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lntrodu1,iio 
A actualidade dos media: mem6ria e metadiscurso 

Manuel Pinto e Sandra Marinho 

Este volume, que integra a colec,;iio Comunica,;iio e Sociedade, e uma publi
ca,;iio do projecto Mediasc6pio - Estudo da Reconfigura,;iio do Campo da 
Comunica,;iio e dos Media em Portugal' e procura dar continuidade ao traba
lho de registo e reflexiio sobre os media iniciado com a obra a "A comunica
,;iio e os media em Portugal 1995-1999: cronologia e leitura de tendencias"2

• 

Organiza-se em duas partes: uma primeira, constituida por catorze "Olhares 
sobre os Sectores", um conjunto de contributos para a discussiio de proble
maticas identificadas a partir da analise dos acontecimentos que ocorreram 
no campo dos media, entre 2000 e 2004; e um segundo momento, onde se 
apresenta uma versiio editada da Cronologia <lesses acontecimentos, a partir 
do que foi publicado pelos 6rgiios de imprensa. 
O interesse em estudar os media, atraves dos discursos que estes produzem 
sobre os acontecimentos que ocorrem no seu campo, decorre, antes de mais, 

do reconhecimento da importancia do papel que desempenham enquanto 
"instancias de mem6ria": na qualidade de enunciadores da vida social (do 
presente); como enunciadores dos pr6prios media (metadiscursos mediaticos) 
e como fonte da hist6ria, no sentido da preserva,;iio da mem6ria colectiva. 
O trabalho aqui apresentado inscreve-se nos objectivos assumidos pelo 
Mediasc6pio, os quais se foram concretizando atraves de um conjunto de acti
vidades, como veremos adiante. Foram estes os prop6sitos do projecto: 

• reunir, sistematizar, analisar e difundir informa\3.o relativa a esfera dos
media e da comunica,;iio na actualidade, com base primordialmente nos pr6-
prios media;

• analisar criticamente o desenvolvimento de tendencias e de novas fen6menos
nestas areas;
• aprofundar quest6es ou casos que, pela sua natureza e alcance te6rico e
empfrico, sejam susceptfveis de tratamento especffico.

1 Este projecto foi desenvolvido de 2002 a 2006, no CECS (Centro de Estudos de Comunicar;iio e Sociedade, 
Universidade do Minho) e foi financiado pela FCT (POCTI/COM/41888/2001). 
2 Edir;iio da Universidade do Minho, 2000.
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O interesse em prosseguir estas metas e o reconhecimento da sua pertinf:ncia 
resultam de alguns pontos de partida, suscitados pelo acompanhamento da 
evolu,iio da area e pela observa,iio dos acontecimentos e tendencias que come
,avam a tomar forma nos ultimas anos do seculo XX: os processos de con
vergencia, observaveis ao nfvel dos suportes, dos conteudos e dos processos de 
regula,iio; a acentua,iio das interdependencias (econ6micas, politicas, socio
culturais) e a reequaciona,iio das fronteiras geograficas; e ainda a acelera,iio 
das mudan,as no campo dos media e a inerente dificuldade em incorporar a 
sua mem6ria e !er a realidade. 
As actividades desenvolvidas no ambito do projecto Mediasc6pio organiza
ram-se em torno de quatro linhas fundamentais: desenvolveram-se duas linhas 
de actividade permanentes - a constru,iio de uma Base de Dados sobre os 
acontecimentos do campo dos media e, a partir deste material, a constru,iio 
de uma Cronologia - e ainda a analise quinquenal das tendencias e problema
ticas da area - da qua! resultaram duas publica,oes, uma das quais a presente 
obra - e a realiza,iio de estudos de caso ou analises focalizadas, de que e exem
plo a obra "Televisiio e Cidadania: contributo para um debate sobre o servi,o 
publico"3

• As tres principais areas em que incidiu o trabalho de investiga�iio 
realizado ao nfvel destas quatro linhas foram o Jornalismo (auto-regula,iio, o 
conceito de qualidade, o ciberjornalismo, as transforma,oes na profissiio e nas 
condi,oes do seu exercicio), as Polfticas de Comunica,iio nos pianos nacional 
e europeu e a Publicidade (linguagens, institui,oes e neg6cios). 
A concep,iio deste projecto de investiga,iio partiu de uma op,iio metodol6-
gica para a analise do campo dos media, que se traduziu numa caracterfstica 
transversal a todo o trabalho que foi produzido: tomar a observa,iio da reali
dade empfrica como ponto de partida para a problematiza,iio dos fen6menos. 
Procurou-se partir dos acontecimentos e dos discursos publicados sobre eles, 
para detectar o que eles comportam, anunciam e, por vezes, ocultam. Este tra
balho foi sendo acompanhado de uma preocupa,iio com a interven,iio, atraves 
da devolu,iio das analises aos actores e organiza,oes sociais. 
Este tipo de op,iio metodol6gica, nomeadamente no que diz respeito a selec
,iio das fontes e da informa,iio, suscita problemas e comporta, por vezes, 
limita,oes e dificuldades. Estes aspectos siio discutidos e esclarecidos na Nota 
Introdut6ria da segunda Parte desta obra. 
A investiga,iio desenvolvida no ambito do projecto Mediasc6pio operou em 
tres vertentes diferenciadas, que siio outros tantos registos de pesquisa. Um 
primeiro nfvel seria o do acompanhamento e questionamento da actualidade 
mediatica. Caracterizado por algum imediatismo, este nfvel situa-se num 
terreno movedi,o e caracterizado frequentemente pela imprevisibilidade e 
imponderabilidade das consequencias ou do alcance daquilo que esta a aeon-

3 Uma primeira edi�iio restrita foi publicada em 2003 pela Universidade do Minho, seguindo-se uma segunda, 
aumentada, editada pela Campo das Letras, em 2005. 

8 



tecer. Situado algures entre o registo jornalfstico-noticioso e a investiga,iio 
distanciada, constitui, no entanto, um primeiro nivel de contacto com o devir 
do sector em observa,iio. 
A segunda vertente pode ser designada coma metadiscursiva, na medida 
em que elabora sobre os discursos jornalfsticos produzidos pelos media. A 
investiga\'.ao do Mediasc6pio enquanto metadiscurso pressup6e, a montante, 
niio apeuas o discurso (noticioso e opinativo) do jornalismo, mas tambem os 
discursos dos actores sociais a que o jornalismo selectivamente da espa,o. 
Trabalhos coma aquele que o leitor esta a !er inscrevem-se ainda, necessaria
mente, nesse registo metadiscursivo. 
Uma terceira vertente, que constituiu, desde o infcio, preocupac;ao desta pes
quisa, refere-se it sua dimensiio de servi,o publico. A sua proximidade com a 
materia empfrica estudada conjugava-se, na concep,iio adoptada pela equipa 
que !he deu corpo, com a proximidade que os resultados deveriam ter relati
vamente aos potenciais interessados: investigadores das cifncias sociais; agen
tes e decisores politicos e econ6micos; apoio ao ensino do jornalismo e dos 

media; e suporte do escrutfnio da actividade dos media par parte dos cida
diios. Entendemos que os investigadores, nomeadamente aqueles que, coma 
neste caso, desenvolvem o seu trabalho com apoio de dinheiros publicos, tern 
a especial responsabilidade de prestar contas e de procurar contribuir para o 
desenvolvimento do sector e para a resolu,iio dos problemas que estudam. 
Os resultados de qualquer projecto de investiga,iio · nem sempre se resumem 
ao que e tangfvel, o que e especialmente verdade num projecto com as carac
teristicas do Mediasc6pio. Siio contudo os aspectos mensuraveis aqueles que 
podemos enumerar. Para alem da publica,iio ja referida- "A comunica,iio e as 
media em Portugal 1995-1999: cronologia e leitura de tendencias", que esteve 
na base do projecto - e do estudo que agora apresentamos tambem sabre a 
forma de livro: "Os media em Portugal nos primeiros cinco arras do seculo 
XX!" -, do Mediasc6pio resultaram ainda as obras "Televisiio e Cidadania: 
contributo para um debate sabre o servi,o publico" e "Casas em que o jorna

lismo foi notfcia"4
; trfs teses de doutoramento finalizadas e cinco em prepara

c;ao; cerca de tres dezenas de artigos, comunicac;Oes e capftulos de livros; uma 
Cronologia sabre os media em Portugal, de 1995 a 2006, e uma base de dados 
com mais dez mil documentos (duas actividades que ainda prosseguem). 
Do ponto de vista da continuidade da investiga,iio, do Mediasc6pio "nasce
ram" ainda tres projectos de investiga�ao j.i em andamento, que apresentamos 
brevemente: 

• Jornalismo em mudan,a no contexto digital - o caso portugues: procura-se
com este projecto mapear as mudan�as no jornalismo, focando areas estra
tegicas como siio particularmente as altera<;:6es nas redac�Oes e nas rotinas

4 Campo das Letras, 2007. 

9 



jornalisticas, nomeadamente com a emergfncia e impacto da Internet; as 
transformat;Oes nos gfneros e formates, com especial incidfncia no jornalismo 
digital; as 16gicas empresariais e dos grupos mediaticos, especialmente no res
peitante as orienta,oes editoriais; na forma,iio e nos papeis e identidades dos 
profissionais; e finalmente nos desafios para o jornalismo e para a cidadania, 
decorrentes do acesso e uso de ferramentas de auto-edi,ao em rede. 
• A Regula,iio dos Media em Portugal- o caso da ERC: este projecto propoe-se
acompanhar criticamente a actividade da recem-criada Entidade Reguladora
da Comunica,iio Social (ERC), pretendendo analisar o papel desta instituic;iio
e, mais globalmente, da regulac;iio mediatica nos contextos nacional e inter
nacional. Pretende-se examinar de que modo a hist6ria, o modelo conceptual
e a ac,iio da ERC poderiio aprofundar o nosso entendimento das estruturas
de poder, na esfera mediatica, entre o Estado e a sociedade civil e dentro da
sociedade civil. Considerando que os reguladores tern como func;iio contribuir
para um desempenho socialmente responsavel dos media, contribuindo para
a democratiza,iio e para o desenvolvimento das comunidades, este projecto
pretende alargar o conhecimento cientifico sobre o passado da ERC e a sua
presente configurac;iio, avaliando criticamente a sua actividade diaria.
• Observat6rio da Programa,iio Televisiva - os programas de informa,ao e
os contetidos para a infiincia: este projecto propoe-se analisar duas areas que
constituem pilares da programac;iio televisiva - os programas de informac;iio
e os programas destinados ao ptiblico infantil. Este projecto da continuidade
a investiga,ao que as duas investigadoras que o dirigem desenvolveram no
quadro do Mediasc6pio e que constituiu a base das respectivas teses de dou
toramento. Tomando o anode 1992 (inicio da televisiio privada em Portugal)
como referencia, este projecto permitira continuar o trabalho de observa,ao e
analise sistematicas da oferta televisiva nestas duas areas, em ordem a perceber
a configura\ao que o campo televisivo tern ou poderia ter e, por outro, com
preender melhor que tipo de sociedade a TV absorve e devolve ao exterior.

Os projectos acima enunciados traduzem a convicc;iio, ja presente no Medias
c6pio, de que um melhor conhecimento do campo dos media e da forma como 
estes enunciam e constroem a actualidade sobre si pr6prios e a realidade social 
pode constituir relevante contribute nao s6 para as ciencias da comunica\ao, 
mas para a sociedade no seu todo, para a qua! devem retornar os resultados 
da pesquisa. Esta e uma estrategia de implicac;iio, interven,iio e consequencia 
que se pretende manter em trabalhos futuros, um tra\o que, em nosso ver, 
caracteriza igualmente esta publicac;iio. 
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PARTE 11 OLHARES SOBRE OS SECTORES 





Politicas da comunicac;iio no novo milenio: 
crises, impasses e fracturas 

Helena Sousa 

Este capftulo aborda as medidas politicas e reguladoras subjacentes aos impas
ses e as transformac;6es na comunicac;ao social, nas telecomunicac;6es e na 
chamada Sociedade da Informa<;iio, em Portugal, no quinquenio 2000-2004. 
A analise centra-se fundamentalmente nos aspectos programaticos, ta! como 
foram enunciados pelos actores centrais dos processos de decisiio politica, e 
na forma como determinadas medidas foram (ou niio) implementadas. Este 
capftulo esta dividido em duas partes principais. A primeira e dedicada ao 
perfodo entre 2000 e 2002, etapa em que o Partido Socialista dirigiu o pafs. A 
segunda parte da conta dos desenvolvimentos que tiveram lugar no tempo dos 
Governos maioritarios de coliga<;iio PSD-CDS/PP. 

I. lntrodu9iio

As decisoes polfticas na esfera da comunicai;iio articulam-se estritamente com 
os processos de decisiio politica mais abrangentes. A ac<;iio politica sectorial 
joga-se necessariamente num pano de fundo onde multiplos actores sociais 
desenvolvem as suas estrategias no sentido de defenderem os seus interesses. 
Neste breve capftulo, niio poderemos dar conta dessa complexidade nem pre
tendemos tiio-pouco abordar detalhadamente as medidas politicas e regula
doras subjacentes aos impasses e as transformac;6es na comunicac;ao social, 

nas telecomunica,oes e na chamada Sociedade da Informa,iio. Procuraremos 
apenas apresentar e atribuir sentido a alguns desenvolvimentos que nos pare
cem particularmente relevantes. 
O quinquenio anteriormente analisado no ambito do Projecto Mediascopio, 
1995-1999 (v. Pinto et al., 2000), cobre integralmente o primeiro mandato do 
Governo de Antonio Guterres1

• 0 perfodo que agora procuramos examinar, 
2000-2004, da continuidade as politicas anteriores, num segundo Governo
com a mesma lideran,a2

• 0 primeiro Governo de Antonio Guterres tinha

1 0 XIII Governo Constitucional governou de Outubro de 1995 a Outubro de 1999. 
2 0 XIV Governo Constitucional tomou posse em Outubro de 1999 e foi interrompido, por demissiio do 
Primeiro-Ministro, em Abril de 2002. 
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apostado fortemente na Sociedade da Informa<;iio, tendo-a considerado uma 

prioridade nacional. Mas, it excep<;iio das polfticas desenvolvidas no ambito 

da denominada Sociedade da Informa,ao e, em certa medida, da imprensa 
regional (v. Ferreira, 2005; Amaral, 2005), niio houve, ao longo desta legis

. latura, iniciativas not6rias ou actividade verdadeiramente reformadora. Os 

impasses que haviam caracterizado o primeiro Governo de Ant6nio Guterres 

mantiveram-se durante o mandato seguinte que cobre quase integralmente a 

primeira metade do perfodo em analise. 

Ao imobilismo e aos impasses da governa<;iio de Antonio Guterres sucedeu 

o forte fmpeto reformador do Governo de Duriio Barroso que liderou, com
maioria absoluta, o executivo de coliga<;iio PSD-CDS/PP, desde Abril de 2002

a Julho de 20043
• Com o abandono das fun,oes executivas a meio do mandato

para assumir a Presidencia da Comissao Europeia, a direc\a'.o do executivo4 

passou para as miios de Pedro Santana Lopes que manteve as linhas gerais de

ac<;iio tra,adas pelo Governo anterior. 0 quinquenio em aprecia<;iio nesta obra
terminou durante a governa,ao de Pedro Santana Lopes.

Neste capftulo, iremos centrar a nossa ancllise em alguns aspectos progra

m.iticos, tal como foram enunciados pelos actores centrais dos processos de

decisao polftica, e a  forma como determinadas medidas foram (ou niio) imple

mentadas. Este capitulo sera dividido em duas partes principais. A primeira

sera dedicada ao perfodo entre 2000 e 2002, etapa em que o Partido Socialista

dirigiu o pais. A segunda parte dara conta dos desenvolvimentos que tiveram

lugar no tempo dos Governos maioritarios de coliga<;iio PSD-CDS/PP.

II. Socialistas no poder: ac9iio e inconsequencias

A primeira metade deste quinquenio (ate Abril de 2002) ficou marcada pela 

continuidade em rela<;iio ao passado recente. Na sequencia de um conjunto 

alargado de reformas estruturais no ambito da comunica<;iio e dos media

durante os Governos de Cavaco Silva (v. Sousa, 2000), o primeiro Governo 

de Antonio Guterres (1995-1999) manteve, no essencial, o status quo. Varios 

documentos legais foram revistos (Lei de Imprensa, Estatuto dos Jornalistas, 

Lei da Radio, etc.), mas os grandes impasses nos media electronicos, nos quais 

o Estado tern especiais responsabilidades5
, mantiveram-se.

3 0 XV Governo Constitucional tomou posse em 6 de Abril de 2002 e terminou o seu mandato em 17 de 
Julho de 2004. 
4 0 XVI Governo Constitucional tomou posse no dia 17 de Jul ho de 2004. Este executivo durou pouco mais
de seis meses. Por decisiio presidencial, foi dissolvida a Assembleia da Repllblica e as elei�Oes legislativas 
foram marcadas para 20 de Fevereiro de 2005. 
5 Ao contr:irio do que acontece na imprensa, a entrada e eventual permanencia dos media electr6nicos (r:idio
e televisiio) no espa�o pU.blico dependem de autoriza�iio estatal. 
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A mudan,a mais significativa relativamente as politicas anteriores teve lugar 
no ambito da chamada Sociedade da Informa,iio. 0 primeiro Governo de 
Antonio Guterres deu, de facto, uma grande importancia as Tecnologias da 
Informa,iio e da Comunica,iio (TIC), argumentando que a competitividade 
dos pafses estava intimamente ligada a forma coma estes incorporam as TIC 
nos tecidos produtivo e social (v. Assembleia da Republica, 1995). Este empe
nho permaneceu durante o XIV Governo Constitucional que decidiu redobrar 
a aposta 'na plena integra,iio de Portugal na Sociedade da Informa,iio e do 
Conhecimento', ate porque se pretendia 'ultrapassar no espa,o de uma gera
r;ao o atraso estrutural que ainda nos separa do centro da Uniiio Europeia' 
(Assembleia da Republica, 1999: 3). 
Numa articula,iio clara da Sociedade da Informa,iio com o 'Universalismo 
Lusofono', o segundo Governo de Antonio Guterres entendeu que a socie
dade da informa,iio implicava grandes desafios ao pafs e ao lugar do pafs no 
mundo. 'A Sociedade da Informa,iio coloca ao nosso alcance instrumentos tec
nologicos que podem e devem ser pastas ao servi,o da afirma,iio do papel da 
lingua e da cultura portuguesa a escala planetaria' (Assembleia da Republica, 
1999: 5). Tratava-se efectivamente de uma forte aposta transversal visando, 
entre outros aspectos, a promor;ao da generalizat;iio do uso da Internet, o 
alargamento do Programa Cidades Digitais a todo o pafs, o desenvolvimento 
de um programa que conduzisse a multiplica,iio dos conteudos portugueses 
na Internet par mil (niio ha referencia a base dessa multiplica,iio) e o lan,a
mento e execu,iio de um piano Nacional <las Auto-estradas da Informa,iio 
(Assembleia da Republica, 1999:5-6). 
O desenvolvimento de uma Sociedade da Informa,iio transformou-se, por
tanto, na prioridade <las prioridades e o III Quadro Comunitario de Apoio 
deu-lhe apoio especffico. A Comissiio Europeia aprovou em Julho de 2000 o 
Programa Operacional Sociedade da Informa,iio (POSl)6 para um perfodo de 
seis anos (2000-2006). Mesmo que niio seja passive! uma avalia,iio definitiva 
do programa7

, no final da governa,iio de Antonio Guterres, a OCDE (2002) 
afirmava que Portugal apresentava uma elevada taxa de penetra,iio de bens e 
servi,os em Tecnologias da Informa,iio e da Comunica,iio, superior a de alguns 
parceiros europeus mais desenvolvidos. Considerando que em 2002 cerca de 
40% dos !ares tinham computador e cerca de metade acesso a Internet, Lurdes 
Macedo (2005) sustenta que e, todavia, preocupante o facto de estas evolu,oes 
niio se repercutirem na qualidade e na quantidade do emprego. 'O impacto do 
POSI na indu,iio da empregabilidade em actividades competitivas ligadas as 
novas TIC parece ( ... ) ficar aquem das expectativas' (Macedo, 2005: 89-90). 
O desenvolvimento das TIC articula-se claramente com a expansiio e a diver
sifica,iio das telecomunica,oes. Ainda que par razoes que transcendem a 

6 (www.posi.pcm.gov.pt/) 
7 Para uma an3.lise {necessariamente provis6ria) da implementai;iio do POSI, v. Macedo (2005: 71-93). 
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iniciativa politica nacional, o sector das telecomunica,;Oes cresceu considera
velmente durante o primeiro mandato de Antonio Guterres (v. Sousa, 2000). 
A partir de Janeiro de 2000, e ja num contexto de total abertura de mercados 
(infra-estruturas e servi,os, tanto de rede move! como fixa), os responsaveis 
pela maior empresa nacional de telecomunica,oes, Portugal Telecom (PT), 
viam grandes perspectivas de negocio na convergencia de conteudos e distri
bui,ao. De resto, no piano internacional, o inicio do ano 2000 ficou marcado 
pela fusiio do maior operador mundial de Internet, a AOL, e um dos maio
res grupos multimedia globais, a Time Warner. Este negocio foi entendido 
como um modelo orientador para o desenvolvimento dos grandes operadores 
de telecomunica,oes e assumido como o padriio da convergencia (v. Sousa e 
Silva, 2003 ). 
Portanto, tambem para a PT, 2000 foi um ano de viragem. A estrategia adop
tada foi precisamente a da expansiio na area do audiovisual e dos media. 
Apesar das associa,oes para a produ,iio de canais tematicos com outros par
ceiros, a voca,iio da PT sempre foi a da distribui,iio. No entanto, no dia 3 de 
Abril de 2000, a Lusomundo e a PT Multimedia anunciam uma alian,a que 
passava por uma OPA sobre as ac,oes da Lusomundo dispersas em bolsa e 
a constirui,iio de uma holding em que a PT Multimedia passaria a ter 48%. 
Em finais do ano, a PT acabou por controlar totalmente o grupo Lusomundo, 
tendo assim reconfigurado o panorama dos grandes grupos multimedia em 
Portugal. 
O Presidente do Conselho de Administra,iio da PT, Murteira Nabo, afir
mou entiio que 'a associa,iio entre operadores globais de telecomunica,oes 
e grandes operadores de conteudos tem-se generalizado em todo o mundo' e, 
'na chamada nova economia, quern dispoe de potentes plataformas de tele
comunica,oes tern de juntar valor aos seus servi,os, oferecendo propostas de 
conteudos' (Publico, 3 de Novembro de 2000: 41 in Sousa e Silva, 2003); 
Franquelim Alves, administrador da Lusomundo, defendeu, por seu ]ado, que 
'a Lusomundo passar.i a contar com uma capacidade substancialmente maior 
para desenvolver projectos que aliem conteudos aos cauais de distribui,iio da 
PT' (Publico, 3 de Novembro de 2000: 41 in Sousa e Silva, 2003). 
Ainda que a 'inevitabilidade' de convergencia niio tivesse tardado a apresentar 
as suas fracturas (v. Sousa e Silva, 2003), niio eram apenas os responsaveis 
pelas empresas que faziam esta leitura. No piano politico nacional e interna
cional, esta visiio era tambem largamente consensual. Assim, em 2001, foi 
criado, em Portugal, um grupo de trabalho para a Convergencia e Regula,iio 
(Grupo de Reflexiio da Iniciativa Convergencia e Regula,ao, designado por 
Despacho Conjunto n.0 987/2001, de 8 de Outubro de 2001) para repensar os 
desafios politicos e reguladores que se colocavam neste novo contexto. A ideia 
da convergfncia entre a distribui,;ao e a produi;ao implicaria mesmo, para este 
grupo de reflexiio, a fusiio dos organismos de regula,ao, tradicionalmente dis-
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tintos, tendo-se alcan,ado consenso em torno da ideia de que a convergencia 
aconselhara a concentra<;iio orgii.nica da regula,ao de conteudos da regula,iio 
das redes e dos acessos, admitindo a possibilidade de uma entidade unica ser 
responsavel pela regula,ao das duas realidades, apesar dos interesses e dos 
valores divergentes que presidem a cada uma delas. 
No caso da telefonia m6vel, em 2000, aguardava-se tambem com algum entu
siasmo a chegada do UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). 
Ainda longe de prever o agravamento da situa,ao linanceira do pals e conliante 
na alta rentabilidade do neg6cio futuro, o Governo colocou a concurso, no 
dia 1 de Agosto de 2000 (um mes antes da data prevista), quatro licen,as de 
15 anos, pelo valor de cem milhoes de euros cada, tendo concorrido sete can
didatos. Foram escolhidos os tres operadores m6veis ja no mercado (TMN do 
universo PT, Telecel da Vodafone e Optimus da Sonae) e uma nova empresa, o 
cons6rcio Oniway, maioritariamente com capitais da ONI, empresa nascida da 
experiencia de liberaliza,ao do mercado lixo de telefone em Portugal. Alem do 
investimento inicial avultado, os vencedores comprometeram-se ainda a inves
tir 1,5 mil milhoes de euros na promo<;iio do acesso universal ao novo servi<;o 
(Obercom, 2001/2992: 357). No entanto, as expectativas safram goradas e, no 
infcio de 2003, para assegurar a sustentabilidade do mercado, os tres operado
res tradicionais das comunica�Oes m6veis compraram a quarta licen�a. 
No ii.mbito da radio e da televisiio, o pr6prio programa do XIV Governo 
reconhecia os impasses da legislatura anterior: 'Nos domfnios da radio e da 
televisao, e_stamos tambfm numa encruzilhada. Continuar.i a garantir-se um 
sistema dual, que se constitui como patrim6nio inquestion.ivel na generali
dade dos pafses europeus, onde as empresas de servi<;o publico coexistem com 
um sector privado diversilicado' (Assembleia da Republica, 1999). A falta de 
clareza relativamente aos objectivos a atingir no ii.mbito dos media electr6ni
cos est.i, ali.is, hem patente noutros momentos do documento program.itico: 
'Tendo a RDP reencontrado o equilibrio de gestao ( ... ), estando a Lusa pres
tes a consolidar o equilfbrio linanceiro ( ... ), constituira objectivo prioritario 
do Governo determinar o custo socialmente suportavel pelo pafs no linancia
mento da RTP. Nessa perspectiva, devera ponderar-se niio s6 o conjunto de 
servi�os prestados e uma equilibrada gestao de recursos existentes, coma as 
carencias de diversos sectores da sociedade, e o nfvel proporcional <las con
tribui,oes dos diferentes pafses europeus para o servi<;o publico de televisiio. 
O necess.irio saneamento econ6mico e as condir;Oes de equilibrio financeiro 
pressupoem um processo de reorganiza,ao da RTP e deverao sustentar-se num 
esfor�o plurianual, condi�iio essencial para um desejavel planeamento estrate
gico' (Assembleia da Republica, 1999). 
A RTP vivia, de facto, no infcio do novo milenio, uma situa<;iio de crise pro
funda e o novo Governo nao se apresentava com ideias claras e com determi
na<;iio para enfrentar esta dificuldade. Em audi<;iio parlamentar no dia 4 de 

17 



Janeiro de 2000, o Presidente do Conselho de Administra,ao da empresa na 
epoca, Brandiio de Brito, tra,ou um quadro tragico da situa,iio da empresa 
publica que se encontrava com um nivel de endividamento insustentavel. 
Apesar da sua insustentabilidade, a questiio absolutamente crucial da divida e 
do financiamento da empresa continuou adiada (v. Sousa e Santos, 2003). 
Nao obstante a ausencia de taxa e as limita,6es ii publicidade, niio foram cria
das quaisquer alternativas transparentes de financiamento da RTP e a ideia 
do entiio Secretario de Estado da Comunica,iio Social, Arons de Carvalho, 
de financiar a empresa atraves do estabelecimento de uma rela,iio directa com 
o PIB niio passou disso mesmo. As indemniza,6es compensatorias ficaram
tambem sempre aquem do estabelecido e a 'imprevisibilidade das verbas colo
cadas ii disposi,iio da empresa impediam qualquer planeamento estrategico',
tal como admitiu o proprio Secretario de Estado Socialista responsavel pela
tutela da Comunica,ao Social, poucos meses depois de ter abandonado o
cargo (2002: 31).
Em profunda crise financeira e identitaria, a RTP foi alvo de todas as criticas.
Nao se julgue, porfm, que essas criticas eram apenas e tao-s6 da oposic;ao.
Inllmeras vozes internas ao PS, numa clara demonstrac;ao de desorienta
,ao estrategica, levantaram-se contra a sua logica e desempenho. No dia 8
de Janeiro de 2001, Jorge Coelho congratulou-se com o arranque da SIC
-Noticias e teceu duras criticas ao trabalho desenvolvido pela RTP. Em Abril
de 2001, outro destacado membro do partido no Governo, Antonio Costa,
acusou a esta,iio publica de niio primar por um servi,o informativo isento.
Em Outubro de 2001, o socialista Manuel Maria Carrilho culpou o Governo
de nunca ter demonstrado qualquer preocupa,iio relativamente aos proble
mas financeiros da RTP e criticou, no ambito da discussiio do Or,amento de
Estado para 2002, na Assembleia da Republica, a atribui,ao de menos sete
milh6es de cantos ii RTP do que o prometido pelo Governo.
Mais previsivelmente, se olharmos para a historia da R TP, a oposi,iio tambem
acusava o Governo de a instrumentalizar e, em Julho de 2001, a Comissiio
Permanente da Assembleia da Republica chegou a discutir as press6es do PS
sobre a direc,iio de informa,ao da RTP. A instabilidade sentida na empresa agra
vou-se ainda mais com o convite dirigido, em Setembro de 2001, ao ex-director
da SIC e forte critico da televisiio publica, Emidio Rangel, para director-geral
da esta,ao de servi,o publico. As profundas divis6es quanta a esta contrata,ao
eram internas a empresa, ao Governo e ao Parlamento, tendo a oposic;iio exigido
explica<;Oes ao Governo sabre esta nomeac;iio para o cargo.
Apesar da tentativa dos Governos socialistas para afastar a RTP da subordi
nac;ao directa a politica de informac;iio do executivo, a incerteza e a desorien
ta,iio marcaram a televisiio do Estado neste periodo (v. Sousa e Santos, 2003).
O Presidente do Conselho de Opiniiio da RTP, Antonio-Pedro Vasconcelos,
sintetizava assim a situac;ao que se vivia na empresa no infcio do novo milfnio:
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«A RTP, tal como esta, niio pode continuar. Devido ii falta de estrategia, ii 
irresponsabilidade ou ii incuria dos Governos, ii instabilidade das administra
,6es, nomeadas na maioria dos casos em func;iio da confian,a polftica e niio 
da sua competencia, ao peso corporativo da nomenklatura interna, ii falta de 
imagina,iio, criatividade e talento, que parecem ter desertado da programa
,ao, e hoje o principal obstaculo ii existencia de verdadeiro SPT em Portugal» 
(Publico, 20 de Mar,o de 2002: 41). 
Nao tendo enfrentado as quest6es de fundo, o Governo introduziu, no entanto, 
altera,6es na organiza,iio dos media sob a responsabilidade directa do Estado. 
Em 24 de Fevereiro de 2000, o Conselho de Ministros aprovou a cria,iio da 
holding 'Portugal Global', entre a RTP, RDP e Lusa. A cria,iio desta holding 
(Decreto-Lei 82/00) criou instabilidade adicional nas empresas, niio tendo 
efectivamente resolvido nenhum problema estrutural. 
De acordo com o entiio Secretario de Estado da Comunica,iio Social, Arons 
de Carvalho, a Portugal Global imitava o modelo de holding criado noutros 
sectores da economia e visava gerir as participa,6es do estado na RTP (100%), 
na RDP (100%) e na Lusa (entiio ainda com cerca de 97,2%8), participar na 
restrutura<;a'.o e saneamento financeiro da RTP, promover sinergias e intervir 
em novas areas de neg6cio (2002: 80). Tendo em considera,iio os objectivos 
a que se propunha, a Portugal Global foi inconsequente9

• A Portugal Global 

criou, contudo, dificuldades de relacionamento entre as empresas do Estado 
com equilibria financeiro (LUSA e RDP) e a deficitaria RTP (v. Carvalho, 
2002: 79-86). 

A profundidade da crise em que a RTP mergulhou transformou esta empresa 
do Estado em objecto de todas as aten,6es na primeira metade do quinquenio 
em an.ilise. Mas, no .imbito da televisao, outros esfor<;os merecem destaque, 
nomeadamente os que envolveram o lan,amento (e posterior suspensiio) da 
televisiio digital terrestre (TDT). No dia 9 de Janeiro de 2001, o primeiro
-ministro, Antonio Guterres, apresentou o modelo de televisiio digital terrestre 

a implementar em Portugal que previa concursos distintos para o licencia
mento da rede e dos canais. A Portugal Telecom ficaria impossibilitada de 
concorrer. 
Preparando o caminho para o concurso que se avizinhava, a Impresa, a maior 
accionista da SIC, assinou um acordo de parceria com a RTP no sentido de 
concorrerem juntas ii unica licen,a de televisiio digital terrestre com o grupo 

SGC, de Joiio Pereira Coutinho. Este cons6rcio (SGC, SIC e RTP) viu a sua 
candidatura aceite em Junho de 2001, ta! como a da Oni Plataformas (com 

8 A entrada substancial de capita is privados na Lusa teve lugar em Julho de 2001. 
9 A prop6sito da criar;iio da holding Portugal Global, o entiio Secretario de Estado da Comunicar;iio Social, 
Arons de Carvalho, teril dito ao Ministro-Adjunto, Armando Vara, que nao a encarava como panaceia para 
os males da RTP, mas que a sua cria�iio niio teria igualmente consequfncias negativas: 'Digamos que niio 
adiantava nem atrasava' (Carvalho, 2002: 79). 
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o grupo Media Capital). Em 17 de Julho do mesmo ano, o Instituto das
Comunica,oes de Portugal anunciou que a PTDP, cons6rcio formado pelo
grupo SGC, pela RTP e pela SIC, tinha conquistado o primeiro lugar no con
curso para o operador de televisao digital terrestre. Em Outubro de 2001, o
Instituto da Comunica,ao Social emitiu a licen,a que permitia o lan,amento
da televisiio digital terrestre em Portugal e obrigou a PTDT a iniciar a activi
dade comercial ate ao final de Agosto de 2002, o que niio viria a acontecer.
Mas, se a televisiio digital terrestre, ficou num impasse, o mes mo niio se pode
dizer relativamente a televisiio digital interactiva por cabo. A TV Cabo lan,ou
este servi,o em Portugal, em parceria com a Microsoft, em Junho de 2001.
A crise e os impasses no sector televisivo tiveram repercussOes negativas no
iimbito da produ,ao audiovisual independente. Em entrevista ao Expresso (27
de Outubro de 2001), o presidente da Associa,ao de Produtores de Cinema e
do conselho fiscal da Associa,ao dos Produtores Independentes de Televisao,

Paulo Trancoso, considerava que a situa,ao no sector audiovisual era grave.
Para evitar a falencia de algumas empresas, Paulo Trancoso entendia que a
solu,ao seria o Governo definir o audiovisual como um sector estrategico
e criar medidas para um desenvolvimento sustentado. A crise econ6mica ( e
consequente retrac,iio das receitas publicitarias) fez com que as dividas das
esta,oes de televisiio aos produtores tivessem tornado a produ,ao audiovisual
particularmente dificil neste periodo. A solicita,ao de medidas urgentes ao
Governo teve lugar ate ao final da governa,ao socialista e prolongar-se-ia nas
legislaturas seguintes.
Tendo sido reencontrado o equilfbrio de gestiio da RDP, fortalecido com a assi
natura do respectivo contrato de concessiio, o segundo executivo de Antonio
Guterres concentrou-se na revisiio da Lei da Radiodifusiio. A Lei da Radio
4/2001, de 23 de Fevereiro, procurava introduzir um maior rigor na respectiva
actividade. Deixa de ser permitida a transmissiio de alvaras (tanto por venda
como por cedencia gratuita) e as esta,oes radiof6nicas passam tambem a ter
que transmitir 24 horas por dia. Enquanto a lei de 1999 fixava um periodo
minimo de 16, 10 ou 6 horas para, respectivamente, esta,oes de cobertura
geral, regional ou local, a lei de 2001 obrigava todas as emissoras a estarem
sempre activas (v. Marinho, 2000; Santos, 2005). As radios generalistas fica
ram obrigadas a oito horas de programa,ao pr6pria por dia, incluindo tres
noticiarios. A medida, ta! como explicou Arons de Carvalho, visava contrariar
a tendencia de utiliza,ao de radios, adquiridas e extintas por novos proprie
tcirios, para a criai;ao de cadeias, com uma cobertura praticamente nacional
(2002: 121). Outra questiio relevante foi a atribui,ao de licen,as a radios
tematicas que passou a ser possivel apenas em concelhos com mais de uma
frequencia atribuida e nas areas metropolitanas de Lisboa e Porto.
Para alem da aten,ao, ainda que largamente inconsequente, dedicada aos
media electr6nicos, o segundo Governo de Ant6nio Guterres, e muito particu-
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larmente Arons de Carvalho, dedicou uma parte significativa do seu tempo ao 
dossier 'imprensa regional'. Ja na anterior legislatura, este responsavel havia 
proposto mexer neste complexo dominio, mas - tendo o partido do Governo 
minoria parlamentar - niio foi possivel avanc;ar com medidas legislativas. A 
minoria tangencial (a um deputado) trouxe, apesar de tudo, novas condi,oes 
para alterar o status quo. Preocupado com a falta de visiio estrategica de 
uma parte substancial dos cerca de 900 jornais locais e regionais, Arons de 
Carvalho entendia que a moraliza,ao e dinamiza,ao do sector passavam por 
uma revisiio profunda do porte pago, que sustentava entao, na totalidade, a 
distribui,ao de centenas de titulos (v. Carvalho, 2002; Ferreira, 2005). 
Apesar dos fortes protestos de praticamente todas as associa,oes ligadas a 
imprensa regional e local e da oposi,ao social-democrata no Parlamento, o 
Governo conseguiu aprovar o Decreto-Lei 56/2001 de 19 de Fevereiro, com o 
apoio do Bloco de Esquerda (v. Ferreira, 2005). Aplicado a publica,oes cujo 
peso niio ultrapassasse os duzentos gramas, este diploma determina que a 
expedi,ao passa a ser comparticipada em 95%, se o jornal for enviado para um 
assinante residente no estrangeiro (artigo 5.0). No que diz respeito a expedi,ao
para territ6rio nacional, os jornais passariam a beneficiar de uma compartici
pa,ao de 80%, desde que um conjunto de condi,oes (de natureza laboral e de 
circula,ao) fossem garantidas (v. artigo 6 do referido diploma). De acordo com 
Ferreira, a redu,ao do porte pago na imprensa regional teve efeitos 'exiguos', 
mas o Governo Socialista estaria a partir a pedra para uma necessaria reforma 
no sector (2005: 171). 

Ill. Coliga1,iio PSD/CDS-PP: A ideologia da ruptura 

Ainda que o segundo Governo de Antonio Guterres tivesse no seu horizonte 
mais dois anos de governa,ao, a demissao do Primeiro-Ministro precipitou a 
vit6ria do PSD que, em coliga,ao com o CDS-PP, constituiu o XV e o XVI 
Governos Constitucionais, liderados, respectivamente, por Durao Barroso e 
Pedro Santana Lopes. Procurando contrariar a imagem de imobilismo e impas
ses decorrentes em larga medida das lutas internas ao Partido Socialista, os 
Governos da coliga,ao assumiam-se publicamente como executivos de ac,ao 
reformada e, frequentemente, de ruptura. 
No entanto, mesmo na vasta esfera das comunica<;6es e dos media, verifica
ram-se posturas diferenciadas, de acordo com as especificidades dos diversos 
sectores e subsectores. No que diz respeito as politicas para a Sociedade da 
Informa,ao e para as Telecomunica,iies, a aposta transversal dos socialis
tas seria para manter. Por raziies de natureza interna e fundamentalmente 
externa, estas eram areas de grande consenso. A politica europeia desenvol
via-se no sentido da intensifica,ao da penetra,ao das novas tecnologias da 
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informa,iio e da comunica,iio, da expansiio das redes electr6nicas de banda 
larga e da implementa,iio de medidas relativas it abertura total dos mercados 
das telecomunica,oes e das tecnologias da informa,iio. As pr6prias Na,5es 
Unidas estavam activamente empenhadas em promover o acesso e uma mais 
eficaz utiliza,iio das redes electr6nicas em todo o mundo, nomeadamente atra
ves do envolvimento de entidades publicas e privadas na Cimeira Mundial da 
Sociedade da Informa,iio. 
Seguindo a mesma linha de raciocinio dos Governos socialistas quanta it rele
vancia estrategica da Sociedade da Informa,iio, o XV Governo Constitucional 
entendeu que a abordagem relativamente it Sociedade da Informa,iio deveria 
ser transversal e, por isso, tal como j.i previa o seu programa de Governo (v. 
Assembleia da Republica, 2002), tornou-se uma das areas de lideran,a e de coor
dena,iio do pr6prio Primeiro-Ministro (ainda que estas fun,oes tenham sido 
posteriormente delegadas no Ministro-Adjunto do Primeiro-Ministro). Neste 
contexto, foi criada pela Resolu,iio do Conselho de Ministros n.° 135/2002 
de 20 de Novembre a Unidade de Missiio Inova,iio e Conhecimento, it qua] 
coube a tarefa de propor detalhadamente uma estrategia de desenvolvimento 
da Sociedade da Informa,iio para o periodo de 2003-2006, os pianos de ac,iio 
para a sua operacionaliza\iio e a monitorizai;iio da respectiva execu\ao. 
Em Junho de 2003, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de docu
mentos estrategicos para a Sociedade da Informa,iio, desenvolvidos ja sob a 
coordena,iio directa daquela Unidade de Missiio: o Plano de Ac,iio para a 
Sociedade da Informa,iio, a Iniciativa Nacional para a Banda Larga, o Programa 
Nacional das Compras Electr6nicas e o Programa para a Participa,iio dos 
Cidadiios com Necessidades Espaciais na Sociedade da Informa,iio (v. www. 
umic.pcm.gov/UMIC), acesso em 15 de Novembro de 2005). Para alem da 
elabora,iio dos pianos de ac,iio, a UMIC desempenhou um papel activo no 
desenvolvimento de v.irias iniciativas em torno da massifica\iio do acesso e 
utiliza,iio da Internet de banda larga, nomeadamente nas escolas publicas dos 
ensinos b.isico e secund.irio. 
Precisamente no sentido de refor,ar as medidas do XV Governo Constitucional 
relativamente a Sociedade da Informa,iio, o Governo de Pedro Santana Lopes 
mantfm i) o alinhamento com as politicas europeias nesta matfria, nomea
damente o compromisso dos estados-membros relativamente a Estrategia de 
Lisboa e aos Pianos de Ac,iio eEurope 2002 e 2005; ii) o refor,o da lide
ran,a, coordena,iio transversal e capacidade de implementa,iio, assegurada 
na dependencia da Presidencia do Conselho de Ministros e iii) a execu,iio dos 
Pianos de Ac,iio para a Sociedade da Informa,iio aprovados em Conselho de 
Ministros em 2003 (Assembleia da Republica, 2004). 
No ambito das telecomunica,5es, e considerando que o mercado se encon
trava ja totalmente liberalizado desde Janeiro de 2000, as preocupa,oes politi
cas na segunda metqde do quinquCnio em ancllise centravam-se essencialmente 
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em garantir os mecanismos reguladores necess.irios ao desenvolvimento de 
um mercado aberto e competitivo. 0 objectivo fundamental do XV Governo 
nesta area consistia, pois, 'no incremento do r.ipido nivel de progresso tecno
l6gico do sector, cujas caracteristicas especiais recomendam a manuten�ao de 
uma autoridade reguladora independente, com poderes em materia de verifi
ca,ao dos niveis de concorrencia e de qualidade do servi,o' (Assembleia da 
Republica, 2002). A independencia desta autoridade era vista pelo Governo 
como condi,iio imprescindivel para a credibiliza,ao das decisiies do executivo 
e consequente imagem junta de clientes e investidores, das empresas cotadas 
do sector. 0 processo de convergencia reguladora ficava, portanto, pelo cami
nho, propondo-se o Governo manter a tradicional distin,ao entre a regula
,ao dos conteudos e a regula,ao dos mercados de distribui,ao. De resto, os 
pr6prios operadores de telecomunica,oes em Portugal e no estrangeiro (por 
exemplo: Portugal Telecom e Telefonica) davam sinais de desinvestimento na 
produ,ao de conteudos e regressavam paulatinamente ao nucleo central das 
suas actividades - a distribui,iio. 
Para alem da inten,ao de garantir a independencia e eficacia da entidade regu
ladora das Comunica�Oes, o XV Governo admitia, no entanto, que, nos casos 
em que determinadas tecnologias fossem identificadas como cruciais para o 
desenvolvimento do pais, mas cuja explora,iio se pudesse revelar pouco inte
ressante para operadores privados, o Estado promoveria o licenciamento da 
explora,ao das mesmas por concurso publico, outorgando as licen,as sobre
tudo em fun,ao da solidez tecnol6gica da proposta e das contrapartidas pre
tendidas, as quais deveriam ser concedidas preferencialmente sob a forma de 
credito fiscal de impasto ou similar concedido aos promotores. 0 Governo 
propunha-se ainda apoiar e promover as empresas nascentes que se dedicas
sem ao desenvolvimento de novos servi,os de base tecnol6gica virados para as 
telecomunicai;6es, nomeadamente atraves dos apoios disponfveis em matfria 
de investiga,iio cientifica aplicada e sob a forma de participa,iies de capital de 
semente (Assembleia da Republica, 2002). 0 XVI Governo dizia-se disposto a 
manter as linhas de ac,ao tra,adas pelo executivo de Duriio Barroso. 
O desenvolvimento de uma verdadeira Sociedade da Informa,iio (ainda que 
centrada na expansiio do acesso e niio na amplia,iio de competencias para 
uma utiliza,iio significativa) era reconhecido pela classe politica como natural 
e inevitavel para aproximar o pais dessa Europa sempre distante. As medidas 
levadas a cabo neste clmbito nilo causaram, portanto, qualquer controvfrsia 
relativamente a vis.lo de futuro que incorporavam. 0 mesmo nilo poder.i ser 
dito em rela,ao ii ac,ao dos Governos de coliga,ao PSD/CDS-PP no iimbito da 
comunica�ao social, em geral, e muito particularmente em relai;ao a sua vis.lo 
sobre o papel do Servi,o Publico de Televisao. 
Considerando que os Governos de coliga,iio formavam maiorias absolutas e 
que o PSD, ainda na oposi,ao, defendera, no dia 23 de Janeiro de 2002, na 
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Assembleia da Republica, o fim da publicidade na RTPl, a venda em concurso 
publico da RTP 2 e a  extin,ao da Portugal Global, esperavam-se mudam;as pro
fundas neste sector. 0 Programa do XV Governo (Assembleia da Republica, 
2002) tambem niio deixava duvidas a este nfvel. Considerando que a RTP acu
mulara um passivo absolutamente incomportavel e que assumia a dimensiio de 
verdadeiro escandalo publico, a resolu,ao deste problema foi entendida como 
uma prioridade para o Governo, ainda que fosse necessario, tal como da conta 
o Programa do Governo, integrar a restrutura,iio da RTP numa visiio mais
ampla de todo o sector publico dos media, redefinindo a dimensiio e o perfil da
RDP e a  participa,iio e o financiamento do Estado na agencia Lusa.
Concretamente em rela,iio a RTP, o Governo propunha-se adoptar as seguin
tes medidas: i) a realiza,ao de uma analise de gestiio, organizacional e finan
ceira, num curtfssimo prazo e com datas bem definidas; ii) a aplica,iio de
um piano financeiro de curto prazo, por forma a resolver alguns problemas
imediatos; iii) a cisiio em duas empresas da actual RTP, S.A., permanecendo
apenas uma delas, com a titularidade de uma s6 licen,a de televisiio, sob a
responsabilidade do Estado; iv) a concentra,iio na empresa que ficara sob a
responsabilidade do Estado do servi,o publico de televisiio, atraves de um
canal generalista e da conjun,iio da RTP Internacional e da RTP-Africa; v) a
verifica,iio da possibilidade de rentabilizar os activos da RTP, nomeadamente
atraves da venda ou concessiio, aplicando as receitas ai geradas na resolu<;ao
do passivo; vi) a quantifica,ao, de forma rigorosa, do custo real do servi,o
publico de televisiio e a procura de formas de garantia do respectivo finan
ciamento, sem prejudicar o normal funcionamento do mercado e com limi

tes previamente fixados; vii) a fixa,iio de padr6es de qualidade para o canal
generalista ( ... );viii) a transforma,iio da RTP Internacional e da RTP-Africa,
agindo em conjun,iio, em verdadeiros instrumentos de uma polftica de defesa
da identidade nacional, no primeiro caso, e de coopera,iio, no segundo; tal
implica rever toda a estrutura de produ,iio de conteudos, que devem deixar
de ser um exclusivo da RTP; ix) a autonomiza,iio, no respeito das regras de
presta,iio de servi,o publico atras referidas, dos Centros Regionais dos A,ores
e da Madeira, em condi,6es a determinar e mediante adequadas negocia,6es
com os respectivos Governos Regionais (Assembleia da Republica, 2002).
Relativamente a RDP o Governo pretendia proceder a reorganiza,iio da actual
estrutura da empresa de forma a ajusta-la as fun,6es espedficas de um servi,o
publico de radiodifusiio, combatendo o desperdfcio; a concentra,iio da sua acti
vidade num canal generalista (RDP 1) e na RDP Internacional; a rentabiliza
,iio, considerando a situa,iio de mercado actualmente existente e os operadores
que nele actuam, dos activos da empresa, alienando a Antena 3 e avaliando
um novo modelo para a Antena 2; a aplica,ao das receitas geradas com as
opera,6es atras referidas na restrutura,ao do sector audiovisual do Estado; a
valoriza,iio e dignifica,iio do importante papel da RDP no espa,o nacional, no
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espa,o lus6fono e nas Comunidades Portuguesas. Neste contexto, a agenda 
Lusa niio ficaria de fora. 0 Governo pretendia ainda avaliar a sua partidpa,ao 
na agencia, numa l6gica que salvaguardasse o papel de uma agenda de infor
ma,ao no espa,o da lingua portuguesa e com um quadro de finandamento 
rigoroso. 0 corolario das medidas que o Governo preconizava para este sector 
seria a extin,ao da Portugal Global (Assembleia da Republica, 2002). 
Nern todas as medidas propostas no programa do Governo foram efectiva
mente implementadas, mas o impulso reformador perceptive! nestas linhas 
resultou efectivamente em ac,ao politica. 0 objectivo de criar um novo canal 
(em substitui,iio da RTP2) que 'fizesse' Servi,o Publico fora do operador de 
Servi,o Publico tera sido porventura a mais polemica op,ao governamental 
(v. Capftulo X desta obra). 0 Governo defendia um canal feito pelo publico 
para o publico, sem intermedia,iio do Estado. Numa fase inidal, o desenvolvi
mento deste canal deveria ser apoiado pela RTP, mas ganharia uma concessiio 
aut6noma ap6s oito anos de 'regime transit6rio' (Lei da Televisiio, n.0 32/2003 
de 22 de Agosto, artigo 5.°). Ainda que a RTP niio tivesse deixado de ser o 
motor deste segundo canal, A Dais (ou 2:) arrancou efectivamente as suas 
emiss6es no dia 5 de Janeiro de 2004 com uma contribui,ao significativa de 
programas da responsabilidade da denominada 'sodedade civil' e com uma 
16gica distinta da do Canal 2 que o precedeu. 
A amputa,ao simb6lico-formal de um canal generalista a empresa-mae foi 
apenas uma entre as inllmera·s transformac;Oes em que a RTP se viu envol
vida. Na sequenda da extin,ao da holding Portugal Global que concentrava a 
RTP, RDP e a Lusa, foi criada10 a holding Radio e Televisiio de Portugal que 
passou a congregar a RTP, a RDP, a RTP - Meios de Produ,ao (resultante da 
fusiio da FOCO e da EDIPIM, novos operadores regionais de televisiio (que se 
pretendia autonomizar), a SPORTY (que se queria alienar) e ainda a empresa 
provis6ria para o Euro 2004 (EBS 2004). Numa l6gica de redu,ao de custos, 
a nova holding foi progressivamente fundindo servi,os e instala,oes ate entiio 
aut6nomos. Para alem das medidas de conten,ao de custos, nomeadamente na 
area dos recursos humanos, e do controle de produtividade, atraves da imple
menta,ao de mecanismos de avalia,iio, a RTP e a  RDP passaram a ter tambem 
um novo modelo de financiamento. 
A Lei do Finandamento do Sector Publico de Radiodifusiio e Televisao, apro
vada pela Assembleia da Republica, em Julho de 2003, previa que as duas 
empresas da nova holding fossem finandadas pela contribui,ao para o audio
visual (na pratica, uma taxa paga juntamente com a conta da electriddade) e 
pelo Or,amento de Estado. As receitas de publicidade da RTP (reduzidas para 
um maximo de 6 minutos por hora na RTPl e proibida n' A Dais) teriam que ser 
utilizadas exclusivamente para financiar o servi,o da dfvida e, posteriormente, 

10 Lei da Restrutura�ao do Sector Empresarial do Estado na Area do Audiovisual. 
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em novas investimentos. As receitas da publicidade deixaram, portanto, de ser 
utilizadas para despesas correntes da empresa. No sentido de criar condic;6es 
para uma gestiio mais eficaz dos recursos, o financiamento publico da RTP 
passaria a ser fixado por periodos de quatro anos, embora com especificac;iio 
das parcelas transferiveis anualmente do On;amento de Estado. Este esforc;o 
de racionalizac;iio financeira sortiu efeitos e o Presidente da holding Radio e 
Televisiio de Portugal, Almerindo Marques, anunciava em Setembro de 2004 
- em entrevista ao Didrio de Noticias - que os resultados financeiros da RTP
no primeiro semestre do ano tinham sido positivos, o que seria considerado
um marco hist6rico para a estac;ao (Didrio de Noticias, 27.09.2004).
Ao contr.irio do que estava previsto, os canais internacionais RTP Internacional

e RTP-Africa mantiveram-se independentes por raz6es que se prendiam com
esse desfgnio sempre maior de afirmar Portugal no Mundo. A Antena 3, cuja
alienac;ao estivera tambem prevista, manteve-se na esfera da RDP 'por se con

siderar um activo estrategico na renovac;iio dos quadros daquela empresa e por
promover efectivamente a mtisica portuguesa e as novas tendfncias' (Duarte,
2005: 29).
As polfticas governamentais para os media electr6nicos nao se esgotaram nos
media de servic;o publico. A lei da Televisao de 2003 continha tambem a expli
citac;ao de um conjunto de obrigac;6es gerais para todos os operadores de televi
siio. Foi introduzido o conceito de etica de antena e feita uma revisao do regime
sancionat6rio aplicavel a actividade televisiva. Mas o Ministro da Presidencia,
Morais Sarmento, dizia-se igualmente preocupado com a viabilidade financeira
das televis6es privadas generalistas e de todo o sector audiovisual. Assim, e
perante a possibilidade de reduc;ao da publicidade na RTP 1 de 7,5 para 6 minu
tos por hora (durante a governac;ao de Antonio Guterres passou de 12 minutos
para 7,5), o Governo pediu 'contrapartidas aos operadores privados nas areas do
apoio e promoc;ao a produc;iio independente de cinema e televisao, e na ceden
cia de conteudos e de programac;iio cultural' (Duarte, 2005:28). Em Agosto
de 2003 estabeleceu-se efectivamente um protocolo que previa a cedencia de
conteudos dos canais privados aos canais internacionais da RTP, o pagamento
das dfvidas ao !CAM, o pagamento das dfvidas aos produtores independentes
e (reconhecendo o Estado a sua incapacidade para implementar a lei) o fim da
ultrapassagem dos limites publicitarios legalmente estabelecidos. A nova lei do
Cinema e Audiovisual, aprovada em Assembleia da Republica, no dia 1 de Julho
de 2004, previa tambem uma diversificac;iio das formas de financiamento do sec
tor e a participac;ao dos distribuidores de cinema e dos operadores de televisao
no apoio a produc;ao audiovisual. Na esfera radiof6nica, em Setembro de 2003,
foram aprovadas as propostas de lei do CDS-PP e do PS para a regulamentac;ao
das quotas de musica portuguesa a serem transmitidas pela radio.
Contrariando este curso reformista, a televis3o digital terrestre manteve-se,
durante os XV e o XVI Governos Constitucionais, num impasse. 0 arranque
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da TDT deveria ter ocorrido em Setembro de 2002, mas ta! niio aconteceu. 
Com base num parecer da entidade reguladora <las telecomunicai;6es, JCP
-Anacom, o Ministerio da Economia decidiu adiar o prazo para o inkio do 
mes de Mari;o de 2003. Data que acabou por niio ficar marcada pela entrada 
em funcionamento da televisiio digital, mas pela revogai;iio da liceni;a. 0 
ministro da Economia, Carlos Tavares, seguiu o parecer emitido pela Anacom 
que, analisando o desenvolvimento do projecto de televisiio digital, 'entendeu 
que existem dificuldades objectivas na sua implementai;iio', e deu, consequen
temente, um parecer no sentido da anulai;iio da atribuii;iio da liceni;a a PTDP 
(Didrio de Noticias, 14 de Mari;o de 2003: 52). 
Na base do parecer da Anacom estava a impossibilidade de lani;ar comer
cialmente e de forma massificada a TV digital em Portugal. Isto porque a 
tecnologia MHP, escolhida como plataforma standard da Uniiio Europeia, 
estava numa fase de teste e, segundo Pereira Coutinho, este processo deveria 
demorar mais do que um ano a estar conclufdo. 'Ha uma impossibilidade total 
de cumprimento de prazos. E a verdade e que as set top boxes niio existem 
nem em Portugal nem em nenhuma parte do mundo, e niio sei porque terfa
mos de ser os primeiros' dizia Pereira Coutinho (in Diario de Noticias, 14 
de Mari;o de 2003: 52). 0 cons6rcio PTDP havia solicitado ao executivo um 
novo adiamento, mas perante as incertezas quanta ao tempo que demoraria 
para que houvesse condii;6es de massificai;iio, a opi;iio governamental recaiu 
na revoga<;iio da liceni;a. 0 fracasso da tecnologia e do modelo comercial em 
Espanha e no Reino Unido tera estado na base da reavaliai;iio do lani;amento 
da Televisiio Digital Terrestre. 
No encali;o dos esfori;os desenvolvidos pelo Secretario de Estado da Comu
nicai;iio Social dos Governos de Antonio Guterres, os Governos de coligai;iio 
PSD-CDS/PP deram seguimento a redui;iio progressiva do apoio do Estado a
imprensa regional. Argumentando a favor de uma solui;iio intermedia entre 
o modelo liberal (defendido para outras esferas econ6micas) e o modelo
proteccionista, o objectivo final da actuai;ao destes executivos nesta esfera
seria, nas palavras do Secretario de Estado-Adjunto do Ministro-Adjunto do
Primeiro-Ministro, Feliciano Barreiras Duarte, 'fortalecer o tecido empre
sarial do sector e proporcionar-lhe um choque qualitativo, de forma a que,
no medio prazo, o Estado possa reduzir o seu peso na informai;iio de proxi
midade' (2005: 17). Para chegar ao modelo intermedio (tambem designado
'empresarial'), o Conselho de Ministros liderado por Pedro Santana Lopes
aprovou, em 7 de Outubro de 2004, um conjunto de diplomas11 que visavam
contribuir definitivamente para a retirada gradual do Estado do sector e para

11 Decreto-Lei n.0 224/2004, de 4 de Dezembro, que altera o C6digo da Publicidade, Decreto-Lei n.0 

231/2004, de 13 de Dezembro, que regula a distribui�ao da publicidade do Estado, Decreto-Lei n.0 6/2005, 
de 6 de Janeiro, que estabelece o regime de porte pago e Decreto-Lei n.0 7/2005, de 6 de Janeiro, que cria o 
sistema de incentivos do Estado a comunica<;iio social. 
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a profissionaliza,ao da imprensa regional e local. Entre as inumeras altera,oes 
previstas neste pacote legislativo, destaca-se a redu,ao da comparticipa,ao 
media do Estado para 50% dos custos de expedi,ao e o termo de qualquer 
apoio a expedi,ao (findo os tres anos de regime de transi,ao), caso os jornais 
nao profissionalizassem os sens quadros. 

IV. Notas conclusivas

Durante o primeiro quinquenio do novo milenio, os Governos socialista e de 
coliga,ao PSD-CDS/PP deram grande aten,ao (ainda que nem sempre conse
quente) a chamada Sociedade da Informa,ao e aos media electronicos, com 
particular incidencia no operador publico de televisao. No que toca a Sociedade 
da Informa,ao, os socialistas (desde o primeiro Governo de Antonio Guterres 
ate ao actual Governo de Jose Socrates, ja fora do ambito estrito desta analise) 
assumiram a lideran,a no reconhecimento do valor estrategico das TIC para 
o desenvolvimento de uma sociedade baseada no conhecimento e na inova,ao.
No que toca ao reconhecimento da insustentabilidade da RTP, nos moldes em
que operava, e not6rio que. os Governos de coliga,ao PSD-CDS/PP tiveram um
papel hem mais determinado e resultante.
Mantendo-se fieis a uma preocupa,ao de todos os Governos, desde o tempo
de Cavaco Silva, os tres executivos considerados neste periodo deram tambem
particular relevo a afirma,ao de Portugal, da sua lingua e cultura no Mundo.
Os canais publicos de radio e de televisao (e, mais recentemente, com a con
tribui,ao dos operadores privados de televisao) continuaram a ser vistos como
instrumentos fundamentais (e inquestionaveis) para a progressiva afirma,ao
externa do pais. A necessidade de uma reforma da politica para a imprensa
regional centrada na progressiva retrac,ao do Estado, procurando evitar a
prolifera,ao de titulos ao arrepio de qualquer sustenta,ao economica e pro
fissionalismo, foi outro aspecto de convergencia politica. As proprias metodo
logias de ac,ao foram semelhantes. Os respectivos secretarios de Estado com
responsabilidades na materia calcorrearam o pais de les a !es, auscultando
centenas de jornais e respectivas associa�Oes, procurando neutralizar as previ
siveis (e temidas) resistencias a retrac,ao dos subsidios estatais.
No iimbito da regula,ao das comunica,oes e dos media, o inicio da decada ficou
marcado pela percep,ao de que a convergencia da regula,ao seria uma conse
quencia natural da convergencia tecnologica. Arons de Carvalho, considerou -
em varios momentos - a possibilidade da cria,ao de um organismo de regula,ao
que integrasse os media e as telecomunicai;6es, como aconteceu no Reino Unido
com a OFCOM. Em entrevista ao jornal Ptiblico (03.09.2001), o Presidente do
Instituto de Comunica,oes de Portugal, Luis Nazare, argumentava tambem que
fazia sentido um regulador unico para as telecomunica,oes e para o audiovi-
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sual. No entanto, a medida que as grandes operadoras de telecomunica<;6es se 
iam afastando do neg6cio dos media, esta visiio foi esmorecendo e regressou-se 
a tradicional distin<;iio reguladora entre conteudos e distribui,iio. 
Mas, ao contr.irio da Anacom, que se foi consolidando como mecanismo aut6-
nomo de regula,ao das telecomunica,oes e que entrara ja em velocidade de 
cruzeiro, a Alta Autoridade para a Comunica,ao Social niio conseguiu impor
-se perante a classe polftica nem perante a classe jornalfstica. A percep<;iio 
de que se tratava de uma entidade ineficaz tra<;ou-lhe o destino. Os grandes 
partidos conflufam na vontade de a extinguir e o grande consenso - necess.irio 
as transforma,oes constitucionais - foi conseguido. A Alta Autoridade para a 
Comunica,ao Social foi extinta em Abril de 2004, tendo-se mantido em fun
<;6es ate que fosse definida a entidade substituta. 
Em dois aspectos, porem, os Governos socialista e de coliga<;iio divergi
ram substancialmente: no estilo de governa<;iio e na rela,iio com os media. 

Assumindo um discurso de ruptura contra o imobilismo e de afronta directa 
aos interesses que se moviam na sombra, o pivo da polftica da coliga<;iio para 
os media, Morais Sarmento, distanciou-se do estilo de governa<;iio anterior. 
Ao contrario do que havia sucedido na primeira metade do perfodo aqui em 
analise, os Governos da coliga<;iio quiseram distinguir-se pela fuga ao gradua
lismo e pelo rompimento com o que diziam ser o inimigo publico: os lobbies e 
os interesses ocultos. A urgencia reformista - que no caso do Servi<;o Publico 
de Televisiio inviabilizou um amplo e necessario debate - contrastou com a 
preocupa<;iio socialista de manter (interminavelmente) abertos canais de dia
logo, o que - em diversas circunst.incias - inviabilizou a acc;iio. 
Na relac;iio entre o executivo e os media, o Governo socialista desenvolveu 
esfor,os no sentido de manter uma rela,ao cordata e, aparentemente, distan
ciada. Apesar das criticas da oposi,ao, o Governo socialista dizia-se empe
nhado em garantir a independencia da comunica<;iio social face aos poderes. 
Nao problematizando aqui as medidas nem as condi,oes para essa eventual 
independencia, e - no entanto - de salientar que a mesma preocupa<;iio niio 
parece ter presidido a algumas op<;6es dos Governos de coliga<;iio, 
A tentativa de cria<;iio do novo gabinete de comunica<;iio e informa<;iio do 
Governo, conhecido por 'Central de Comunica<;iio', levantou fortes suspeitas 
relativamente .ls intenc;Oes do executivo na sua relac;iio com os media, tendo 
o Presidente da Republica acabado por chumbar o projecto. A tese defendida
por Morais Sarmento, em Setembro de 2004, de que deve ser o Governo a

definir o modelo de programa<;iio da RTP, explicando que era necessario
'haver limites a independencia' dos operadores publicos em nada contribuiu
para o melhoramento das ja tensas rela<;6es. 0 presidente do Sindicato dos
Jornalistas, Alfredo Maia, considerou, na altura, que as afirma,oes do minis
tro da Presidencia sobre a RTP revelavam uma 'visiio instrumental dos 6rgiios
de comunica<;iio social por parte do Governo'.
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Par fim, o hipermediatizado 'Caso Marcelo': o popular comentador da esta,iio 
privada TV! deu par terminada, em Outubro de 2004, a sua colabora,iio de 
quatro anos nesta esta,iio televisiva. Atendendo a que esta decisiio foi anun
ciada poucos dias depois do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Rui Gomes 
da Silva, se ter manifestado desagradado com o discurso critico daquele des
tacado membro do Partido Social-Democrata em rela,ao ao Governo liderado 
pelo (tambem) social-democrata Pedro Santana Lopes, as suspeitas avolu
maram-se. A oposi,ao niio perdeu esta oportunidade para explorar a ideia 
de que se tratava de uma ingerencia directa do pr6prio Governo nas op,iies 
editoriais de uma esta,iio privada. Ainda que a verdade dos factos sabre este 
caso nao esteja ainda devidamente apurada, e claro que este desenvolvimento, 
aliado a muitos outros, tera contribuido para o desenvolvimento da percep,ao 
publica de que o ultimo Governo da coliga,iio actuava de forma intempestiva 
e incauta. 
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Da pc'is-neotelevisao: a reconfigura,;:iio do prime-time 
nos canais generalistas portugueses1

Felisbela Lopes 

No primeiro quinquenio do seculo XX!, o horario nobre das estai;iies gene
ralistas mudou substancialmente. E certo que este segmento continua a abrir 
com o noticiario das 20h00, mas, a partir dai, existem poucas semelhani;as 
com a programai;iio dos anos 90. 0 telejornal e mais extenso e integra no seu 
alinhamento gt!neros televisivos que, ate entao, configuravam emiss6es aut6-
nomas (debates, coment3rios politicos, grandes reportagens e entrevistas); os 
novos reality shows formam uma especie de minigrelha que condiciona a res
tante franja nocturnai as novelas (portuguesas e brasileiras) siio emitidas em 
bloco pela noite dentro; a informai;iio semanal cede espai;o a contetidos de 
entretenimento que tendem a homogeneizar ser6es televisivos cada vez mais 
dilatados. Liderando as audiencias em periodo nocturno a partir de 2001, a 
TVI imp6s um prime-time dividido entre as "novelas da vida real" e a fici;iio 
portuguesa, alargando-se a um segmento normalmente tido como late night. 
A SIC tentou copiar este modelo, reunindo sempre menos ptiblico. A RTP 
manteve-se mais distanciada deste desenho, mas s6 a partir de 2003 a progra
mai;iio se torna mais alternativa. A fim de surpreender permanentemente os 
telespectadores, os canais de TV ja niio concentram as estreias nas chamadas 
"temporadas televisivas", optando, antes, por introduzi-las gradualmente ao 
longo do ano, coladas a emissiies bem sucedidas do ponto de vista audime
trico. Neste artigo, vamos procurar a configura�ao do prime-time dos canais 
generalistas portugueses no periodo compreendido entre 2000 e 2004. 

1 -As tres lases da televisiio 

A televisiio dos primeiros tempos Umberto Eco chama "paleotelevisiio", mas 
acerca dela pouco mais escreve para alem das afirma\'.6es de que "era feita para 
todos os espectadores, falava das inaugurai;iies dos ministros e impunha que o 

1 Parte dos elementos deste capitulo foram retirados na nossa tese de doutoramento apresentada na 

Universidade do Minho em Dezembro de 2005 com o titulo Uma Decada de Televisiio em·Portugal (1993-
-2003) Estudo dos programas de informar;ilo semanal dos canais generalistas. 
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povo apreendesse coisas inocentes, mesmo it custa de mentiras" (1993: 135). 
A abertura do espectro televisivo ao sector privado operou a transi�ao para 
aquilo a que Eco designa como "neotelevisiio", que se caracteriza por "falar 
de si pr6pria e do contacto que esta estabelecendo com o seu publico" (1993: 
135). Eliseo Veron (2001) veio acrescentar uma nova fase it dupla periodi
za�iio proposta por Umberto Eco e retomada por Francesco Casetti e Roger 
Odin', dando outra leitura dos conceitos apresentados por estes investigado
res. Apesar de niio manifestar um desacordo relativamente its designa�oes 
de "paleotelevisiio" e de "neotelevisi'io", Veron revela alguma cautela no que 
diz respeito as caracterfsticas que os investigadores italianos lhes atribuem. 
Na sua perspectiva, o que permite diferenciar as etapas da televisiio genera
lista "siio os interpretantes que caracterizam os contratos de comunicac;ao 
e nao o lac;o estrutural que passa sempre pelo contacto indiciaP'. Assim, na 
primeira fase, o interpretante fundamental era fornecido par um "contexto 
s6cio-institucional extra-televisivo" (o Estado-Na�iio), sendo o contrato de 
comunicac;ao consubstanciado niio pela transparencia, mas atraves da metcl
fora da "janela". Ao interpretante-nac;:io correspondia, ao nivel da recepc;ao, 
um interpretante-cidadiio que absorvia o que lhe era proposto pela grelha 
televisiva construfda segundo uma l6gica que escapava ao pr6prio medium. 
Na segunda fase, a televisao afasta-se do piano polftico, tornando-se, ela pr6-
pria, a "instituic;.io-interpretante", resultando daqui uma visibilidade cres
cente das estrategias enunciativas. A passagem do seculo trouxe, na opini.io 
de Eliseo Veron, um novo modo de encarar a enunciac;ao televisiva. Na sua 
perspectiva, o interpretante dominante caracteriza-se por "uma con:figurac;.io 
complexa de colectivos definidos como exteriores a instituic;.io televis.io, atri
buidos ao mundo n.io-mediatizado do destinat3rio", representando os novos 
reality shows (tipo Big Brother) os programas de base deste novo contexto de 
mudan�a de paradigma. Pela primeira vez na sua hist6ria, a TV integraria no 
ecra o processo de mediatiza,ao do qua! ela e a  fonte e o principal actor, con
cedendo it realidade extramediatica quotidiana, na qua! se movimentam os 
receptores, um espac;o estrategico t.io importante como aquele que se encontra 
dentro do pequeno ecra. Nas palavras de Eliseo Veron, este tipo de programa 
"coloca em cena uma semi6tica do lac;o social quotidiano extramedi.itico", 
atraves do qua! se completa aquilo que o programador planeou. Nesta lase, 
a programa,ao fica em aberto, dando-se aos receptores o poder de decidirem 

o desfecho dos programas. Veron pensa que esta sera a ultima etapa da TV
generalista. Tera esta tese aplica�ao em Portugal? Poder-se-a falar aqui de
uma p6s-neotelevis.io?

2 Francesco Casetti e Roger Odin retomam a designai;iio de "neotelevisiio", preparando, a partir desse con
ceito, um ntlmero da revista Communications sobre as muta�Oes da televisiio que e publicado em 1990. 
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2- A oferta televisiva em periodo nocturno entre 2000 e 2004

2. 1 - Uma locomotiva chamada Big Brother

Multiplicadas pelas esta,oes privadas generalistas, as "novelas da vida real"
revolucionaram a programa<;ao nos primeiros cinco anos deste sCculo. Ate certo
ponto, isso era inevitivel. A oferta televisiva como uma realidade composta
por elementos especfficos (os programas) inseridos naquilo a que Gonzalez
Requena (1995) chama "macrodiscurso global" (a grelha) e uma perspectiva
adoptada por v.irios te6ricos, segundo os quais uma emissiio e condicionada
por aquelas que ]he siio contiguas. Porque ocuparam um grande espa<;o no
interior das grelhas, os novas reality shows influenciaram os restantes con
teudos televisivos dos canais privados. Os enredos <lesses formatos entraram
noutros programas, deram origem a emiss6es especiais, tornaram alguma da
ficr;iio nacional semelhante a si e misturaram aquilo que e intrinseco ao entre
tenimento com aquilo que e idiossincr.itico ao jornalismo3

• 

A primeira "novela da vida real" a estrear em Portugal foi o Big Brother,
que iniciou as suas emiss6es na TV! a 4 de Setembro de 2000, data em que
esta esta<;i'io privada apresentou uma nova grelha, n3o sem antes ter posto
na rua uma agressiva campan ha publicitaria que anunciava uma nova esta
<;3o. A aposta na renova<;i'io fez-se a todos nfveis - grafismo, cores, log6tipos,
cenarios, programas de entretenimento e de informa<;ao -, funcionando este
novo formato como uma espfcie de 3.ncora da programa�ao, nomeadamente
daquela que era emitida em horario nobre. Poucos meses mais tarde, Jose
Eduardo Moniz fala desse programa como "um produto que funciona coma
locomotiva de atrac,ao dos espectadores" (Expresso, 20 Janeiro de 2001).
Depois de ter reunido cerca de 75% de share no desfecho da primeira edi
,iio do Big Brother na noite da passagem de ano para 2001, a TV! deu inicio
a uma segunda edi,iio a 21 de Janeiro e estreou uma terceira edi,iio a 2 de
Setembro. Para alem das emiss6es diarias dedicadas a este formate, a esta,iio
capitalizou-o em varios momentos, promovendo programas especiais com os
respectivos concorrentes4 . Paralelamente ao BB, o canal Quatro experimenta
outros reality shows (Survivor, por exemplo), mas em Setembro de 2002 o BB
haveria de regressar, desta vez com a participa<;iio de "celebridades mediaticas"
que nao tiveram dificuldade em conquistar o interesse do publico. Antes de o
ano terminar, e porque o BB dos Famosos tinha uma dura<;3o mais curta do

3 Desenvolvemos este assunto no artigo "Novos rumos no audiovisual portugufs: 0 reflexo do Big Brother 
na informai;:iio televisiva". In Pinto, M. e Sousa, H (ed). Ca sos em q11e o Jornalismo foi noticia. Ed. Campo 
das Letras, 2007. 
4 Para alem de fazer transmissOes dos casamentos de trfs pares de concorrentes do Big Brother que iniciaram 
dentro da "Casa" um namoro {Marco e Marta; Celia e Telmo; e Sergio e VerOnica), a TVI promoveu emissOes 
especiais de dois noivados que intitulou "O anel de Marta" e "A jOia de Celia". Terminada primeira edii;:ii.o da 
"novela da vida real", criou um programa chamado Mu/heres de A a Z em que o vencedor, o concorrente ze 
Maria, escolhia aquela que lhe parecia ser a (sua) mulher "ideal". 
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que o BB que se estendia por 120 dias, aparece uma segunda edic;iio e, no 
ano seguinte, a estac;iio aplica o mesmo modelo a Academia das Estrelas. A 
"locomotiva" do quarto canal ressurge a 31 de Agosto de 2003, mais arrojada 
do que anteriormente, com a promessa de que os participantes "vao pOr tudo 
a nu". No entanto, o enredo construfdo pelos 12 concorrentes nao reuniu o 
interesse habitual. Talvez por isso a TVI tenha deixado passar algum tempo 
ate colocar no arum outro reality show, que surge em Outubro de 2004, num 
formato diferente. Quinta das Celebridades e uma "novela da vida real" com 
participantes conhecidos do publico a quern se oferece um quotidiano rural. 
Tendo inicialmente rejeitado o formato Big Brother, a SIC rende-se ao exito das 
"novelas da vida real" a partir de 2001, adoptando uma engenharia de progra
mac;iio identica a da TVI. Na vespera do inicio da segunda edic;iio do BB, a SIC 
estreia, a 20 de Janeiro, Acorrentados (um formato igualmente produzido pela 
Endemol), mas nesse confronto de generos televisivos a estac;iio de Carnaxide 
n.io foi, nem iria ser nos meses seguintes, hem sucedida. Em Maio, comei;a a 
emitir Bar da TV (com produc;iio do brasileiro Ediberto Lima) que suscita bas
tante polemica, mas niio provoca a adesiio do ptiblico5

• A 4 de Setembro, ensaia 
Confianra Cega (novamente produzido pela Endemol), identico a Temptation
Island cuja versiio americana da cadeia Fox a TVI comec;ara a transmitir em
J unho. Todos estes programas - atravessados pelo trac;o da exposic;iio da vida
privada de concorrentes colocados em ambientes do quotidiano a Jim de se pro
duzir um "efeito do real" - ocupam zonas consider.iveis do hor.irio nobre, mas
nenhum deles suplanta o share reunido por formatos identicos na TVI6

• Esta
perda da lideranc;a de audiencias em periodo nocturno abre uma crise profunda
na SIC. Nas receitas publicitarias e nos cargos directivos. A 7 de Setembro,
Emidio Rangel rescinde o seu contrato, colocando um ponto final no cargo
de director da estac;iio que assumira ao longo de uma decada. Esta saida niio
implicou mndanc;as substanciais da engenharia de programac;iio.
Insistindo em ancorar o segmento da noite nas "novelas da vida real", a
SIC aposta, a partir de Marc;o de 2002, num nova formato da Endemol,
Masterplan, cuja emissiio semanal era apresentada pela modelo Marisa Cruz
e pelo humorista Herman Jose que, a partir desta data, aparece diariamente
no ecrii de Carnaxide com uma rubrica de um minuto intitulada A Anedota
do Herman'. No dia de apresentac;iio das novidades da estac;iio, o presidente

5 Logo nas primeiras emiss6es, as cenas de sexo protagonizadas por alguns concorrentes haveria de suscitar uma 
forte oposii;iio dos pais de uma participante que se deslocaram ate ao Barda TV para convencer a filha a aban
donar o concurso, A prodm;iio do programa transmitiu em directo a conversa entre a Margarida e os seus proge
nitores e mesmo quando a jovem, dividida entre a vontade dos seus pais para que ela safsse e o seu desejo de ficar, 
pediu para falar em privado com a psic6loga da equipa de produi;iio, esse dialogo foi emitido em directo. 
6 A estreia de Confianr;a Cega somou 24,5% de share, contando com a concorrfncia da terceira edi�iio do Big
Brother que come�ara na vfspera, ancorado por duas novelas: Ania Selvagem e Fi/ha do Mar. 
7 Em entrevista a edi�iio n.0 1235 da TVG11ia (Outubro de 2002), o director de Programas da SIC, Manuel 
Fonseca, afirma que foram "compromissos entre a programa�iio e os interesses comerciais que culminaram 
n' A Anedota do Herman". 
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do Conselho de Administra,iio, Francisco Pinto Balsemiio, disse "acreditar 
que o 'Grande Mestre' pode ser o 'Big Brother' da SIC" (Didrio de Noticias, 4 
de Mar,o de 2002). Por seu !ado, o director de programa,iio deste canal gene
ralista, Manuel da Fonseca, explica que, com esse formato, seguira a mesma 
tactica da TV!: cola-lo as novelas, constituindo com ele uma especie de mini
grelha dentro da SIC. Essa op,iio niio foi rentavel do ponto de vista audime
trico, mas o "Grande Mestre" haveria de chamar a aten\3.o, devido as cenas 
mais ousadas de uma concorrente, Gisela Serrano, que nao revelava qualquer 
inibi\3.o em exibir perante as camaras a sua vida fntima, fazendo acompa
nhar as cenas que protagoni zava de um lexico indecoroso. Segundo Eduardo 
Cintra Torres, "a produ\3.0 do prograrna escolheu-a por ela ser tiio irritante, 
tao Lisboa, gaita-de-chinela-no pe, que haveria de atrair audiencias" (Publico, 
10 de Junho de 2002). Essa subida pontual do share niio teve um efeito de 
arrastamento de audiencias. Embora niio tenha projectado uma nova sfrie 
d'"O Grande Mestre''8, a SIC insiste, nos Ultimas meses de 2002, em manter 
o hor.irio nobre dominado pelas ''novelas da vida real", mas, em vez de recriar
um ambiente por onde fizesse circular a vida publica e privada de um conjunto
de concorrentes, a direc,iio de programa,iio concebeu um formato que seguia
o quotidiano de cantores de uma mUsica conhecida como "pimba'', colocando
no ecrii vivencias pessoais muito pr6ximas daquelas que o Big Brother dos
Famosos exibia no canal concorrente ( 0 meu name e Agata e, posteriormente,
A Casa do Toy). Como acontecera num passado recente, no embate de pro
gramas do mesmo genero, a TV! akan,ou melhores resultados audimetricos.
Em 2003, a SIC muda parcialmente a sua estrategia, come,ando, a emitir em
Setembro idolos, um formato da Fremantle Media diferente do BB (da TV!) e
com elementos formais distintos de Opera,iio Triunfo (que, entretanto, tinha
surgido na RTPl), mas com identico objective: fazer aproximar os telespecta
dores de actores (jovens a procura de visibilidade mediatica) que se apresen
tam em espectaculo dentro do ecra. Mais do que descobrir novos talentos de
mUsica, o objectivo deste formato e rentabilizar audiencias. Numa entrevista
a TV 7 Dias (n.0 863, Outubro de 2003), o director de programa,iio da SIC
refere as raz6es inerentes a escolha deste tipo de conteudos: "ido/os permi
tem-nos estabelecer uma rela,iio directa com os espectadores. E uma porta
aberta a opiniiio e ao voto, o que, no final, fara com que alguns milh6es de
espectadores sintam que foram eles a fazer o programa. E essa a aposta: fazer
uma estac;iio de miios dadas com o telespectador". Ao contr3rio das sucessivas
"novelas da vida real" que a SIC experimentou a partir de 2001, fdolos sera
um formato que multiplicara novas edi,6es em 2004.
A RTPl resiste as "novelas da vida real", mas em 2001 refor,a o horario nobre
com a componente lUdica atraves essencialmente de dais generos: os reality

8 Sao razOes de ordem financeiras as invocadas por Manuel Fonseca para justificar o desaparecimento de 
Masterpla11 da grelha de Outono (TVG11ia, n.0 1235, Ourubro de 2002). 
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games' e a fic,ao nacional. Embora niio explorem a vida privada dos concor
rentes, tal como as "novelas da vida real", esses novas jogos encenam uma 
interac�ao entre os respectivos participantes. Este gfnero televisivo nao vingou 

no canal generalista publico. Percurso diferente teve um outro tipo de con
curso que integra alguns tra,os da vida real: Operariio Triunfo. A RTP come
,ou a emitir no inicio de 2002 a versiio espanhola deste formato da Gestmusic 
que tinha feito grande sucesso na RTVE. A 16 de Fevereiro de 2003, estreia a 
versiio portuguesa com apresenta,ao de Catarina Furtado que, em Setembro 
do mesmo ano, estani a frente da segunda edi,ao do mesmo programa. Sem 
entrar na vida privada dos participantes, a OT p6s em cena talentos musicais 
de alguns jovens an6nimos com performances por vezes surpreendentes, mas 

incapazes de fazerem crescer substancialmente o share do canal publico por
tugufs que continuou, nesse tempo, em terceiro lugar, embora tenha registado 

uma ligeira subida audimetrica. 

2.2 - 0 triunfo da produ�iio nacional 

As novelas portuguesas niio siio uma novidade nos ecriis televisivos. A pri
meira, Vila Faia, apareceu em 1982, quando a TV era ainda monop6lio do 
operador de servi,o publico. Seguiram-se outras, mas nenhuma delas conse
guiu visibilidade suficiente para suplantar o furor das novelas brasileiras que 
se estrearam em Portugal em 1977 com Gabriela, Grava e Canela. Primeiro 
na RTP e depois de 1994 na SIC, as produ,oes da Rede Globo atrairam grande 
numero de telespectadores. lsso aconteceu ate 2001, altura em que uma novela 
portuguesa conquistou a lideran,a de audiencias. E certo que essa inesperada 
popularidade foi, em grande parte, motivada pela tal "locomotiva" chamada 
Big Brother, mas a fic,ao nacional soube, nestes anos, fortalecer-se, ocupando 
uma franja cada vez mais dilatada do horario nocturno dos canais generalis
tas. Primeiro na TV!. Depois na SIC e na RTPl. 
Nos anos 90, ningufm arriscaria apresentar uma novela portuguesa que se 
propusesse suplantar uma produ,ao da Rede Globo. Nao teria sido essa a 
pretensiio de Jardins Proibidos que a TVI estreou a 8 de Abril de 2000, mas 
foi isso que acabou por acontecer. Pensada para uma serie de 40 epis6dios, 
esta produ,ao da NBP somou 16010

, conseguindo, na recta final, ultrapassar 
o share que a novela brasileira Laros de Familia registava, a mesma hora, na
SIC. A tres dias do ultimo epis6dio da "novela-emblema" da TV!, o director
-geral da esta,ao, Jose Eduardo Moniz, argumentava que o sucesso alcan,ado
se constituia como "a prova de que a TV Globo niio e uma fortaleza inexpug-

� Inserido neste gfnero, aparecem, em Junho, 0 Crime Perfeito e, em Setembro, Sabotador. 0 director de 
Programas do operador pllblico, Jaime Fernandes, considera este genera "uma alternativa aos reality shows" 
(Didrio de Noticias, 10 de Jun ho de 2001). 
10 0 mesmo j,i havia sucedido com Todo o Tempo do Mundo, uma prodw;ao pensada para 26 epis6dios e 
esticada ate aos 56. 
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navel" (Publico, 25 de Fevereiro de 2001). A Jardins Proibidos segue-se, em 
Fevereiro de 2001, Olhos d'Agua" que, em Setembro de 2001, sera substituida 
por Fi/ha do Mar12

• Nesse mes, a TV! estreia no segmento de acesso ao Jornal 
Nacional Anja Se/vagem13

, baseada na serie argentina Mufieca Brava; e no
horario mais tardio, Nunca Digas Adeus, feita a partir da novela mexicana
Mirada de Mujer, transformando-se, assim, numa esta'rao que o seu director
-geral afirmava ser "a mais portuguesa das estaqiies portuguesas" (Diario de
Noticias, 20 de Julho de 2001). A este genera, a TV! junta series de produqiio
nacional, grande parte das quais correspondia a formatos de grande exito
noutros paises14 . Antecedendo uma novela portuguesa, essas series, que nem
sempre siio emitidas no horario previsto, ora delimitam ora dilatam o prime
-time, mas, num caso ou noutro, retlnern substanciais Indices audimCtricos.
Cumpre-se, assim, aquilo que Rey Morat6 (1998: 65) chama "o misterio das
audiencias", em parte explicado pelo facto de o publico seguir a formula "Big
Brother+ Jornal Nacional + ficqiio portuguesa + Big Brother" que funcionava
como um macrodiscurso que submetia as respectivas unidades a uma l6gica
global.
Nos trfs anos seguintes, as novelas portuguesas continuam a ganhar mais
terreno, o que ser.i compreensfvel numa esta<;ao vocacionada para um pU.blico
feminino. Definindo o objectivo do canal a cujo Conselho de Administraqiio
preside, Paes do Amaral reconhece que o respectivo "target siio as donas de
casa activas" (Pub/ico, 8 de Abril de 2002). Falando das suas estrategias de
programa,iio, o director-geral da TV! afirma o seguinte: "se uma estaqiio
concorrente passa um jogo de futebol que tern um publico maioritariamente

11 A 21 de Julho de 2001, a Fealmar (uma das empresas da NBP) promove um leiliio de todas as pe'ras da
novela Olhos d'Agua que, naquela altura, ainda estava exibi'.iiO na TV!. Segundo se relatava no dia seguinte 
no Ptlblico, "foram licitados mais de mil objectos, repartidos por 313 lotes", o que constituia mais um indicio 
do interesse do p\lblico pela fic\iio nacional, na medida em que essas pe\aS reuniam, sobrerudo, um valor 
afectivo. 
u Esta novela estreia a 2 de Setembro, tendo a protagonista sido escolhida atraves de um casting a que con
correram mais de um milhar de crian\aS entre os 8 e os 10 anos {Didrio de Noticias, 21 de Maio de 2001). Na 
TVI, as novelas tendem a estrear coladas aos Ultimos epis6dios do enredo que esta ainda no ar, seguindo-se, 
deste modo, o sandwich programming, que serve para fazer transitar audifncias de um programa para outro 
por habitua\1\o (Cortes, 1999: 230). Dutra das estraregias da TVI e dar inicio a uma nova produ\iio nacional 
na noite em que emite a primeira ou a Ultima emissiio de uma "novela da vida real", criando-se, desse modo, 
um bloco de programas de caracteristicas similares, dirigido a um idfntico target em rela\iio ao qua! se pre
tende avolumar as expectativas. Por exemplo, a 3 de Novembro de 2002, a novela Amanhecer faz a sua estreia 
antes da final do Big Brother dos Famosos; a 1 de Setembro de 2003, Mora11gos com Aftlcar surge na noire a 
seguir ao reaparecimento de outra edi\iiO do BB; a 28 de Novembro de 2004, a esta\ii.O promove a antestreia 
de Mistura Fina numa das galas da Quinta das Celebridades. 
13 Anio Selvagem estreia a 3 de Setembro. E um formato argentino que, em Portugal, se constitui como um 
fen6meno de popularidade e, consequentemente, de longevidade. A volta desta novela, que durante largos 
meses lidera audiencias, a TVI promove v3.rias iniciativas. Por exemplo, a 20 Fevereiro de 2002, para celebrar 
o 9.0 anivers3.rio da esta\iio, os telespectadores assistem a transmissiio em directo de um dos epis6dios; a 2 
de Setembro de 2002, para assinalar um ano de emissOes rea!iza-se, na Pra\a da Figueira, em Lisboa, um
especraculo, transmitido em directo na TVI, com v3.rios mllsicos portugueses e actores da novela.
14 A 15 de Abril de 2000, estreia SOS Crianfas. Seguir-se-3.o, nos anos seguintes, Super Pai, Old Pai, Ana e 
os Sete, Inspector Max, entre outras series. 
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masculino, n6s pornos no ar uma telenovela que se dirige mais as mulheres" 
(]ornal de Noticias, 5 de Fevereiro de 2002). Este genero, mais do que qual
quer um outro, favorece igualmente aquilo que Moniz diz ser essencial num 
canal de televisao: "criar 3.gua na boca ao espectador" (Didrio de Noticias, 
27 de Mar,o de 2002), isto e, prende-lo a conteudos que nao tern um desfecho 
imediato. 
Suplantada a partir de 2001 pela TV! em termos de audiencia do segmento 
nocturne, a SIC adopta, a partir dai, uma oferta televisiva semelhante. Antes 
de experimentar (sucessivos) reality shows tipo Big Brother, a esta<;ao de 
Carnaxide junta as novelas da Rede Globo a fic,ao nacional. A estreia acon
tece, a 19 de Mar<;o de 2001, com Ganancia, uma novela escrita pela brasileira 
Lucia Abreu, produzida pela NBP, protagonizada pela popular apresentadora 
da SIC Catarina Furtado e pelo actor brasileiro Leonardo Vieira e colocada 
em continuidade com a novela da Globo Porto dos Milagres. Este conjunto 
de ingredientes nao foi suficiente para fazer transitar telespectadores do canal 
privado concorrente. Em 2002, ensaiam-se dois novos empreendimentos neste 
campo: em Janeiro, Furia de Viver, um formato italiano, produzido pela 
Endemol, que reparte as primeiras horas dos ser6es televisivos com a novela 
da Globo O Clone; em Setembro, 0 Olhar da Serpente, escrita pela jornalista 
Felicia Cabrita e por Francisco Nicholson, produzida pela NBP e integrada 
no segmento da novela da Rede Globo Esperan(a. Nao seni ainda com estas 
op<;iies que a SIC conseguira audiencias que ultrapassem a popularidade que 
enredos do mesmo genera reuniam na TV!. 

Ao mesmo tempo que experimentava outros caminhos na produ<;ao nacional, 
a SIC ensaia, em 2001, novas formulas atraves de um produto que, desde o 
infcio das emiss6es, retinha substanciais Indices de share: os programas de 
humor. No primeiro trimestre do ano, depois do Jornal da Noite, a esta<;:ao 
de Carnaxide programa, em cada serao, capitulos de series diferentes, cujo 

conteudo se dirige a um amplo target que se pode considerar familiar". Em 
termos de localiza<;ao na grelha, todos obedecem ii estrategia do "lead-in" 
(Contreras, 2001: 178), que implica a sua transforma<;ao em "programas de 

acesso", incumbidos de atrair um importante nUmero de espectadores para a 
emissao seguinte que, no caso da SIC, eram duas telenovelas, uma da Rede 
Globo e outra da produtora portuguesa NBP que contava tambem com acto
res brasileiros. Para a saida do prime-time, a esta<;ao de Carnaxide exibia 
Noites Marcianas 16

, que entram, em cada serao, pela madrugada adentro. 
Esta engenharia de programa<;ao depressa foi excluida da oferta televisiva. 

15 A. segunda-feira ea sexta-feira, emite Malucos do Riso; a ter�a-feira, aparece Mu/her niio entra; a quarta
-feira, 0 Programa da Maria; ea quinta-feira, A Minha Familia i uma Anima,;iio. 
16 Trata-se de um formato que estreou em Espanha em 1998, com o nome Cr6nicas Marcianas, premiado com 
a Rosa de Prata do Festival de Montreux na cacegoria de Melhor Programa de Entretenimento, que estreia em 
Portugal em Fevereiro de 2001, masque niio repete aqui o sucesso alcarn;ado no pals vizinho. 
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Nos anos seguintes, a SIC adoptaria, em certos ser6es, programas que se reve
laram verdadeiros fen6menos de audiencia. Como Malucos do Riso, que surge 
em 1995 e que e emitido nas primeiras horas do prime-time, ou Levanta-te e 
Ri, uma emissiio de stand up comedy, que estreia em Janeiro de 2003 e que 
normalmente vai para o ar depois da meia-noite. 
As novelas e as series portuguesas nao sao estranhas a RTP, que, em tempo 
de monop6lio, fez despontar a industria de fic,ao nacional, sem nunca a tor
nar uma verdadeira aposta. No primeiro quinquenio deste seculo, o canal 
generalista p-6.blico nao exibe uma oferta marcante a esse nfvel, mas e exac
tamente ai que o operador publico mais se aproxima das esta,oes privadas. 
Ao longo de 2001, sucederam-se series - Maiores de 20, Estai;iio da Minha 
Vida e Bastidores - cujo enredo se concentrava na reconstitui�ao de peda
,os do quotidiano, criando, deste modo, verdadeiras novelas da vida real17

• 

Quanta its novelas, A Senhora das Aguas - produzida pela NBP - marca, a 

3 de Setembro de 2001, o regresso deste genera ao horario nobre da RTPl. 
Nessa mesma noite, a TV! da inicio a Fi/ha do Mar tambem produzida pela 
NBP". Na esta,iio publica, esta foi uma aposta falhada em termos de audiencia. 
Por isso, em Dezembro, procede-se it sua transferencia para o final da tarde. 
Nos anos seguintes, a RTPl niio apresentara nenhuma telenovela portuguesa, 
apostando antes em series que ganham outro folego a partir de 2003, altura 

em que o operador publico faz adapta,;oes de romances e reconstitui,;6es his
t6ricas. Genie Feliz com Lagrimas que estreou em Abril e A Ferreirinha que 
surgiu em Setembro foram duas series que marcaram aquilo que a Direc,;iio de 
Programas, presidida por Luis Andrade e Nuno Santos, prometeu ser uma nova 
etapa do servi,;o publico de televisiio no que it fic,;iio diz respeito. Na verdade, 
este tipo de oferta televisiva, ainda que resulte de uma industria de produ,;iio 
nacional que vinha sendo consolidada por um mercado criado pelas esta,;6es 
privadas, nomeadamente pela TV!, adquire na RTPl tra,;os distintivos. 

2.3 -A subtrac�lio da informa�lio nlio-diaria do horiirio nobre 

Tendo que gerir o hor.irio nobre com notici.irios, fic�ao nacional (series e nove
las, no caso da TV!), novelas brasileiras e talk shows (estes ultimas na SIC), 
os canais privados generalistas nao conseguem encontrar af tempo para uma 
emissao de debate ou de grande entrevista. Neste contexto, optou-se por intro
duzir nos telejornais espa,;os dedicados ao tratamento mais alargado de certos 

temas (grandes reportagens) ou it discussiio de t6picos da actualidade (comen
tarios). A questiio que fica em aberto e a de saber se, ao subtrair a informa-

17 Maiores de 20, por exemplo, retratando os problemas de jovens adolescentes, niio se diferenciava muito da 
encenar;iio feita pelos concorrentes (tambem jovens) do Big Brother. Ambos os programas eram produzidos 
pela Endemol. 
18 Ambos os canais, ptiblico e privado, antecedem as suas estreias de uma forte promor;iio dos respectivos 
enredos tanto dentro do ecrii coma em publicidade colocada em diferentes suportes. 
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,iio semanal do prime-time, a TV privada capitalizou audiencias. Poder-se-ia 
dizer que os (baixos) indices de share dos programas informativos da RTPl 
testemunham o desinteresse do publico, mas poder-se-ia tambem lembrar, por 
exemplo, que o Especial Informarao Agonia, promovido pela SIC a 30 de 
Janeiro de 2001, suplantou, nessa noite, as audiencias do Big Brother. 
Ea progressiva popularidade de formatos tipo Big Brother e da fic,iio portu
guesa que desaloja a informa,ao semanal das grelhas televisivas, nomeada
mente nos canais privados que, em 2001, circunscrevem a oferta informativa a 
emiss5es de desporto que vao para o ar perto da meia-noite19

• Poder-se-ia esti
car o campo da informa,iio ate aos talk shows que a SIC promove ao longo do 
ano, mas sen\ certamente diffcil inserir al Noites Marcianas ou Jerry Springer 
Show'°, formatos colocados em horario tardio que prolongam um seriio onde 
se integram generos televisivos que fazem grandes avan,os para o dominio 
privado. Resistindo as "novelas da vida real", a RTPl continua a dispor, no 
segmento nocturno, de um espa,o substancial para a informa,iio semanal, 
sem, no entanto, fazer al grande investimento21

• Em 2002, depois de terem 
atravessado uma crise interna donde resultaram novos directores22

, RTP e SIC 
evidenciam uma preocupa,iio acrescida com este tipo de programa,iio. No 
que diz respeito ao canal generalista publico, para alem da informa,iio diaria 
e das emiss5es especiais feitas quando a actualidade noticiosa assim o exigia, 
ha um cuidado particular com a informa,iio semanal que integra no horario 
nobre varios programas23

• Quanta it SIC, no inicio de 2002 dois programas 
fazem renascer uma forma de jornalismo que a esta,iio vinha implantando 

19 Na TVI, ha A Bola e Nossa, na SIC Jogo Limpo e na RTP1 jogo Fa/ado. 
20 Esta produ�iio norte·americana, que estreia em Agosto de 2001, aproxima-se mais de um reality show 

que encontra no grotesco e na monstruosidade de certos estilos de vida ingredientes-chave para transformar 
os depoimentos em momentos diffceis de encarar como possfveis, sem os remetermos para um quadro pato
l6gico. "Deito-me com a minha irmii" ou �o meu marido deita-se com a minha sobrinha" siio exemplos de 
temas que levaram a estlldio pessoas para testemunharem esse tipo de prilticas. 
21 Com excep,;iio de Hist6rias da Noite que atravessa todo o ano de 2001, os restantes formatos tern um 
perfodo curto de emissiio, coma O Rosto da Noticia; ou uma periodicidade periclitante, como Grande 
Informa<;ilo e Grande Rep6rter. 
n A partir de 20 de Setembro de 2001, a RTP passa a ter como director-geral Emidio Rangel que rescindira, 
no mes anterior, o contra to com a SIC onde fora responsilvel pela oferta televisiva daquele canal durante uma 
decada. No dia em que assinou contrato com a RTP, Rangel fixou publicamente aquilo que considerava ser 
prioritllrio: "e preciso produzir mais e melhor informa,;iio, isenta e rigorosa { ... ). E preciso criar uma linha de 
prodm;iio de novelas, series, comedias, filmes e telefilmes ( ... ). (E preciso) ter programa,;iio de entretenimento 
facil" (PUblico, 21 de Setembro de 2001). Essas promessas apenas poderiam ser testadas no ano seguinte. 
Com a saida de Rangel da SIC, a esta,;iio privada passou a ter como directores de informa,;iio e de progra
ma,;iio Alcides Vieira e Manuel Fonseca, respectivamente, cujo trabalho se tornarll mais visive! tambem em 
2002. 
23 No primeiro semestre, a RTP apresenta programas conduzidos por jornalistas {Grande Informa<;Jo e 
Planeta Azul), outros apresentados por polfticos {Conversas de Miirio Soares) e um formato que ambiciona 
ser um debate de quest5es socia.is, masque e, sobretudo, um espa,;o de um verdadeiro espectllculo da palavra 
(Gregas e Troianos). A rescisiio de Emfdio Rangel do cargo de director-geral de antena da RTP, a 30 de Agosto 
de 2002, e a  consequente nomea,;iio de novos directores de Programas e de Informa,;iio originaram, no Ultimo 
trimestre do ano, altera,;Oes pontuais. Na grelha de Outono, Grande Informa<;ilo dll lugar a Grande Rep6rter 
e a  Grande Entrevista; o formato Gregas e Troianos muda o nome para Pr6s e Contras, reaparecendo (14 de 
Outubro) com uma componente mais informativa do que espectacular. 
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desde 1993, mas que a era Big Brother apagara nos dois tiltimos anos: em 
Janeiro, aparece a terceira edic;iio de Ficheiros Clinicos, coordenada e apre
sentada pela jornalista Claudia Borges que estreara esse programa em Agosto 
de 1998; e Hora Extra, coordenado e apresentado par Conceic;iio Lino, uma 
jornalista que passara par Pra(a Publica e que, de 1996 ate 1999, apresentara 
Casos .de Policia, um programa de grande longevidade no horario nobre da 
SIC. Alcides Vieira, director de Informac;iio do canal, diz que esta fase cor
responde a um "relanc;amento do pendor informativo da estac;iio" (TVGuia, 

n.0 1202, Fevereiro de 2002). Que dura pouco tempo, na medida em que a 
grelha de Outono evidencia um desinvestimento na programac;iio de natureza 
jornalistica. Ficheiros Clinicos desaparece e Hora Extra e remetido para um 
horario cada vez mais tardio, a lembrar as Ins6nias, um espac;o de informa
c;iio que o canal criara em Setembro de 1994 para um ptiblico minoritario. E 
nesse segmento tardio que permanecera em 2003. Ainda que este programa se 
constitua como uma janela para a discussiio de temas diversificados feita com 
convidados de perfil variado, a direcc;iio da SIC niio o dirige ao grande ptiblico. 
Interrompido em Junho para ferias, este formato niio regressa na temporada 
de Outono. No seu lugar, apareceram Grande Reportagem e Pais Real que 
se alternam semanalmente, mas que desaparecem da grelha antes de o ano 
terminar. 
Em 2003, niio se encontram muitas novidades na oferta televisiva do canal 
generalista ptiblico. No que diz respeito a informac;iio niio-diaria em periodo 
nocturno, mantem-se praticamente inalterado o desenho do ano anterior. Se o 
operador ptiblico se torna mais visive! neste tipo de programac;iio24

, tal acon
tece devido ao desinvestimento das estac;5es privadas aL E verdade que, em 
Janeiro, a SIC aposta na estreia de programas que ambicionam retratar situa
c;5es protagonizadas par pessoas a quern se reconhece o estatuto de vitimas e 
em relac;iio as quais a televisiio pretende assumir uma func;iio reparadora de 
injustic;as socais. Integrados num segmento tardio, Bombdstico, Esc!indalos 

e Boatos e O Crime nao Compensa 25 colocavam semanalmente no ecra con
vidados que acusavam terceiros ausentes dos plateaux, encontrando no apre
sentador - alguem sem carteira profissional de jornalista - um coadjuvante 
das suas queixas. Sem terem uma longevidade assinalavel, estes programas 
enquanto se mantiveram em antena, para alem de terem suscitado uma acesa 
polemica, esticaram a programac;iio feita em directo para la da meia-noite. 
Encontramos identico desenho, em Janeiro de 2003, na TVI, mes em que o 

24 Emiss6es especiais de informai;ao, ditadas pela actualidade; um debate (Pr6s e Contras); um programa de 
entrevista e outro de reportagem, que se alternam a quinta-feira (Grande Entrevista e Grande Rep6rter). 
Este Ultimo gfnero viria a ser substituldo, a partir de Novembro, por um outro debate, intitulado Debate da 
Na(iio. 
25 Escdndalos e Boatos e O Crime niio Compensa alternavam-se semanalmente no mesmo hor8rio, ambos 
eram produzidos por Ediberto Lima, o mesmo produtor d' 0 Barda TV, e faziam parte de um projecto que 
se intitulava Ter(a em Grande. 
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canal estreia Eu Confesso e passa para o segmento da noite Vidas Reais, ate 
entao emitido no acesso ao prime-time. Enquanto o primeiro, apresentado pela 
directora-adjunta de Programas Julia Pinheiro, surge para dar visibilidade a 
autores de crimes graves que, em estlldio, sao confrontados com aqueles que 
agrediram ou com os respectivos familiares, o segundo e construido por depoi
mentos de convidados que representam papeis previamente estabelecidos que 
se cruzam com a intimidade de terceiros que, em estlldio, sao (ou aparentam 
estar) surpreendidos pelos relatos que ouvem. As primeiras emiss6es destes 
novas programas nao reuniram audiencias expressivas e, com o decorrer do 
tempo, foram conquistando valores cada vez mais baixos. A SIC optou por, 
progressivamente, os retirar da grelha. A TV! manteve Eu Confesso e Vidas 
Reais durante todo o ano de 2003, prolongando-os por 2004, mas tendendo a 
acantona-Ios num horario cada vez mais tardio. 

3 - Notas finais 

Entretenimento. Neste primeiro quinquenio do seculo XX!, a fic,ao nacional 
e os novas reality shows siio generos que conquistaram grandes franjas no 
horario nobre. A popularidade <las novelas da vida real e de novelas que se 
assumem como ficc;ao fortaleceu uma indll.stria j.i com alguns anos, mas que 
apenas neste periodo se fortalece, negociando formatos, fazendo adapta,oes 
de textos e misturando actores conceituados com outros que se lan�am para 
este mercado que come,a a dar passos mais s6lidos nestes anos. 
Dilatarao do hordrio nobre. Juntando a fic,ao nacional (novelas e series) as 
edi,oes diarias das novelas da vida real e os noticiarios com uma dura,ao 
que ultrapassa os 60 minutos, o prime-time dos canais generalistas privados 
avanc;ava para um hor.irio que ultrapassava a meia-noite. Mas e esse tam
bem o objectivo da TV comercial: manter os telespectadores agarrados a uma 
emissao o mais tempo possfvel. E essa a moeda de troca nos neg6cios com os 
anunciantes. 
Menas informarao semanal. Com a grelha a rebentar de novelas, umas mais 
ficcionais do que outras, deixa de haver espa,o para a informa,ao semanal 
que, neste periodo, se circunscreve ao canal generalista de servi,o publico. Eis 
um sinal de que, em televisao, a oferta e determinada pelas leis do mercado26

• 

Noticidrios albergam todos os generos. Para alem <las pe,as noticiosas, a infor
ma,ao diaria integra entrevistas alargadas, grandes reportagens e comenta-

26 Siio v3.rias as declara�6es dos responsaveis dos canais de televisiio que apontam nesse sentido. Em entrevista 
ao Diario de Notfcias de 27 de Outubro de 2001, o director de programa�iio da SIC, Manuel Fonseca, afirma 
o seguinte: "Antes de mais, faz-se televisao para captar ptlblico ( ... ). 0 segundo elemento vital e que somos 
uma esta�iio comercial, que vive do investimento publicit:irio. Queremos fazer uma televisii� que gratifique 
os nossos principals clientes - os anunciantes". 
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rios. No caso do Jornal Nacional (TV!), ha uma linha editorial que se inclina 
para o infotainment: preferem-se assuntos nacionais as tem.iticas internacio
nais, sobrepiie-se a vida quotidiana a polftica, privilegia-se o cidadao comum 
as fontes oficiais, valoriza-se o registo emocional em detrimento de argumen

tos de natureza mais racional e, entre 2000 e 2001, o respectivo alinhamento 
comporta pei;as que publicitam o Big Brother. 
No inicio do seculo XX!, a enuncia,ao televisiva e substancialmente diferente 
daquela que foi construfda na segunda metade do seculo XX. Eliseo Veron 
fala de uma nova etapa para a TV generalista e nisso e seguido por varios 
te6ricos. Frani;ois Jost (2002) aponta um outro patamar da comunica,ao tele
visiva: aquele que e inaugurada por programas que misturam imagens reais e 
fictfcias e que apagam as ultimas fronteiras que (ainda) separam os programas 
da publicidade. Eva Aladro (2000) tambem reconhece que entramos com os 
novos reality shows numa nova fase da televisao a que chama de "televigiliin
cia", construida a partir de um tri.ingulo composto pelo "pllblico", pelos "par
ticipantes dos programas" e pelos "criadores da situac;a'.o televisiva", sendo 

comum a to dos eles o trai;o do "poder de observa,ao". Defendemos igualmente 
que as caracterfsticas da neotelevisao nao nos servem para falar da TV p6s-Big 
Brother. No entanto, niio nos parece que tenha havido uma ruptura expres
siva em relai;ao ao passado recente. Tambem nao achamos que a integrai;iio 
do telespectador no rumo da programai;iio tenha sido efectiva. E certo que as 
audiencias foram bastante solicitadas pelos novos reality shows, mas o publico 
continua a ficar exclufdo de grande parte dos programas das estai;iies genera
listas. Por isso, defendemos que talvez seja aconselhavel um conceito que assi
nale uma etapa diferente, mas que se assuma com uma natureza de transic;a'.o. 
Propomos "p6s-neotelevisa'.o", sublinhando que e sobretudo no hor:irio nobre 
que ela se tornou mais visfvel nos primeiros anos do seculo XXL 
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Oferta televisiva para o publico infantil: 
o possivel longe do desejavel

Sara Pereira 

A oferta televisiva para as criarn;as constitui uma vertente fundamental do 
estudo da rela,ao crian,as-televisiio. 0 ano 2000 encerra uma decada bas
tante significativa neste dominio uma vez que se assistiu, ao longo dos anos 
90, um pouco por todo o mundo, a urn interesse crescente por estudar, ana
lisar e discutir a programa,iio produzida e difundida especificamente para o 
publico infantil. Portugal continua, contudo, relativamente arredado da dis
cusslio destas matfrias que, pontualmente, sao motivo de notfcia. A questlio 
da violencia e a publicidade (ligada frequentemente ao problema da obesidade 
infantil) siio os principais t6picos que surgem, de forma recorrente, nas pagi
nas da imprensa, ecoando as preocupa,oes dos adultos sobre os efeitos da 
televislio nas crianr;as. 

Ao longo deste capftulo analisaremos as ocorrencias mais relevantes neste 
iimbito durante o periodo em observa,ao. Iniciamos com uma abordagem ao 
quadro legal da televisiio para crian,as em Portugal, avan,ando, em seguida, 
para a analise de duas variaveis fundamentais neste dominio: os tempos de 
emissiio e a localiza,iio da programa,iio para a infiincia nas grelhas dos canais 
generalistas. Com o objectivo de olhar para o conteudo das programa,6es, 
prosseguimos com uma caracteriza,ao geral de alguns programas oferecidos 
ao publico infanto-juvenil no quinquenio. Para finalizar, apresentamos algu
mas notas sabre os factos mais relevantes do contexto internacional, termi
nando com o levantamento de algumas quest6es que necessitam de aten,iio. 

1. 0 quadro legal

Na sequencia das inten,oes manifestadas pelo XV Governo Constitucional, 
chefiado por Duriio Barroso, de rever o dossier de servi,o publico de televisiio, 
eclodiu nos meios de comunica,ao social um intenso debate sobre a materia. A 
imprensa escrita publicou dezenas de artigos e os audiovisuais dedicaram-lhe 
largos minutos na sua programa�iio. Nao deixa, contudo, de ser expressivo 
o facto de a programa,ao para os mais novos ter ocupado, neste debate, um

47 



espa,o muito reduzido, o que demonstra, de algum modo, a pouca aten,ao 

que este tipo de programa,ao tern suscitado nos adultos. 
No iimbito desta discussiio, destacam-se as recomenda,6es do Grupo de 
Trabalho sobre o Servi,o Publico de Televisiio1

, expressas no Relat6rio que 
apresentou em Setembro de 2002. 0 Grupo considerou a programa,ao infanto
-juvenil uma prioridade vital do servi,o publico de televisiio (SPT), defendendo 
que a televisiio publica deve 

"ter em todos as canais e emiss6es, uma programac;iio que ( ... ) produza e divulgue 
uma programac;ao infantil responsavel e imaginativa, promovendo o interesse pelo 
conhecimento, pela leitura e pela criatividade, e devendo, ao longo de toda a emis
sa'.o, evitar a difusao de quaisquer tipos de mensagens ou de imagens que possam 
causar confusiio ou prejufzo ao pllblico infantil e jovem, em horclrio que normal
mente os abranja" (Relat6rio do Grupo de Trabalho sabre o Servic;o PU.blico de 
Televisao, 2002: 11). 

Ao nivel dos criterios, o Grupo considerou que o SPT deve 

• "dar grande prioridade a criac;iio e produc;iio de programas destinados as crian,c;as
e aos jovens nas areas da ficc;iio, entretenimento (formativo e informativo) e ainda
na retoma de um notici.irio destinado a estes dois grupos et.trios";
• "acompanhar cuidadosamente a concepi;ao de programas infantis e juvenis
de modo a ajust.i-los as necessidades pedag6gicas e formativas da sociedade"
(idem: 45).

O Grupo recomendou tambem que o SPT incluisse um boletim de informa,iio 
para crian,as e jovens (idem: 22). 
Sob a al,ada do XV Governo foi tambem revista a Lei da Televisiio (a Lei ·n.0 

31-A/98, de 14 de Julho foi revogada pela Lei n.0 32/2003, de 22 de Agosto) e
celebrados novos contratos de Concessiio de Servi,o Publico (urn Geral e outro
Especial, a 22 de Setembro e a 17 de Novembro de 2003, respectivamente),
nao se registando, contudo, alterac;6es significativas em rela�ao ao contelldo
dos anteriores documentos legais no que diz respeito as crian,as. Na Lei da
Televisao, a referfncia ao pllblico infantil continua a integrar o artigo relative
aos "Limites a Liberdade da Programa,iio", que passou do artigo 21.0 para o

24.0
• Ernbora mude a redac,ao do articulado, o contetido perrnanece basica

mente o mesmo. Regist.imos apenas uma altera�ao relativa a hora de transmis
sao <las emiss6es susceptiveis "de influirem de modo negativo na forma�ao da
personalidade <las crian,as ou de adolescentes ou de afectarem outros publicos

1 0 Grupo de Trabalho foi criado a 5 dejunho de 2002 por despacho conj unto dos Ministros da Presidfncia e 
das Finarn;as, do XV Governo Constitucional, com o objectivo de apresentar a defini\ll.O de contelldo e obri
ga\Oes do novo Servi\O Pllblico de Televisiio (cf. Despacho n.0 531/2002, publicado no Dicirio da Repiiblica, 
II Serie, n.0 144, de 25 de Junho de 2002, pp. 11477-11478). 
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vulner.iveis". Enquanto na lei anterior essas emiss6es podiam apenas ser trans
mitidas a partir das 22h, na actual s6 podem ter Ingar a partir das 23h e estiio 
limitadas ate as 6h da manha. 
Em relai;iio ao novo Contrato de Concessiio de Servii;o Publico, foi incluido, 
na cl.iusula 5.\ relativa as "Obriga<;5es Gerais da Concessao", um artigo que 
obriga a concession3ria a "garantir a produ<;ao e transmissao de programas 
destinados ao pU.blico jovem e infantil, educativos e de entretenimento, contri
buindo para a sua forma<;ao". Este artigo nao constava no anterior contrato, 
nem na cl.iusula 4.a, relativa a ''Missao do Servic;:o PUblico de Televisao", nem na 
cl3usula 5.\ referente as "Obriga<;6es de Emissao da Concession3ria". Porem, 
quer no anterior, quer no actual, a cl3.usula 6.a refere-se as "Obriga<;6es da 
Programai;iio de Servii;o Publico", contemplando, na alinea h), um objectivo 
muito semelhante: "assegurar a produc;ao e a emissao de programas infantis e 
juvenis, educativos e de divertimento, a horas apropriadas de programac;:ao". 
A alinea I) dessa mesma clausula estipula ainda que a concessionaria deve 
"sujeitar-se a uma etica de antena que claramente recuse a violencia gratuita, 
a explorai;iio do sexo ou que, de qualquer modo, atente contra a dignidade 
devida a pessoa e os demais direitos fundamentais, com protec<;ao, em espe
cial, dos pllblicos mais vulner.iveis, designadamente crianc;:as e jovens". 
O Contrato de Concessiio Especial de Servii;o Publico de Televisiio refere que 
a concessi'io especial "tern por objecto um servic;o de programas com enfoque 
nos contelldos de ambito educativo, cultural, infantil e social". 
E de referir que em Portugal, ao contrario do que acontece noutros paises, 
niio ha legislai;iio ou revogai;oes especfficas sobre a televisiio para criani;as. 
Encontra-se apenas legislai;iio relativa a actividade televisiva em geral e que, 
pontualmente, faz referencia ao publico mais novo. De acordo com o quadro 
legislativo portugues, no que as criarn;as diz respeito, apenas o servii;o publico 
de televisiio se encontra expressamente obrigado a considerar a produi;iio e 
emissi'io de programas dirigidos a gerac;ilo mais nova. 
Tendo como cen3rio este quadro legislativo, vejamos a actuac;ao das televisOes 
para o publico infantil no quinquenio em analise. 

2. Tempos de emissiio e localiza�iio da programa�iio nas grelhas

Como se pode observar no Quadro I, o primeiro ano do quinquenio em ana
lise regista o maior numero de horas de emissiio infantil e juvenil dos canais 
generalistas que, desde a entrada dos operadores privados no nosso pais, regis
tava uma tendencia de crescimento. Este aumento acompanhou, no entanto, o 
acrescimo do nU.mero total de horas de emissao. 
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QUADRO I 

Tempos e valores percentuais de emissao infantile juvenil nos canals generalistas, 2000-2004 

Cana is RTP1 RTP2 I :2 SIC TVI 

� 
Total em % Total em % Total em % Total em % Total em 

s 
Minutos Minutos Mlnutos Minutos Minutes 

. 

2000 51 060 9,6% 4�860 9,1% 79860 15,9% 95880 19,6% 267 660 

2001 47 520 9,0% 50 520 10,7% 83 940 16,6% 66480 13,7% 248 460 

. 

2002 25260 4,9%. 70 800 14,3% 83640 15,9% 40660 7,7%' I· 220 440 

2003 21 552 4,1% 64 635 13,5% 63 976 12,2% 27 946 5,3% 178109 

2004 14 729 2,8% 84287 16,0% 65050 12,3% 16704 3,2% 180 770 

Fonte: Marktest Audimetria/Mediamonitor 

A partir do ano 2000 regista-se uma tendencia de descida do tempo total de 
emissiio infantil para a qua! muito contribuiu a reduc;iio da programa,iio da 
TYL A oferta desta esta,iio sofre uma quebra significativa ao longo do quinque
nio - em 2000 a programa,iio infantil correspondeu a 19,6% do tempo total de 
emissiio e em 2004 representou apenas 3,2% desse tempo. Esta situa,iio poder
·se-a explicar, em parte, pelo efeito de satura,iio atingido pelo programa infan
til de maior audiencia desta esta,iio - o Batatoon -, mas tambem pela mudan,a
de estratfgia da esta�ao que, por critfrios de natureza econ6mica, deixa de

apostar neste publico espedfico para se dirigir a uma audiencia mais ampla.
A SIC apresenta um cenario mais estavel, embora, a partir de 2003, registe
tambem uma quebra ligeira.
Relativamente a RTP, observa-se, na RTPl, uma diminui,iio dos tempos de
emissiio, embora, neste caso, esse fen6meno corresponda a uma estratfgia do
operador publico de transferir esta programa,iio para a RTP2 que, no periodo
em analise, mais do que duplica o tempo de emissiio infantil. De real,ar ainda
que e em 2004 que a esta,iio publica apresenta, no somat6rio dos dois canais,
o maior tempo de programa,iio para a infancia do perfodo em causa.
No que diz respeito ii localiza,iio desta programa,iio nas grelhas, a oferta dos
canais generalistas mantfm a 'tradic;iio' da televisiio para crian�as ao conti
nuar a apostar sobretudo nas manhiis de fim-de-semana. Este e um perfodo
em que o publico infantil tera maior disponibilidade - e sera o mais disponivel
- para ver televisao.
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Porem, se a programac;ao infantil conquista, nos canais privados, um espac;o 
regular e assiduo nas grelhas de fim-de-semana, o mesmo nao se observa nas 
grelhas dos dias uteis em que os programas infantis alternam de forma irregu
lar, estando com frequfncia a merce da programac;ao para outras audifncias. 
Assim, se por um lado se mantem a 'tradi�3.o' na oferta de fim-de-semana, por 
outro, abre-se um novo quadro na programac;ao emitida nos dias Uteis que, 
ali.is, se estava a desenhar desde finais dos anos noventa. Ou seja, regista-se 

uma forte tendencia para a programac;iio infantil dos dias uteis se concentrar 
nos segmentos da manha, desaparecendo quase por completo do periodo da 
tarde. Esta situac;ao de preponderancia no periodo da manha s6 se comec;a a 
verificar a partir de 1998 acentuando-se a partir de 20002

• 

No periodo em analise, tanto a SIC como a TV! nao emitem programac;ao para 
a infancia no periodo da tarde. As duas estac;iies privadas preferem apostar em 
programas para um publico mais vasto que pretendem abranger tambem as 
crianc;as mas que n3o se destinam especificamente a elas. Referimo-nos, por 
exemplo, it telenovela brasileira New Wave (SIC) e it telenovela portuguesa 
Morangos com Arucar (TVI). Esta ultima tern assumido um lugar de destaque 
na imprensa devido it forte adesao que o produto tern tido junto das crian
c;as. Dina Margato do Jornal de Noticias (10 de Fevereiro de 2004) escreve: 
"Morangos com AfUcar tern mel para as crianc;as". De facto, esta novela, exi
bida estrategicamente pela TV! antes (e, em certos periodos, depois) do Jornal 

Nacional, chegou a alcanc;ar um share expressivo junto do publico infantil. 
Em Fevereiro de 2004, por exemplo, 70% dos espectadores mais pequenos 
preferiram a novela aos outros programas. A nova serie, que se estreou a 
seguir its ferias de Verao de 2004, tern sido tambem objecto de noticia nao 
s6 pela adesao que continua a ter, mas tambem pelos seus conteudos (ou pela 
forma trivial como sao tratados), considerados pouco adequados a crianc;as 
pequenas, sobretudo se atendermos ao facto de a grande maioria ver televisao 
sozinha, sem acompanhamento por parte de um adulto que possa explicar e 
ajudar a compreender alguns dos assuntos abordados. Alias, e a forte adesao 
das crianc;as it novela que tern provocado esta preocupac;ao. 
Em 2004 a TV! suprime tambem no periodo da manha o espac;o para o publico 
infantil, mantendo apenas em grelha a programac;ao de fim-de-semana com 
a emissao do bloco Animaroes e da serie norte-americana Um caozinho cha
mado Eddie (100 Deeds for Eddie McDowd). 

Relativamente it estac;ao de servic;o publico, ela acaba, no periodo em estudo 
e nesta area de programac;ao, por marcar a diferenc;a atraves da RTP2, um 
canal que se desvia da estrategia comercial. No ultimo ano do quinquenio em 
an.ilise a estac;ao de servic;o pU.blico inaugura mesmo uma nova fase ao nfvel 

2 Ate 1996 (inclusive), o segmento da tarde era o que apresentava maior valor percentual de programar;iio
infantil nos dias Uteis, contribuindo, de forma expressiva, para a programar;iio infantil se concentrar predo
minantemente no periodo da tarde, situar;iio que actualmente se encontra invertida. 
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da programa,iio para a infancia. Esta situa,iio esta directamente relacionada 
com a reformula,iio da RTP2 - que a partir de 5 de Janeiro de 2004 passa a 
designar-se 'A Dois' - e portanto, com as novas orientai;5es deste canal diri
gido por Manuel Falciio. Nas linhas de actua,iio pode ler-se que "a oferta de 
uma programa,iio infantil com selec,iio cuidada de produ,iio de anima,ao e 
de imagem real e servii;o informativo vocacionado para o segmento infanto
-juvenil" constitui uma das prioridades do novo canal. 
O espa,o para as mais novos da esta,iio de servi,o publico volta assim a 
erguer a 'bandeira da qualidade', conquistada em finais dos anos 80 e perdida 
gradualmente com a entrada dos operadores privados, oferecendo uma pro
grama,iio que aposta na diversidade de generos, de formatos, de conteudos, de 
origem, de publico-alvo e de horarios de emissiio. 
Ede referir que no quinquenio em estudo a RTP2/:2 e o unico canal genera
lista que disponibiliza programa,iio para as mais novos no perfodo da tarde, 
embora s6 em 2004 a oferta neste perfodo se tome efectivamente regular. 
A forte tendencia, observada nesta analise, de a programa,iio para a infan
cia das esta,oes privadas de sinal aberto se localizar predominantemente no 
periodo da manha e, dentro deste, no segmento mais matinal, relaciona-se 
com a forte l6gica comercial de funcionamento das esta,6es que trabalham 
em fun,iio dos indices de audiencia. Ora, as crian,as correspondem a um tipo 
de audiencia que niio e o mais favoravel para atingir este objectivo. Par um 
]ado, 0 publico infantil niio e, do ponto de vista publicitario, tao valioso como 
o adulto, por outro, a crescente institucionalizai;ao da inf3ncia, que retira
as crian,as de casa por grandes perfodos de tempo, reduz um segmento de
publico cuja representa,iio percentual no universo dos telespectadores ja e, em
si, pouco expressiva, nao permitindo aos operadores atingirem os indices de
audiencia de outros segmentos. Observa-se, deste modo, um desinvestimento
nesta area (mais significativo na TV!) a que niio sera alheio o crescimento da
taxa de adesiio its redes de distribui,iio par cabo. Segundo dados da Autoridade
Nacional de Comunica,oes (ANACOM), no segundo trimestre de 2004, dos
72% de alojamentos cablados, 39% subscrevia o servi,o da televisiio par cabo,
o que representava 13% da popula,iio. Este servi,o disp6e de tres canais que
tern as criani;as e os jovens coma seus pllblicos preferenciais. Referimo-nos ao
Panda, um canal oferecido no pacote classico, com emiss6es 24 horas por dia;
ao Cartoon Network, disponivel nos pacotes classico e selec,iio, com progra
ma,iio entre as Sh e as 20h; e ao Disney, um canal de acesso pago, que come,ou
a ser transmitido em Portugal a 28 de Novembro de 2001, com emiss6es de 24
horas par dia e produ,iio legendada au dobrada em portugues.
De acordo com dados divulgados pela Marktest Audimetria/Mediamonitor,
referentes aos primeiros onze meses de 2004, as crianc;as revelam uma afini
dade positiva muito significativa com estes trfs canais, preferindo, no entanto,
o canal Panda aos outros dais da rede cabo. Na origem desta diferen,a pode-
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riio estar dois factores: por um !ado, no Cartoon os programas niio siio dobra
dos em portugufs, o que retira as aten,;6es -dos mais pequenos; por outro, o 
Disney Channel, apesar de ter programas legendados e dobrados, e um canal 
pago, sendo subscrito, em 2004, apenas por 18% dos assinantes da televisiio 
por cabo. Em todo o caso, segundo a mesma fonte, as crianc;as continuam a 
ver sobretudo a televisiio generalista - veem mais a TVI, que naquele perfodo 
regista 3,3% de audiencia media, seguida da SIC, com 2,5% e do Panda com 
1,8%. Nestes dados niio e feita qualquer referenda aos canais da RTP, o que 
nos leva a concluir que as crianc;as habitualmente nao vfem a televisao pl.J.blica, 
pelo menos os niveis de audiencia infantil desta esta<;iio parecem niio justificar 
qualquer alusiio. 
Face a estes dados, niio poderiamos deixar de assinalar o facto de o publico 
infantil ter preferencia pela esta<;iio que menos tempo dedicou a programa
<;iio para a infancia. Esta preferencia podera estar relacionada com o facto de 
o horario de maior consumo televisivo par este grupo etario - fim de tarde
e noite - coincidir com o perfodo de visionamento das familias que podem
influenciar e mesmo condicionar a escolha do canal. Contudo, uma vez que
os dados se referem a 2004, a explicac;iio podera estar tambem no fen6meno
Morangos com AfUcar que, como referimos, conseguiu conquistar fortemente
aquele target.

3. As novidades do quinquenio nas grelhas para a infancia

Neste ponto, e nosso objectivo olhar para o conteudo das grelhas no sen
tido de conhecer, ainda que de um modo muito geral, o tipo de programas 
que as estac;6es oferecem as crianc;as. Real<;aremos sobretudo os destaques da 
imprensa e as novidades que apesar de niio terem sido notadas pelos media, 
foram notaveis no piano da oferta. 
Comec;ando pela SIC, esta esta<;iio continuou a apostar nos 'programas
-contentor' que se afirmaram na programac;iio para a infancia na decada de 
noventa. Estes espac;os, que vivem muito do papel do(s) apresentador(es), con
tam, geralmente, com a presen<;a em estudio de crianc;as, que disputam jogos 
por equipas, e com ;i exibi<;iio de series de animac;ao normalmente ligadas a 
campanhas de merchandising. Em 2001, aquela estac;ao conquistou a RTP o 
espac;o Disney, que passou a ser incluido, com algumas altera<;6es, na gre
lha de fim-de-semana com a designa<;ao Disney Kids. Em 2002, a grelha de 
Outono sofreu algumas alterac;6es: o Buerere cedeu lugar a Io-Io (apresentado 
por Marisa Crtiz) que era emitido de segunda a sexta-feira; SIC a Abrir foi 
substituido por Toti/ Total; e SIC Altmanente deu lugar a Fun Toti/. Estes dois 
Ultimas 'espac;os-contentor' eram emitidos ao fim-de-semana, no perfodo da 
manha, sendo intercalados pelo Disney Kids. Em Outubro de 2004 estreou 
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Da-lhe Gas (substituindo Fun Toti/), um programa em que criarn;as entre os 
10 e os 12 anos participam num conjunto de jogos animados. 
Um programa que merece algum destaque na imprensa e o Sitio do Picapau 
Amarelo. Baseado na obra de Monteiro Lobato, a quarta edi,iio desta serie3 

come,ou a ser transmitida em 2003 na esta,iio de Carnaxide. No que diz 
respeito a produ,;ao nacional, destaca-se a sfrie 'Uma Aventura' baseada nos 

livros de Ana Maria Magalhiies e Isabel Al,ada. 
Na TV!, o programa Batatoon que atingiu, no seu primeiro ano de emissiio 
(1999), um share medio na ordem dos 60%, come,ou a provocar, em 2002, 
alguma satnra,iio no piiblico infantil, registando um decrescimo de audiencia. 
Nesta altura, a direc,iio de programas, descontente com a situa,iio, decide que 
o programa deixa de ser emitido em directo, passando, a partir de ent.io, a ser

gravado e a ser oferecido apenas na grelha de fim-de-semana com a designa
,iio Super Batatoon, antecedendo o espa,o Sempre a Abrir. Este ultimo 'pro
grama-contentor' teve a sua estreia em meados de 2002, sendo oferecido quer
ao fim-de-semana, quer nas manhas dos dias Uteis. Neste periodo, a estae;ao
intervalou o programa, durante algum tempo, com a emiss.io de um epis6dio
de Super Pai, uma serie em reposi,iio dirigida a audiencia familiar que foi exi
bida, durance alguns anos, ao sabado, no horario nobre. Sabendo que Super
Pai era uma sfrie muito apreciada pelos mais novas, coloca-la no intervalo da
programa,iio infantil foi uma forma de atrair e cativar as crian,as para aquele
horclrio matinal com custos econ6micos reduzidos. Todavia, n.io e o horclrio
de emissiio que determina se a oferta e ou niio e para as crian,;as, n.io deixando
esta estrategia de ser uma interrup,iio da programa,iio infantil.
No que diz respeito a RTP, o canal :2 da esta,iio publica e aquele em que se
identificam mais (e melhores) mudan,as no periodo em analise. 0 novo pano
rama come,a a desenhar-se em 2002 com o regresso de Teresa Paixiio a chefia
do Departamento de Programas Infanto-Juvenis, mas assume, de facto, uma
nova filosofia de programa,iio a partir de Janeiro de 2004 quando abre ao
piiblico o novo canal.
A programa,iio para a infancia passa a ser transmitida de segunda-feira a
sexta-feira na 2: e ao fim-de-semana na RTPl. Este canal emite, nas manhiis
de sabado e de domingo, o bloco RTP Crian(as. Na 2:, os programas para os
mais novos siio transmitidos num espa,o designado Zig Zag que e emitido em
tres segmentos horarios (7h30, 13h e 19h30) que correspondem aos periodos
de tempo em que as crian,as teriio, porventura, mais disponibilidade para ver
televisao. Como referimos anteriormente, a nova grelha para as crian'ras do

canal 2: aposta numa programa,iio diversificada, oferecendo programas que
associam o entretenimento a frui,iio de conteiidos dirigidos as necessidades
dos diferentes segmentos da audiencia infantil.

3 A segunda ea terceira series, que surgiram na decada de oitenta {uma, no comei;o ea outra no final), foram 
exibidas em Portugal pela RTP tendo marcado uma gerar;Jo que hoje silo jovens adultos. 
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A imprensa escrita deu particular destaque a serie Fimbles, produzida pela 
BBC. Esta serie, dirigida prioritariamente a crian,as em idade pre-escolar, 
estreou-se em Setembro de 2003 na RTPl, passando em repeti,ao no canal 
'A Dois'. Sobretudo a partir da renova,iio deste canal, o publico na faixa pre
-escolar volta a ser valorizado pela esta,ao de servi,o publico que lhe dedica 
series como Ruca ('Caillou'), Noddy (serie premiada com um Emmye que se 
baseia nas classicas personagens infantis criadas pela escritora Enid Blyton), 
os The Hoobs, Hocus & Locus (serie de origem italiana especialmente conce
bida para o ensino da lfngua inglesa a crian,as dos 4 aos 6 anos), entre outras. 
As crian,as ainda mais pequenas dispoem tambem de alguns programas que 
!hes siio especificamente dirigidos, por exemplo, Tik Take Andy Pandy (serie
com a chancela da BBC).
No que diz respeito a produ,iio nacional, verificou-se tambem um esfor,o por
apresentar programas de origem portuguesa, embora nos pare,a que e uma
area em que podercl haver uma maior aposta e investimento. Sao exemplo os
programas Floresta Mdgica, da autoria de Claudia Figueira e Isabel Costa e
produzido por SkyLight, e Rom dia Ben;amim, uma serie de desenhos anima
dos destinada a crian,as entre os 3 e os 7 anos, que se desenvolve em pequenos
epis6dios independentes de 30 segundos, em que cada um conta uma pequena
hist6ria da vida do Benjamim, um miudo com 6 anos de idade.
Este cenario positivo que caracteriza a oferta televisiva da RTP para a infiincia
desenvolve-se sobretudo nos dois ultimas anos do quinquenio que estamos a
analisar, principalmente no Ultimo. Nos primeiros anos desse mesmo perfodo,
a programa�ao para os mais novas encontrava-se, tal como a estai;8.o, a deriva,

sem uma estrategia definida e sem rumo. Um sinal desta 'crise' e o fim das emis
soes do programa de informa,ao infanto-juvenil Caderno Didrio em Outubro
de 2002. A polftica de despesas da empresa obrigou ao termo dos contratos da
equipa de cinco pessoas que asseguravam o programa. De acordo com a direc
,ao de programas, a grelha iria entrar em reformula,ao e constituiria a grande
aposta da esta,iio a curto prazo. Em 2004 surge entao o magazine Quiosque,
um programa diario de informa,iio dirigido ao publico infanto-juvenil que pre
tende "trazer ao seu ptiblico-alvo notfcias com um enquadramento especffico,
que se centram sabre temas nucleares como a cifncia, o ambiente, a vida animal,

o desporto, a Hist6ria e a cultura dos povos do mundo, sob a forma de repor
tagens internacionais e nacionais" (www.rtp.pt). Alfm disso, oferece, todos
os dias, uma rubrica espedfica dedicada aos jogos de computador, a Internet,
aos livros, ao cinema e DVD, as novidades discogr.ificas, as novas bandas e as
propostas para o fim-de-semana, para alem de passatempos semanais.
Relativamente a programa,ao do canal Panda, a 1 de Maio de 2002 e publi
cada no jorna] Publico uma notfcia que aponta a este canal uma gestiio baseada
sobretudo na repeti,iio. Diz Clara Viana, a autora da noticia, que ha neste
canal 'dais costumes': ''tudo volta a ser repetido - o mesmo epis6dio v.irias
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vezes ao dia e a mesma sfrie vezes sem conta - mas as hist6rias nao chegam 
ao fim". 
Em declara,oes a Lusa em 2003, a directora deste canal, Isabel Mimoso, refere 
estar a procura de parceiros para aumentar a area de produ,iio local da esta
,ao. Segundo a mesma responsavel, a principal estrategia da esta,iio passou, 
em 2004, por ter as crian,as em idade pre-escolar como o seu publico-alvo, 
pretendendo deseuvolver formatos espedficos para este target baseados em 
conteudos de natureza didactica. 
No ano em que Portugal recebeu o Europeu de Futebol, o canal apresentou 
a rubrica 1,2,3 ... Euro 2004 que visitou os estadios e as cidades anfitriiis do 
evento. 
Quanto ao Canal Disney, segundo a imprensa, a aposta em programas de pro
du,ao pr6pria constitui uma das prioridades do canal. Destacam-se os novos 
epis6dios de Art Attack, o espa,o onde os mais novos podem transformar-se 
em artistas, e Playhouse Disney, especialmente pensado para as crianc;as em 
idade pre-escolar, onde podem aprender brincando. Em 2003 estreia tambem 
a serie Ro/ie Polie e 0/ie, transmitida de segunda a sexta-feira no periodo da 
manhii. Baseada na poesia do conhecido autor de titulos infantis William Joyce, 
esta sfrie, que encanta as crian\'.aS atravfs da magia da tecnologia, foi premiada 
em 2000 com o Emmy para Melhor Desenho Animado para Crian,as. 
Apesar de niio reunirmos dados suficientes que nos permitam fazer uma an.i
lise aprofundada da programa,iio emitida pelos canais distribuidos por cabo 
destinados ao publico infantil, parece-nos evidente que a oferta da televisiio 
por cabo trouxe as crianc;as, que podem acede-Ia, novas alternativas quer em 
termos de hor.irios, quer em matfria de contelldos. 
Relativamente a programa\'.30 dos canais generalistas, anot.imos as altera�Oes 
ocorridas, sobretudo no ultimo ano em estudo, nas grelhas da esta,iio publica 
que voltou a oferecer uma programa\'.30 nao estritamente comercial. Referimos 
tambem que antes da renova,iio do canal 2: o operador publico optou quase 
sempre por entrar no jogo da concorrencia dos privados, afastando-se do seu 
compromisso de oferecer uma programa�iio de referencia, que fosse ao encon
tro das necessidades culturais, educativas, formativas, informativas e recreati
vas do publico infantil. 
No que diz respeito els privadas, a sua oferta concebe as crianc;as mais pelo seu 
valor como mercado de consumo do que pelo seu valor simb6lico de crian,a
-cidadiio. De uma forma geral, encontramos pouca diversidade nos programas 
que a SIC e a TV! transmitem para este publico. Estas esta,oes tendem a 

oferecer mais do mesmo, apresentando um menu pouco variado sobretudo em 
termos de gfnero, formato, contetidos e origem dos programas. Podemos dizer 
que os telespectadores mais novos que sejam assiduos e fieis a programa,iio 

destes canais, e que nao tenham ou niio procurem outras alternativas, estiio 
sujeitos a uma espfcie de 'dieta televisiva'. 
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4. 0 contexto internacional

No quadro internacional registam-se, no perfodo em observa,ao, algumas 
acc;Oes, obras e encontros cientificos dignos de nota. De uma forma geral, estes 
acontecimentos tiveram como principais objectivos contribuir para melhorar o 
perfil dos programas televisivos para a infancia e outros conteudos dos media; 

promover a regulac;clo da oferta televisiva para os mais jovens; propor iniciati
vas que desenvolvam a qualidade e a diversidade dos programas para crian,as; 
e promover a investigac;ao, a cooperac;iio e a formac;ao dos que se interessam 
pela televisao para crian,as. 
No que diz respeito a Encontros cientfficos internacionais, d�stacamos a reali
za,iio da terceira e da quarta Cimeiras de Media para Crian,as. Em 2001 e a 
Grecia, cidade de Tessal6nica, que recebe este evento e em 2004 e o Brasil, Rio 
de Janeiro, que o promove. Estas Cimeiras, de realizac;ao trienal4

, rem como 
principal objective discutir as relac;Oes dos mais novos com os jornais, a radio, 
a televisiio, os desenhos animados, a publicidade ou os videojogos. A ultima 
contou com a presen,a de duas mil e quinhentas pessoas de 34 paises. 
Ainda de ambito internacional, e de salientar a realiza,ao de mais quatro 
Encontros que demonstram a relevancia e a actualidade deste domfnio. Sao 
eles: The Second International Forum of Children and Media Researchers, 
Sydney, Australia, Novembre de 2000; Summit 2000: Children, Youth and 
the Media - Beyond the Millenium, Toronto, Canada, Maio de 2000; Asia
Pacific Television Forum on Children and Youth, Seu!, Coreia do Sul, Fevereiro 
de 2001; e West African Regional Summit on Media for Children, Abuja, 
Nigeria, Maio de 2000. 
Estes encontros tern sido importantes espa,os de divulga,ao e de discussiio da 
pesquisa que se desenvolve mundialmente nesta area. 
Relativamente a investiga�ao sobre a oferta televisiva para as crian�as, obser
vam-se nfveis distintos de desenvolvimento entre os diferentes pafses. Enquanto 
alguns mantem uma linha regular de pesquisa, o que permite a sua actua
liza,ao, outros caracterizam-se por uma forte irregularidade. Esta situa,iio 
revela, de alguma forma, a importancia que estas materias despoletam nas 
respectivas sociedades. 
Algumas das pesquisas realizadas em paises como Fran,a, Espanha, Italia, 
Reino Unido e Portugal, apesar de terem sido desenvolvidas em contextos 
sociais, culturais e econ6micos especfficos, identificam tendencias comuns, o 
que nos leva a afirmar, na esteira de outros autores, que a natureza da televisao 
para os mais novos e cada vez mais global. Essas tendencias dominantes mos
tram o aumento do tempo de emissao para os mais novas devido, sobretudo, 

• A primeira cimeira realizou-se em 1995 em Melbourne, Austrlllia; a segunda teve lugar em 1998 em Landres,
Inglaterra. 
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a oferta da televisiio por cabo, ao forte declfnio de programas de produ,iio 
nacional e europeia por oposic;iio a um acrfscimo significativo de programas 
importados, sobretudo de origem japonesa e norte-americana, ao predomfnio 
da anima<;iio e a ausCncia de programas informativos. 

Este cenario da oferta televisiva para a infancia e a n0<;iio da importancia que 

a televisiio assume nas vidas das crian,as tern levado alguns paises a refor,a
rem ou a criarem medidas de regula,iio da actividade dos media. No contexto 
europeu, a Fran,a e a Espanha foram dois paises que avan,aram com algumas 
medidas durante o quinquenio em estudo. 
Em Fran,a, o Conseil Superieur de L'Audiovisuel (CSA), que assume como 

uma das suas principais miss6es a protec\iiO da inf3.ncia e da adolescfncia na 
programa,iio dos servi,os de comunica,iio audiovisual, publicou, em Mar,o 
de 2003, uma delibera,iio, seguida de uma recomenda,iio, em Outubro do 
mesmo ano, que visa um melhor enquadramento dos servi,os que difundem 
os programas. Esta medida, que actualiza as directivas entiio em vigor, surge 
na sequfncia das conclus6es de v.irios relat6rios, tornados pllblicos durante o 
ano 2002, que testemunham o impacto perturbador de certos programas tele
visivos, jogos de video e filmes de cinema sobre as crian,as e os adolescentes, 
o seu processo de socializac;iio, os seus comportamentos e a sua sallde. Esta
tomada de consciencia levou o CSA a considerar novas pistas de reflexiio em
materia de protec,iio. Longe de uma imagem de Censura, o Conselho pretende
fazer da protec,iio do publico mais jovem o dominio de uma responsabilidade
partilhada entre os difusores, o 6rgiio regulador e os pais que tenha como
principal objectivo o respeito pelas crian,as e pelos seus interesses.
Em Espanha assistiu-se, em Dezembro de 2004, a assinatura, pelo Governo e
pelos operadores televisivos de ambito nacional, do "C6digo para la Protecci6n
de los menores en radio y television". Trata-se de um documento (ao qual a
imprensa portuguesa dedicou algumas paginas) que tra,a um quadro da evo
lu,iio das medidas relacionadas com o assunto e define trinta novas normas,
entre as quais se conta a ultima que estabelece a cria,iio da figura do provedor
do telespectador e do radio-ouvinte.
Este conjunto de medidas, que visam sobretudo a protec,ao das crian,as de

programas e de contelldos que possam exercer uma influfncia nefasta no seu
processo de desenvolvimento, embora nos pare,a util e importante, sobretudo
se atendermos a que se trata de uma 'audifncia especial' que se encontra numa
fase decisiva de constru,ao da sua identidade e de compreensiio do mundo,
poderia, na nossa perspectiva, ir mais alem do objectivo 'proteger' para con
templar tambem a provisiio e a participa,ao. Na provisiio estaria contemplada
a necessidade, ou mesmo a obrigatoriedade, de as televis6es emitirem progra
mas feitos especialmente para as crian�as, que proporcionem a afirma'rao do
seu sentido de pessoas, de comunidade e de lugar e que promovam a conscien
cia e a aprecia�ao de outras culturas, em paralelo com o seu contexto cultural.
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Nesta categoria estaria tambem contemplada a exigencia de produzir e emi
tir programas de origem nacional (o que niio exclui a emissiio de programas 
importados), que atendam as idiossincrasias dos mundos sociais e culturais 
<las crian,as portuguesas. Relativamente a categoria participa,iio, o objectivo 
seria atender ao direito das criani;as a opiniao, a participar;ao nos assuntos 
que lhe dizem respeito e a consulta directa, tal como preconiza a Conven,iio 
sobre os Direitos da Crian,a, aprovada pela ONU em 1989 e ratificada por 
Portugal em 1991. 

5. Reflexiies finais

Num periodo em que, aparentemente, se observa um aumento da oferta televi
siva para as crianr;as, vclrias pesquisas sabre a recepr;ao indicam que as crian
,as veem mais assiduamente a programa,iio destinada a audiencia adulta e 
familiar do que aquela que [hes e dirigida. Este dado tern suscitado algumas 
quest6es sobre o sentido e a viabilidade de uma programa,iio pensada, con
cebida e difundida especificamente para o publico infantil. De acordo com 
alguns autores, nomeadamente o investigador francCs Franr;ois Mariet, "a 
verdadeira televisao das crian,;as e aquela que elas efectivamente veem e nao

se confunde necessariamente com aquela produzida e emitida expressamente 
para elas" (1989: 86). Porem, ha tambem que atender ao facto de o consumo 
televisivo, tal como. defendem Rosengren e Windhal (1989) ser condicionado 
pelos programas oferecidos. Assim, de acordo com esta perspectiva, para que 
as crian,as vejam a programa,iio que !hes e destinada, e necessario que a 
mesma seja emitida a horas que elas tenham disponibilidade aver. Ora, o que 
n6s observamos na analise <las grelhas de programa,ao para a infancia dos 
quatro canais generalistas portugueses, foi uma tendencia para este tipo de 
programa,iio desaparecer, durante um perfodo de tempo, do espa,o da tarde 
e, no que diz respeito as manhas, para ser arrastado para uma franja hor.iria 
cada vez mais matinal. Portanto, no periodo em que o publico infantil pode
ria estar, porventura, mais disponfvel para ver televisao, nao era oferecida, 
pelos canais de sinal aberto, programa,ao especificamente para ele. Assim, 
mesmo que as 'preferfncias-padr3o' <las crian<;:as sejam programas infantis, 
elas desenvolvem, em fun,ao da oferta disponivel, outro tipo de interesses que 
passam a configurar o seu consumo. Em termos de medi<;:3o de audiencias, sao 
os segundos e niio as primeiras que sao contabilizados. 
Embora os Ultimos anos registem um crescimento sustentado do nt'i.mero de 
alojamentos cablados e do numero de assinantes, ainda ha uma percentagem 
significativa da popula,ao que niio tern acesso a este servi,o. Alem disso, as 
esta<;:Oes generalistas continuam a liderar as audifncias, quer as infantis, quer 
as adultas. Parece existir, portanto, uma forte probabilidade de os canais de 
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sinal aberto continuarem a acolher, durante mais algum tempo, o grosso do 
consumo de televisao. Desta forma, parece-nos pouco razoavel que a multipli
ca,ao de possibilidades de escolha dos telespectadores e a fragmenta,iio das 
audiencias sirvam de pretexto para as estac;6es de sinal aberto descurarem, ou 
remeterem para segundo plano, a oferta para os mais novos. E neste contexto 
que a existencia de um servi,o publico de televisiio, que aposte fortemente 
numa programac;ao alternativa e de referencia para as crianc;as, ganha tam
bem significado. 
Em boa parte da literatura (sobretudo estrangeira) sabre servi,o publico, a 
programac;iio para a infancia e juventude aparece contemplada coma uma das 
areas a privilegiar, considerando-se que os programas para crianc;as ilustram, 
melhor do que qualquer outra categoria, a distinc;iio entre uma filosofia de 
servic;o publico e uma filosofia de servi,o comercial. E por estas raz6es que nos 
parece particularmente importante que o operador piiblico oferec;a as crianc;as 
uma programac;iio alternativa que se caracterize pela diferenc;a (em relac;iio a 
dos privados, que e marcadamente comercial), se oriente mais por criterios 
de qualidade do que por criterios de audiencia, aposte na diversidade e res
ponda a pluralidade de experiencias e de realidades socioculturais do respec
tivo publico. 
As mudanc;as entretanto ocorridas na programai;ao para os mais novos do 
operador publico, e que salientamos neste trabalho, deram, de facto, origem 
a um espai;o que responde a muitos dos criterios que permitem caracterizar e 
avaliar uma programac;iio de qualidade. 
No entanto, a baixa quota de audiencia no segmento 4-14, quer dos canais da 
RTP (principalmente do canal 2: em que e transmitida a programac;iio para a 
infiincia durante toda a semana), quer dos blocos infantis desta estac;iio (nomea
damente o Zig Zag que no segmento de fim de tarde coincide com a emissiio 
da telenovela Morangos com Ap,car pela TV!), indicam-nos que as crianc;as 
tern andado afastadas da estac;iio de servi,o publico. 
Ora, embora uma estac;iio de servi,o piiblico niio deva regular-se exclusi
vamente por criterios de audiencia, tambfm e verdade que, como diz Denis 
McQuail (2003), "sem audiencias os objectivos do servic;o publico niio podem 
realmente ser atingidos". Assim sendo, parecem-nos fundamentais algumas 
iniciativas que contribuam para a mudani;a deste cenirio. Por um lado, seria 
importante que a pr6pria estac;iio apostasse mais fortemente na divulga,iio da 
sua programa,iio, atraves da pr6pria televisiio mas tambem junto de jardins
-de-inf3.ncia, escolas, hospitais pediitricos e outros centros de atendimento 
as crianc;as como, alias, o Departamento de Infanto-Juvenis tern feito na pro
moc;iio de programas espedficos como declarou Teresa Paixiio, chefe daquele 
Departamento, ao jornal Publico (18 de Setembro de 2003). Por outro, parece
-nos tambfm essencial que os pais, e outros agentes educativos, conhec;am a 
oferta televisiva especificamente destinada a inf3.ncia para que possam exercer 
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um papel mais activo na'.o s6 no tempo de consumo mas tambem no tipo e na 
qualidade do mesmo, e para que possam informar as crian,as da existencia de 
alternativas no pr6prio ecra televisivo. 
Atendendo a que as crian,as fazem cada vez mais a experiencia do mundo atra
ves dos meios de comunica,ao, julgamos fundamental que elas possam encon
trar neste meio uma programa,ao de qualidade, concebida especialmente para 
elas, que valorize a cultura e a linguagem do seu pais, mas que tambem lhes 
proporcione a abertura para outras realidades e para outros mundos, respei
tando os principios da diversidade e da igualdade de acesso. 
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Novas tendencias no sector da imprensa 

Sara Moutinho 

Identificar e analisar as novas tendencias que marcam a imprensa em anos 
recentes e uma tarefa que nao esta isenta de falhas. Desde ja, nem tudo o que 
acontece no sector e noticiado pelos 6rgaos de comunica,ao social. Ainda 
assim, parece ser possfvel reconhecer a existencia de alguns factos pertinentes 
que poderao estar a trazer novas orientai;Oes para esta 8rea. 
Com a consciencia de ser mais o que fica par dizer do que aquilo que e efectiva
mente dito, terao de ser deixadas de !ado questoes que, embora influenciando 
(directa au indirectamente) a evolu,ao da imprensa, possuem ja um espa,o 
pr6prio noutros capitulos desta obra. Debru,ar-nos-emos, entiio, sabre alguns 
factos que, no perfodo em an.ilise, se salientaram e cuja evolui;ao futura vir.i 
confirmar se estamos ou na'.o perante novas tendf:ncias para a imprensa. 

Breve resenha de titulos 

A aposta da imprensa em novas piiblicos-alvo nao e nova, nem de forma 
alguma exclusiva do periodo em analise. Em Portugal, o lan,amento de tftulos 
especializados tern vindo a ser uma constante nos Ultimas anos, sobretudo no 
que respeita ao segmento das revistas: qualquer que seja a tematica (desporto, 
economia e finani;as, entretenimento e lazer, informar;ao geral, inform8tica, 
saude e beleza, etc.) au o publico destinatario (infantil, juvenil, feminino e, 
mais recentemente, masculino), a oferta de publica,oes em banca tern regis
tado algum dinamismo, apesar de a sobrevivencia de muitos destes projectos 
se revelar complicada. 
No quinquenio 2000-2004, foram muitos as titulos que viram pela primeira 
vez a luz do dia. Sem pretender apresentar aqui uma lista exaustiva, niio dei
xara de ser interessante recordar algumas das publica,oes lan,adas. 0 maior 
dinamismo ocorreu no segmento das revistas, salientando-se. o inicio de 
publica,iio da Batatoon, Blue Living, Blue Travel, Carteira, Doze, Invista, 

Lux, Mundo Vip, National Geographic, Os Meus Livros, Ozono, Sabado, 

SaUde Mais, Tempo, T3 ou Vogue, entre outras. Nestes cinco anos, porem, 
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assistiu-se tambem ao desaparecimento de diversas revistas: alfm das recem

-lan,adas Mundo Vip e Invista, encerraram tambem a Auto Mais, Fortunas 
& Neg6cios, Forum Ambiente, Ideias & Neg6cios, Lux Deco, PC Magazine, 

Valor, e Voce S.A., apenas para citar alguns exemplos. 
Casos de £echo de revistas estrangeiras com alguma notoriedade tambem 
foram noticia, como a Life ou a George (publica,iio politica mensal fundada 
por John F. Kennedy Jr.). Um caso curioso que se verificou foi o da revista 
norte-americana Penthouse, que apresentou um pedido de falencia, alegando 
uma quebra de vendas causada nao, como seria de esperar a primeira vista, 

pela forte rivalidade apresentada por titulos similares, mas sim pela concor
rencia apresentada pela Internet, que disponibiliza um infindavel manancial 
de conteudos de cariz er6tico e/ou pornografico. 
No que diz respeito ao segmento dos jornais, em Portugal, as mudan,as a 
registar foram em menor nllmero. E de referir, no 3.mbito dos jornais sema

nais, o fim do Euronoticias, e, no caso dos diarios, a restruturai;ao e relani;a

mento d'A Capital. 

Novos nichos de mercado: o Leste europeu 

A entrada crescente, no pais, de imigrantes provenientes do Leste da Europa 
trouxe consigo o lani;amento de jornais em linguas de origem eslava, feitos 
total ou parcialmente em Portugal e dirigidos as recem-criadas comunidades. 
Estas publica,6es cumprem um triplo objectivo: providenciar aos seus leitores 
noticias sobre os acontecimentos nos pafses de origem; oferecer informai;ao 

sobre Portugal, sobretudo no que respeita aos processos de integra,iio; e criar 
redes de apoio e inter-ajuda entre os imigrantes, fortalecendo a comunidade 
existente. 

Nas noticias publicadas pela imprensa portuguesa da-se conta dos titulos 
que foram nascendo. 0 primeiro a surgir foi o Slovo [Palavra], em Agosto de 
2001, com periodicidade semanal. 0 jornal, de lingua russa, tinha, no final de 
2004, uma tiragem de 15 mil exemplares, e come,ou a ser vendido tambem 
em Barcelona, na Espanha. 
Uma semana .depois de ter sido lan,ado o Slovo, nascia o semanario Imigrante, 
sedeado em Portimiio, com 28 paginas e uma tiragem de dez mil exemplares, 
apresentando notfcias em lingua russa relacionadas com a Ucrania, RU.ssia, 

Moldavia, Bielorrussia, e ocasionalmente Georgia e Chechenia. Os respon
saveis deste jornal lan,aram entretanto um outro titulo, o semanario Timpul 
[Tempo], este em lingua romena. 
Existe tambem um jornal semanal ucraniano, o Mist [Ponte], que e publicado 
em cinco paises: EUA, Canada, Italia, Ucrania e Portugal. Os conteudos silo 
comuns, excepto a sec,iio pr6pria de cada pais, que e elaborada por jornalistas 
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ucranianos residences em cada pais. 0 volume global de vendas esta na ordem 
dos 70 mil exemplares, dos quais entre 4 e 10 mil correspondem ao mercado 
portugues. 
O Maiak Portugalii [Faro! de Portugal] esta sedeado no Algarve (Faro), con
tando com uma equipa redactorial de quatro pessoas (dois bielorrussos, um 
ucraniano e um moldavo). Fundado em 2002, possui uma tiragem de dez 
mil exemplares, 48 paginas e e semanal. Outros titulos existences incluem a 
Nasha Gazeta [Nasso Joma!] e, em lingua romena, a publicai;iio quinzenal 
Familiar, lani;ada em Setembro de 2003, com tiragens entre 700 e 800 exem
plares. Ainda no Veriio de 2003, ha a registar o aparecimento da Troika Lusa, 
uma revista mensal bilingue, com 40 paginas a cores e uma tiragem de 10 mil 
exemplares. 
Ha ainda uma miriade de boletins de menor dimensiio que niio siio distribuidos 
em larga escala atraves da venda em banca, como o Bereg [Costa], de distri
buii;iio gratuita, em lingua russa, e produzido quinzenalmente pelo movimento 
de imigrantes Bereg desde Outubro de 2002. 0 Bereg comei;ou por ter uma 
tiragem de tres mil exemplares, mas rapidamente atingiu os 20 mil. 
Existem naturalmente outras comunidades imigrantes em Portugal com as 
suas pr6prias publicai;6es, que incluem os boletins Sabia (que em 2003 se 
transformou em jornal mensal) e Brasileirinho, dirigidos sobretudo a comuni
dade brasileira, e o Jornal Lus6fono, lani;ado em Mari;o de 2002, com perio
dicidade quinzenal, versando as comunidades dos paises africanos de lingua 
portuguesa. Em Junho de 2004, a edii;iio em papel foi suspensa, passando a 
ser publicado apenas na Internet. Porem, o facto de a lingua ser um patrim6-
nio comum, no que respeita a estas comunidades luso-falantes, podera fazer 
com que a necessidade de criar titulos pr6prios niio seja tao premente como no 
caso das comunidades oriundas do Leste europeu. 
A abertura aos paises do Leste niio se limita aos jornais impressos lani;ados de 
raiz pelas comunidades imigrantes, e alguns passos no sentido de uma maior 
aproximai;iio a estas comunidades foram dados por alguns 6rgiios de comuni
cai;iio portugueses. Um caso a referir e o do Didrio do Sul, com sede em Evora 
e distribuii;iio no Alentejo, que em Setembro de 2003 lani;ou um suplemento 
bilingue (em russo e portugues), a titulo experimental. 0 suplemento, cujo 
titulo em portugues e Bussa/a, e coordenado por um jornalista russo. Um 
outro exemplo e o de Rumos Cruzados, um suplemento mensal lani;ado pelo 
jornal A,oriano Ori ental, dedicado aos cerca de cinco mil estrangeiros imi
grantes na regiiio aut6noma. 
Embora o enfoque deste texto seja a imprensa, refira-se mesmo assim o facto 
de a r.idio ter assumido uma posic;ao tambem nesta area, embora a existfncia 
de espai;os dedicados as comunidades eslavas se circunscreva praticamente as 
radios locais. A Radio Terra Nova, de llhavo, iniciou a emissiio de tres noticia
rios diclrios em russo, especialmente dedicados aos imigrantes do Leste euro-
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peu instalados na regiiio de Aveiro. Programas semanais emitidos em russo 
foram lanc;ados, tambem, na Radio Pal (Palmela) em finais de 2002; na Radio 

Mais, em Mar,o de 2004; e na Radio Vaz <la Planicie (Beja). 
A aposta em criar veiculos de informa,iio especificamente dirigidos a comuni
dades imigrantes niio e, naturalmente, exclusiva de Portugal. A titulo ilustra
tivo, recorde-se a inten,iio da brasileira TV Globo de lan,ar um canal latino, 
dirigido ao mercado hispanico dos EUA e America Latina; o amincio da esta
,iio norte-americana MBC - Major Broadcasting Cable Network de um pro
jecto de lan,amento de um canal televisivo dirigido a espectadores negros; au 
a cria,iio de uma radio na Hungria cujo ptiblico-alvo e a comunidade cigana. 
Tambem Espanha registou um crescimento do ntimero de publica,6es desti
nadas a comunidades imigrantes, incluindo par exemplo cidadiios provenien
tes niio s6 do Leste europeu, coma tambem da China e do Paquistiio, entre 
outras. 
Esta maior abertura as comunidades imigrantes, e as comunidades consti

tufdas por minorias ftnicas, no panorama da comunicai;ao social, n.io e de 
forma alguma alheia a uma correspondente maior aten,iio concedida ao pr6-
prio fen6meno <la imigra,ao e do multiculturalismo, na sua globalidade. 

Jornais gratuitos entram no mercado 

No perfodo em analise, ha a registar o surgimento de varias publica,6es de 
distribui,iio gratuita, financiadas pela publicidade, coma o Metro, Destak e 
Dica da Semana. A dissemina,iio destes jornais e revistas e efectuada essen
cialmente "em locais de grande afluencia do ptiblico (gares, mercados, etc.) au 
nas caixas de correio das residencias" (Cascais, 2001: 100). A grande aposta 
destas publica,6es e a de captar leitores que niio tern por habito a aquisi,iio de 
jornais e, por isso, "o conteudo [dos jornais gratuitos], alem da publicidade, e 
de leitura rapida, adequado a uma viagem de transporte ptiblico" (idem). 

Em algnns casos, trata-se de tftulos associados a cadeias de distribui,iio (o 
Dica da Semana e editado pela mnltinacional Lid!, e a publicidade apresen
tada consiste apenas no catalogo <las promo,6es existentes nas lojas da cadeia). 
Noutros casos, porem, o financiamento <la publica,iio depende de publicidade 
oriunda de anunciantes diversos, o que tern causado alguns receios no que toca 
a um passive! desvio do fluxo de antincios que tradicionalmente era dirigido 
aos jornais pagos. 
Trata-se de um fen6meno bastante recente em Portugal: o Jornal da Regiiio 

era ate entiio um dos poucos jornais de distribui,iio gratuita, com alguma 
dimensiio, editados no pais. Foi lanpdo em 1996 pela empresa Publiregioes, 
pertencente ao grupo lmpresa, sendo distribuido essencialmente na regiiio da 
Grande Lisboa. 
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E ainda cedo para avaliar os efeitos que estas publica,oes viio causar na 
imprensa tradicional, quer ao nfvel da factura,iio publicitaria quer ao nfvel do 
numero de leitores. Os jornais gratuitos parecem, pelo menos para ja, configu
rar-se como st!rios concorrentes aos jornais pagos, pelo menos no que respeita 
a capta<;ao de anunciantes, e por esse motivo "tern provocado clsperas reacc;Oes 
da parte da imprensa paga" (Cascais, 2001: 100). 

Generaliza�iio de ofertas e produtos complementares 

Num perfodo de alguma conten,iio financeira, e em que as audiencias dos 
diversos tftulos foram no geral oscilando entre a estagna,iio e a quebra, 
sobretudo em 2000 e 2001, e com ligeiras recupera,oes a partir de 2002, 
o fen6meno da distribui,iio de brindes associados as publica,oes sofreu um
incremento consideravel.
Ate entao, a oferta de produtos estava circunscrita essencialmente els revistas
especializadas. Rara era a revista dirigida a um pllblico feminino que nao
oferecia regularmente as suas leitoras produtos variados (desde acess6rios de
moda a amostras de produtos de beleza), e rara era tambem a revista de infor
matica que niio inclufa um CD com software ou jogos. Os jornais diarios e
seman:irios limitaVam-se, quando muito, a ofertas pontuais de obras de inte
resse geral em fasdculos.
A partir deste momenta, porem, assiste-se a uma verdadeira explosao na
oferta de brindes e na venda de produtos associados. 0 tipo de produtos
que cada jornal ou revista disponibiliza varia, naturalmente, conforme o seu
publico-alvo. Enquanto jornais mais populares, como o Correio da Manha e
o Jornal de Noticias, apostam em faqueiros, medalhas, cruzes, etc., jornais
como o Publico e o Diario de Noticias voltam-se para produtos como livros,
CD, DVD ou enciclopedias. Em ambos os casos, esta pratica contribui para o
aumento das vendas - embora nao necessariamente para o aumento real dos
Indices de leitura, uma vez que, por vezes, a compra do jornal serve apenas
para ter acesso ao produto que !he esta associado.
O lan,amento da colec,iio de livros "Mil Folhas", pelo Publico, em Maio de
2002, com a obra O Nome da Rosa, de Umberto Eco, traduziu-se numa tira
gem memoravel no mercado editorial portugues (120 mil exemplares) e numa
corrida as bancas que chegou mesmo a ser notfcia, com o jornal a esgotar
praticamente em todos os postos de venda. A colec,iio, inicialmente prevista
com 30 obras, acabou por ser alargada ate as 100.
Para alem do aumento das vendas, em alguns casos, os produtos oferecidos
trazem uma nova fonte de receita adicional a publica,iio, ja que nem todos
sao gratuitos; e o que acontece com os produtos ditos "culturais" (literatura,
cinema, musica). Ao contrario de alguns dos brindes que siio distribufdos gra-
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tuitamente pelos jornais mais populares, e que niio se relacionam em nada 
com o conteudo jornalfstico da publica�iio, os livros, CD e DVD siio vistos 
pelas direc�6es dos jornais como uma mais-valia disponibilizada ao leitor, 
um produto complementar que se enquadra no objectivo alargado de formar 
e informar o seu publico. 

Remodela9iies griificas 

Em Portugal, foram varios os titulos que procederam a modifica�6es do seu 
grafismo e aspecto visual. Niio sendo possivel listar todas as publica�6es que 
o fizeram, ficam no entanto alguns casos para referencia. A revista Turbo

apostou, em 2003, numa mudan,a profunda com o objectivo de conquistar
mais leitores e passar a liderar o segmento das revistas sobre autom6veis. No
mesmo ano, tambem as revistas da Edideco (Proteste, Dinheiro & Direitos e
Teste Saude) foram alvo de uma remodela,iio de imagem. 0 mesmo aconteceu
com o ]ornal de Noticias, em Mar,o de 2003, aproveitando o momenta em
qne foram lan�adas as edi,5es locais Centro e Minho. 0 Didrio de Noticias
foi remodelado graficamente em Mar�o de 2004, com o maior enfoque a ser
dado na altera,iio do tipo de letra utilizado, como forma de melhorar a legibi
lidade dos textos. Ainda mais radicais foram as remodela,6es levadas a efeito
no Didrio Econ6mico, em 2003 e 2004, que incluiram a mudan,a de formato
de grande dimensiio (ou broadsheet) para formato tabl6ide (ou "compacto"),
e a adop,iio do uso de papel de cor salmiio. Com a mudan,a de cor, apro
ximou-se a jornais de referencia internacional na area da economia. Por seu
turno, aquando da sua passagem de semanario para diario, em 2003, o Jornal
de Neg6cios decidiu mudar para o formato broadsheet, mas regressou ao for
mato inicial em Mar,o do ano seguinte.
Se a preocupa,iio com o aspecto grafico foi ja sentida a nivel nacional, as
mudan,as de formato que alguns jornais ingleses levaram a cabo afiguram-se
ainda de maior importincia, ji que traduzem uma ruptura com a tradi�ao
que ainda se mantinha no Reino Unido. Neste pais, a qualidade do conteudo
jornalistico de uma publica,;ao ainda estava intrinsecamente associada ao
seu formato fisico. Como refere Cascais (2001: 93), "inidalmente, os jornais
de referenda, ou de qualidade, optavam pelo grande formato, considerado
de mais prestigio, enquanto a imprensa de caracteristicas populares optava
pelo formato tabl6ide. Esta divisao levou a identifica,iio corrente do formato
tabl6ide com imprensa popular e sensacionalista".
Actualmente, porfm, a situa,;ao e j.i distinta em muitos paises e "a identifica
,;ao entre formatos de jornais e contelldos e hoje abusiva. Raz6es econ6micas
e de maior comodidade para o leitor tern levado jornais de referenda ( ... ) a
escolher ou alterar o seu formato para um mais pr6ximo do tabl6ide" (Cascais,

68 



2001: 94). Entre as razoes econ6micas inclui-se o custo crescente do papel. 
Em Portugal, jornais que inicialmente foram lan,ados em formato broadsheet, 
como o Didrio de Noticias ou o Didrio Econ6mico, foram entretanto reformu

lados, e outros de criac;ao mais recente, coma o PUblico, assumiram o formato 
tabl6ide desde o inkio. E nos EUA, por exemplo, ja diversos jornais tinham 
efectuado esta transi,ao, coma o Chicago Tribune e o Chigaco Sun-Times. 
O primeiro jornal ingles a testar o abandono da identifica,ao entre a forma 
e o conteudo foi The Independent, em finais de 2003. 0 principal motivo 
que levou a esta decisiio foi de caracter financeiro: com os niveis de vendas a 
nao conseguirem sustentar a publicac;ao, tornava-se necess8rio encontrar uma 
estrategia forte que invertesse a quebra de leitores registada. No arranque desta 
iniciativa, os responsciveis da publicac;ao optaram por colocar diariamente em 
banca duas edi,oes distintas do jornal: uma no seu formato tradicional, e 
outra no formato tabl6ide, mantendo comuns os conteudos. As edi,oes expe
rimentais introduziram ainda outra novidade, niio habitual no mercado ingles: 
a elimina,ao dos suplementos diarios, cujos conteudos passaram a fazer parte 
do corpo do jornal. Os resultados foram muito superiores ao esperado: tanto o 
publico em geral coma diversos profissionais do sector mostraram-se bastante 
entusiasmados com a iniciativa e, passados trfs meses, o jornal tinha jcl con
quistado com este novo formato uma media de 43 mil novas leitores. As causas 
para esta elevada adesao passam nao s6 pelo "efeito novidade" mas tambem 

pela maior comodidade de leitura apresentada por este formato. 
O diario The Times nao tardou a seguir os passos do seu concorrente, tendo 
inicialmente optado tambem pela coexistencia de duas versoes distintas da 
mesma edi,ao. Em Janeiro de 2004, a circula,ao deste jornal tinha aumen
tado 3,83% face a Janeiro do ano anterior, enquanto, no mesmo periodo, The 
Independent registava uma subida de 4,65%. 
O Guardian, por seu turno, anunciou no inicio de 2004 que pretendia manter
-se com o formato broadsheet, apesar dos resultados obtidos pelos dois jornais 
referidos. 
Menos de um ano depois, os resultados desta experiencia foram distintos para 
os dais jornais em questao. The Times viu as suas vendas aumentarem pouco 
menos de 1 o/o, com a maioria dos leitores a preferirem o formato maior. No 
entanto, os responsaveis desta publica,ao sublinharam que nao pretendiam 
abandonar a ideia imediatamente, tendo mesmo preparado uma reformula,ao 
da nova versiio tabl6ide, por considerarem que esta oferece as melhores hip6-
teses de aumentar a circula,ao a longo prazo. Bern diferentes foram os resul
tados para The Independent, que obteve um aumento de vendas na ordem dos 
20%, tendo mesmo anunciado o abandono em definitivo do formato broad
sheet, em meados de 2004. A "ousadia" deter rompido com a tradi,ao valeu
-lhe ainda o galardiio de Joma! do Ano nos British Press Awards de 2003. 
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Algumas considera9iies finais 

O titulo deste capitulo podera, a primeira vista, parecer falacioso. De facto, as 
"novas tendfncias" apontadas niio serao exactamente ineditas ... nao e exclu

sivo deste perfodo o aparecimento de publica,oes dirigidas as comunidades 
imigrantes presentes num determinado pafs. Sao muitos os exemplos de 6rgiios 
de comunica,ao total ou parcialmente dirigidos as comunidades portuguesas 
que residem noutros paises, como a Franc;a, a Sufc;a ou o Canada. No entanto, 

a cria,ao de tais publica,6es, em lfngua russa, em Portugal - cujos imigrantes 
eram ate ha pouco tempo provenientes sobretudo de outros pafses de expressao 
portuguesa (como Angola, Caho Verde, Brasil, etc.) -, assumiu-se como uma 
novidade do perfodo em analise, sobretudo pela sua rapida prolifera,ao. 
Nao e tambem uma novidade absoluta a existencia de estrategias de capta
,ao e de fideliza,ao dos leitores para garantir a sobrevivencia das publica,6es 
impressas. A concorrencia cada vez maior entre tftulos, aliada a condic;Oes de 
mercado desfavoraveis, a isso obriga. 0 enfoque estara, entao, em descobrir 
novos nichos de mercado, em apostar em novos canais de distribui,ao (seja 
atraves dos jornais gratuitos ou do recurso a Internet), em fornecer produtos e 
conteudos complementares (quase essenciais, dirao alguns ... ) para conquistar 
uma maior fatia nas vendas. 

Da mesma forma, esta longe de ser a primeira vez que jornais modificam o seu 
grafismo, ou mesmo o seu formato. Mas, neste perfodo, assistimos a mudan
c;as muito fortes que obrigaram a reformular certas convenc;6es existentes. 
Come,ou a ruir o bastiao do formato tradicional de grande dimensao, asso
ciado em alguns pafses ao jornalismo de referencia, por contraponto a forma
tos de menor dimensiio, relegados para os titulos mais sensacionalistas. A esse 
nfvel, a imprensa portuguesa foi capaz de efectuar uma transi,ao gradual para 
o formato tabl6ide, sem que par esse motivo tenha havido uma diminui,ao
de qualidade ou uma descaracteriza,ao da imagem de marca de cada titulo.
Actualmente, entre os jornais de maior circula'rao, apenas o Expresso mantem

o formato broadsheet.

Com quebras regulares nos indices de vendas da imprensa, a nfvel mundial,
s.io v.irias as estrategias que as empresas de comunicai;iio social tern levado
a cabo para evitar este declfnio e assegurar a sobrevivencia dos tftulos. Um
recurso consciente as potencialidades das tecnologias digitais (quando sao ja
uma realidade, por exemplo, as primeiras experiencias de cria,ao de "papel
electr6nico") podera - e devera - ser determinante para o futuro do sector.
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Os media regionais e locais: politicas e paradoxos 

Sandra Marinho 

Os textos agrupados neste capitulo procuram dar conta dos principais desen
volvimentos que, no quinquenio 2000-2004, ocorreram nos subsectores da 
imprensa, radio e televisiio, ao nfvel local e regional. Embora possamos abor
dar os media locais e regionais (MLR) a partir dos mesmos conceitos, 16gicas 
ou ferramentas adoptadas para os estudar no ambito nacional, uma opi;iio 
metodol6gica vi:ivel, a perspectiva destes autores traduz uma outra visao: uma 
abordagem aos MLR que niio resulta de um simples efeito de "zoom geogra
fico", mas que atenta na especilicidade deste nfvel de analise, em particular 
no que o distingue de outros planos, nomeadamente na sua relai;iio com os 
cidadiios. A partir deste modelo, e dos objectivos que pressupoe, e entiio pos
sivel avaliar as politicas e os sens efeitos, os quais, niio raras vezes, se revelam 

paradoxais. 
O modelo a que aludimos esta bem expresso no Estatuto da Imprensa Regional, 
onde se considera que esta "desempenha um papel altamente relevante", e se 
especifica, no artigo 2.0

, as suas func;Oes: 

"a) Promover a informa�iio respeitante 8.s diversas regiOes, como parte integrante 
da informa,;iio nacional, nas suas mUltiplas facetas; b) Contribuir para o desenvol
vimento da cultura e identidade regional atraves do conhecimento e compreensiio 
do ambiente social, politico e econ6mico das regiOes e localidades, bem como para 
a promoc;iio das suas potencialidades de desenvolvimento; c) Assegurar as comuni
dades regionais e locais o facil acesso a informac;iio; d) Contribuir para o enrique
cimento cultural e informativo das comunidades regionais e locais, bem como para 
a ocupac;iio dos seus tempos livres; e) Proporcionar aos emigrantes portugueses no 
estrangeiro informac;iio geral sobre as suas comunidades de origem, fortalecendo 
os la,.;os entre eles e as respectivas localidades e regiOes; f) Favorecer uma visiio da 
problerri.itica regional, integrada no todo nacional e internacional." 

O reconhecimento da importancia dos MLR pode deduzir-se ainda de dispo
sii;oes deste e de outros diplomas, sob a forma de obrigai;oes ou incentivos do 
Estado. 0 Contrato de Concessiio Geral de Servii;o Publico de Televisiio, por 
exemplo, estabelece que a programai;ao tera de "procurar um equilfbrio ( ... ) 
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no sentido de corresponder aos usos, tradi<;6es e interesses das popula<;6es <las 
diferentes regi6es do pais" [Clausula 6.', e)J. Tambem a Lei da Radio deter
mina, no artigo 11.0

: "Tenda em vista assegurar a possibilidade de expressao e 
confronto das diversas correntes de opiniao, o Estado organiza um sistema de 

incentivos nao discriminat6rios de apoio a radiodifusao sonora local, baseado 
em critfrios gerais e objectivos, determinados em lei especifica." 0 j3 referido 

Estatuto da Imprensa Regional consagra os artigos 3.0 e 4.0 
a tipifica<;iio dos 

diversos apoios da administra�iio central e das autarquias locais, os quais, 
genericamente, se organizam em duas modalidades: 

"3 - Os apoios directos siio de natureza nao reembols.ivel, revestindo as formas 
de subsidios de difusiio, de reconversiio tecnol6gica ou de apoios a cooperac;.io e 
para a formac;iio profissional de jornalistas e outros trabalhadores da imprensa. 
4 - Os apoios indirectos traduzem-se na comparticipai;iio dos custos de expedic;iio, 
na bonificac;:lo de tarifas dos servic;os de telecomunicac;Oes ou na comparticipa�ao 
nas despesas de transporte de jornalistas." 

Para alem de ver a sua relevancia consagrada no piano legislativo, os MLR 
podem reclamar um outro tipo de legitimidade, da ordem da tradi<;iio, dada 
por um percurso hist6rico que remonta a prolifera,ao de 6rgiios de imprensa, 
com a Revolu<;ao Liberal de 1820, como refere Sousa (2002). Mas a verdade e 
que o reconhecimento nestes pianos - o legislativo e o hist6rico - niio se tra
duz necessariamente na existfncia de uma efectiva politica para o sector nem 
garante uma resposta do mercado em moldes que favore,am o seu desenvolvi
mento ou o cumprimento dos designios dos MLR. Ou seja, ha que dar atern,iio 
a duas quest6es fundamentais: havera correspondencia entre o discurso poli
tico e a pratica? Antes ainda, ha um discurso politico e estrategico sobre o sec
tor dos MLR? Podemos, alias, dizer que estas siio preocupa<;6es comuns aos 
autores dos textos que integram este capftulo, como veremos mais adiante. 
Os MLR constituem um nivel de analise para os media, mas, acima de tudo, 
porque tern por missiio traduzir uma visiio particular, presente em alguns dos 
postulados legislativos que apontamos. Embora haja, naturalmente, uma base 
geografica na defini<;iio do que se entende por comunica<;iio social e regional, 
esta niio e suficiente para dar conta da complexidade deste conceito. Sousa 
(2002) defende exactamente este ponto de vista, recorrendo aos conceitos de 
"jornalismo de proximidade" e de "territorializa\'.iio", tal como operaciona
lizados por Camponez (2002), para definir o que entende por comunica�iio 
social regional e local: 
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"( ... ) n.io abarca as comunidades fisicamente desterritorializadas, como aquelas 
que se formam no ciberespa�o ou no mundo global. Pelo contririo ( ... ) tern sempre 
por referente um territ6rio, um espa�o fisico, uma irea geogrifica. E aquela que 
se vincula a realidade regional e local, a vida quotidiana da comunidade onde se 



insere, a vida comercial dessa comunidade, a dinamiza,;ao sociocultural comuni

taria ( ... )" (Sousa, 2002: 4). 

A partir de uma defini,;iio de comunica,;ao social regional e local enquanto 
"aquela que se estabelece numa comunidade de vizinhos, atravfs de meios 

de comunica,;iio que !he siio pr6ximos" (Sousa, 2002: 4), poderemos adoptar 
como uma possivel medida1 .de qualidade da comunica,;iio social regional e 
local, a forma como os MRL cumprem as fun,;oes que lhe estariam atribuidas. 
Sousa (2002) define-as desta maneira, "num tempo de globaliza,;iio e desterri
torializa,;iio" (ibidem: 5): uma fun,;iio informativa e utilit:iria; uma fun,;iio de 
produc;iio simb6lica e comunit:iria, favorecendo a integrac;iio e a "resistencia 
as pressoes globalizadoras", mas tambem a "projec,;iio do local no global" 
(ibidem: 5); uma fun,;iio de peti,;iio e representa,;iio; e, finalmente, um papel de 
"espa,;o publico polif6nico" (ibidem: 6), onde competem opinioes e poderes, 
mas onde tambem se formam e solidificam consensos. Este e um outro nivel 
de an.ilise no estudo dos MRL, enquanto "operadores1

' da comunicac;iio social 

regional e local. 
Sistematizando as ideias que desenvolvemos ate este ponto, diriamos que: temos 
um conceito, a "comunicac;iio social regional e local", que traduz um nivel de 

andlise no estudo dos media (a par do nacional ou do transnacional) e uma 
relar;iio particular com um publico especifico, com caracteristicas distintivas, 
as comunidades locais e regionais, rela,;iio essa que sup6e o cumprimento de 
um conjunto de funr;oes e papeis. Este conceito operacionaliza-se e exerce
-se atraves da actividade dos MRL (imprensa, r:idio e televisiio). Tomando, 
assim, os MRL como objecto de an:ilise e a forma como desempenham a sua 
actividade (por rela,;iio com as fun,;oes anteriormente referidas) como medida 
de qualidade da comunica,;iio social regional e local, podemos abordar estas 
questoes a dois niveis, pelo menos. Por um !ado, ao nivel das politicas para o 
sector, a partir da actividade legislativa e do discurso politico, mas tambem a 
partir da tradu,;iio pr:itica destas politicas. Por outro !ado, ao nivel do estudo 
dos 6rgiios de comunica,;iio social regionais e locais, nomeadamente da sua 
programa,;iio e da sua estrutura organizacional, mas tambem da recep,;iio 
(ptlblico, audifncia), o que nos permitiria, entre outras coisas, medir indica
dores que possam aferir o "grau" de cumprimento dos papeis e fun,;6es acima 
enunciados. Este e, em nossa opiniiio, um possivel modelo para a abordagem 
desta tem:itica, demasiado complexo para os objectivos que nos propusemos 
atingir com este capftulo, mas que, na verdade, em alguns aspectos, acaba por 

recobrir as reflexoes de Paulo Ferreira, Rogerio Santos e Dora Mota'. 

1 Reconhecemos a operacionalidade e vantagens de uma abordagem funcionaHsta, particularmente no que 
respeita a investigai;Oes empfricas, mas reconhecemos a utilidade de outro tipo de perspectivas. 
l Esclarecemos que a ordena�iio dos textos obedeceu a uma "l6gica cronol6gica", relativamente ao apareci
mento dos tres meios: imprensa, radio e televisiio. 
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Ao nivel das politicas para o sector, podemos deduzir que, na perspectiva des
tes autores, ha uma discrep3.ncia entre o discurso politico e as decis6es polfti
cas (traduzidas na legisla<;iio promulgada), e entre estas e a realidade de cada 
subsector. Embora a comunica<;iio social e local esteja consagrada na legisla
<;iio, isto niio se reflecte ao nivel das politicas de comunica<;iio: Paulo Ferreira 
refere-se as "nao-decis6es" sobre o subsector da imprensa; Dora Mota afirma 
que nao houve "uma estrategia politica consistente para os canais regionais e 
locais"; e Rogfrio Santos mostra coma, no caso das rcldios locais, o facto de 
haver decisoes e legisla<;iio niio implica que, na pratica, haja reais progressos 
ou um maior dinamismo, havendo, no limite, r.idios "que vivem na dependf:n

cia do Estado (subsidios, publicidade institucional)". Ou seja, acabamos por 
ficar perante um conjunto de medidas que mantem artificialmente sectores, 
como e o caso da imprensa ou da radio, ou que procuram colmatar a falta de 
um real programa politico, coma no caso da televisiio regional e local. 
Do !ado do mercado, niio parece haver evidencia de que haja uma estrategia de 
desenvolvimento como reac<;iio a falta de estrategia politica: se do !ado da tele
visiio, como esclarece Dora Mota, isto pode ser explicado, em parte, pelo facto 
de, paradoxalmente, "ao assumir-se como incapaz de investir na regionaliza
<;iio da televisiio, o Estado niio querer dar ao sector privado a oportunidade 
de o tentar", ficando os operadores sem margem de manobra, ja em rela,;:ao 
a imprensa e radio a responsabilidade parece estar mais do !ado do mercado, 
leia-se dos jornais e radios locais. Nesta materia, Rogerio Santos refere "politi
cas de rivalidades locais" e "a fraca estrutura<;ao organizacional" que afectam 
o panorama das radios locais e Paulo Ferreira remete para os efeitos de "um
modelo proteccionista e amador".
Estas sao, naturalmente, quest6es que os autores abordam na sua complexi
dade, cabendo-nos aqui apenas enuncia-las e, na medida do possivel, arti
cula-las.
Se as problem.iticas nao sao lineares, as possfveis "solu�Oes" tambem nao
se aj:>resentam f.iceis. Um aspecto em comum: nos trfs casos, deduzimos um
papel para o Estado, mas como legislador e impulsionador (e monitorizador)
de mudan<;as, deixando aos 6rgiios de comunica<;iio a autonomia e responsabi
lidade de desenvolver e tornar sustentaveis os seus projectos (o que niio implica
a desresponsabiliza<;iio do Estado nas materias que ]he competem, nomea
damente em rela<;iio ii programa<;iio de servi<;o publico). Paulo Ferreira ve o
quinqufnio como "o mais importante da hist6ria do sector", nao tanto pelos
resultados que nele se registaram, mas mais pelo impeto reformista que parece
inaugurar, na direc<;iio de um "modelo liberal, assente no profissionalismo e
auto-sustent.ivel". Rogfrio Santos defende, entre outras coisas, que "o equilf
brio das radios passa pela resolu<;iio de fragilidades estruturais, com pianos de
viabilidade econ6mica, como a dura<;iio do periodo de emissiio e a admissiio
de jornalistas". Dora Mota aponta para uma porta j.i aberta, com dois cami-
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nhos paralelos: a iniciativa da sociedade-civil e a inclusao do tema na agenda 
politica, em moldes (pelo menos aparentemente) mais exequfveis. 
Os tres textos que propomos partem da analise dos acontecimentos e ten
dencias que se verificaram em cada um dos subsectores no quinquenio 2000-
-2004, mas parece-nos que procuraram privilegiar linhas de analise diferentes,
o que, na nossa opiniao, enriquece os seus contributos, ja que torna as suas
perspectivas de analise complementares. Enquanto Paulo Ferreira e Dora Mota
se centram mais numa analise nas decisiies (e nao-decisiies) das politicas para
o sector, marcada pela perspectiva da economia polftica, Rogerio Santos, nao
ignorando esta dimensiio, incorpora-a num modelo que privilegia a caracte
riza,ao dos pr6prios 6rgaos de comunica,ao (neste caso as radios locais) nas
dimensiies econ6mica, estrutural e da pr6pria programa,ao.
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lmprensa local e regional: a beira do sobressalto? 
Analise do quinquenio mais importante da hist6ria do sector 

Paulo Ferreira 

1. lntrodu�fio

O quinquenio em analise nesta obra (Janeiro de 2000 a Dezembro de 2004)

coincide com um dos perfodos mais agitados da hist6ria recente da demo

cracia portuguesa. Neste espa,o de tempo o pafs teve tres Executivos: o XIV

Governo Constitucional, liderado pelo socialista Antonio Guterres (coberto

apenas parcialmente pela cronologia); o XV Governo (coliga,iio PSD-CDS/

PP), comandado por Duriio Barroso; e o XVI (que manteve a coliga,iio), com

Santana Lopes a cabe,a. Apesar dos solavancos polfticos que a situa,ao gerou,
este foi aquele que se pode considerar o quinquenio mais importante da his

t6ria da lmprensa Local e Regional (!LR) desde o 25 de Abril de 1974. Neste

perfodo foram tomadas decisiies importantes e ha muito adiadas. 0 sector ve,
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finalmente, inverter-se a marcha que o conduziu a um estado de letargia nada 
condizente com a sua real import3.ncia. 
O objectivo deste texto passa por, aludindo a essas decisiies e its condi<;iies 
em que elas foram tomadas, tentar entrever os caminhos que a ILR tern pela 
frente. Um novo Governo (o XVII Constitucional, liderado pelo socialista 
Jose Socrates) tomou, entretanto, posse. Embora niio caiba na cronologia, 
parece-nos relevante espreitar a sua ac�ao neste campo, para percebermos 
se a reviravolta ensaiada teve, ou nao, continuidade com o actual Executivo 

socialista. 
Daremos um primeiro passo no trabalho olhando, sucintamente, para as actuais 
caracterfsticas da ILR e para o paradoxo que elas escondem. De seguida, alu

diremos aos factos mais relevantes do periodo, enquadrando-os, sempre que 
necess.irio, com o passado recente. Na conclusao procuraremos sublinhar as 

questOes emergentes que esses mesmos factos sugerem, de modo a entender
mos se a pergunta que da tftulo a este texto tern resposta. 

2. Um retrato e um paradoxo

Para se perceber a relevincia das decis6es tomadas neste quinquenio, e neces
sario olhar para o actual estado da ILR. De que realidade falamos quando nos
referimos aos jornais locais e regionais?
Os dados disponiveis no Instituto de Comunica,;iio Social (ICS)3 mostram o
seguinte:

i) Ha 900 tftulos de publica<;iies peri6dicas (a Espanha tern pouco mais de
200);
ii) 0 numero de jornais diar.ios niio ultrapassa os 30;
iii) A periodicidade mais comum e a mensal, seguida da semanal;
iv) 0 conjunto de tiragens medias situa-se perto dos 4500 exemplares. Metade
dos jornais com direito a porte pago4 niio vai alem dos 2500 exemplares;
v) 56 8 por cento dos jornais tern tiragens acima dos 10 000 exemplares;
vi) 56 23 por cento das empresas jornalfsticas tern contabilidade organizada;
vii) 56 dez empresas ultrapassam os 500 mil euros de vendas anuais de publi
cidade.

A estes dados acrescem outros referenciados pelo ex-secretario de Estado com a 
tutela do sector, Feliciano Barreiras Duarte, aquando da apresenta<;iio do docu-

3 Estes dados foram revelados, em 1999, por Assis Ferreira, entii.o presidente do ICS. A este prop6sito, ver 
Joiio Palmeiro, org. {1999), "A imprensa primeiro - contributos para a liderarn;a da imprensa em Portugal", 
Lisboa: AIND, pp. 187-196 
4 De acordo com os dados do Instituto de Comunicar;ll.o Social (www.ics.pt), entre 1999 e 2006, tiveram, em 
media, acesso a este incentivo governamental cerca de 568 jornais 
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mento que serviu de base a reforma dos media regionais a que adiante nos refe, 
riremos - uns actualizam os do JCS e outros sao novos e relevantes5

• Assim: 

i) A maioria dos jornais tern uma situa,iio econ6mica debil;
ii) A tiragem media e de 4 mil exemplares (baixou, portanto, em rela,iio aos
dados do !CS acima referidos);
iii) A periodicidade mais frequente e a mensal (43%), seguida da semanal
(30%) e da quinzenal (23%);
iv) Apenas 15% da tiragem e vendida em banca;
v) 281 dos titulos que recebem porte pago niio tern um unico profissional com
contrato de trabalho.

Este retrato vai a par com os seguintes factos. Dos 900 titulos, cerca de 645 
beneficiam de apoios estatais, unica forma de sobreviverem. Entre 1991 e 
2006, o Estado gastou mais de 244 milh6es de euros s6 com ajudas ao porte 
pago. E, entre 1999 a 2004, foram dispendidos quase de 90 milh6es de euros 
em incentivos directos e indirectos ao sector6• 

Por aqui se ve, claramente, que estamos perante um sector a necessitar de 
reforma urgente. As causas que permitem explicar o estado actual da !LR siio 
muitas e niio cabe aqui discuti-las. Mas basta, por exemplo, ler com aten,iio 
os programas dos varios Governos desde 1974 para se perceber que nunca o 
sector viu a sua importancia reconhecida no seio daquilo que foram as politi
cas de comunica1rao dos v.irios Executivos7

• 

Estes factos escondem, contudo, um enorme paradoxo. E que os trfs primeiros 
estudos de opiniiio feitos (precisamente no quinquenio aqui em analise) sobre 
a !LR espelham bem a importancia do sector. 
O que dizem, sucintamente, esses estudos? 
O primeiro, realizado em 2000 pelo Instituto de Pesquisa e Opiniiio de 
Mercado (IPOM)8

, mostra que 1600 dos 2859 entrevistados liam, na altura 
do trabalho, mais jornais regioilais que nacionais. Isto e: cerca de 56 por cento 
da amostra entiio escolhida optava par ler noticias de ambito regional em 
detrimento das de ambito nacional. 
Em Outubro de 2003 ficaram a conhecer-se as conclus6es de um outro estudo 
sobre a imprensa regional, este da Marktest9

• Mais de metade (55,9 por cento) 

5 Ver, a este prop6sito: "XV Governo Constitucional- Reforma da Comunicai;ii.o Social Regional e Local", 
disponivel em www.portugal.gov.pt 
6 Informai;:iio disponivel no site do Instituto de Comunica'riio Social (www.ics.pt) 
7 Em rigor, as decis5es tomadas sobre o sector siio tiio poucas que a analise deve ser feita pelo prisma das 
niio-decis5es, no sentido que lhes e atribufdo por Steven Lukes (ver, a este prop6sito: Steven Lukes (1974), 
"Power: A Radical View", Londres: MacMilan Press 
8 "A imprensa regional em Portugal - elementos para a gestiio estratfgica e planeamento publicit8rio". 
O trabalho foi feito a pedido da Associa'riio de Imprensa Niio Di<lria (AIND) - agora apenas Associa�iio 
Portuguesa de Imprensa - e subsidiado pela secretaria de Estado da Comunica�iio Social. 0 IPOM estava a 
altura devidamente credenciado junto da Alta Autoridade para a Comunica�iio Social. 
9 "Bareme Imprensa Regional", promovido pela Marktest e pela AIND. A amostra tem por base mais de 15 
mil entrevistas. 56 foram tidos em considera�iio jornais com periodicidade maxima quinzenal e com mais de 
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dos inquiridos referiu ler ou folhear jornai s  regionais, sendo que os semanarios 
siio os titulos mais  procurados (23,1 por cento dos leitores prefere semanarios 
nacionais, mas 31,6 por cento opta por ler os semanarios regionais). Ainda 
assim, o nllmero de pessoas que tern algum tipo de contacto com os jornais 
nacionais ditos de informac;ao geral (64,7 por cento) e superior aos leitores que 
contactam com a imprensa regional (50,9 por cento). 
Publicada em Outubro de 2004, a segunda vaga da Bareme da Marktest10 sobre 
a !LR veio confirmar estes valores: 51 % dos portugueses afirma !er jornais 
regionais. E cerca de 40% do universo analisado (mais de 8.300 indivfduos) le, 
simultaneamente, jornais nacionais e titulos de cariz regional. Para alguns distri
tos, os habitos de leitura de imprensa regional encontrados estiio mesmo acima 
da media. Sao os casos de Coimbra (75,8%) e Castelo Branco (75%). Porto e 
Lisboa estiio entre os distritos de menor consumo deste tipo de publicac;6es. Os 
estudos seguintes mantem, com pequenas oscilac;Oes, estas tendencias. 

3. Os factos mais relevantes do periodo

A primeira tentativa de "mexer" no sector foi feita por Arons de Carvalho,
secretario de Estado com a tutela da Comunicac;iio Social no XIII Governo
Constitucional, liderado por Antonio Guterres (PS). Arons quis alterar as
regras do porte pago, uma vez que, tal como estava, ele permitia que os jor
nais tivessem tiragens sem qualquer correspondencia com o seu conjunto real
de leitores. Uma vez que o custo da dist ribuic;iio via CTT era maioritariamente
assumido pelo Estado, os proprietarios das publicac;oes aproveitavam para
apresentar elevadas tiragens junta de potenciais anunciantes ... A tentativa saiu
gorada, desde logo porque, sendo o Governo minoritario, Arons de Carvalho
nao conseguiu apoio parlamentar para fazer vingar a ideia.
Com a conquista, nas legislativas de 1999, de 115 deputados (no limiar da
maioria absoluta), o PS passou a ter outras condic;oes para fazer aprovar diplo
mas na Assembleia da Republica. Sabendo disso, Arons de Carvalho retomou
a batalha. Percorreu o pafs de les a les, falou com todas as associac;oes do sec
tor em busca de apoios, tentou sensibilizar outra vez alguns partidos da oposi
c;iio, escreveu a todos os directores dos 6rgiios de comunicac;iio social regional
e local, explicou as suas raz6es na imprensa nacional e nalguns media locais e
regionais. Apesar disso, a medida governamental provocou fragorosos protes
tos vindos de praticamente todas as associac;6es ligadas a ILR1 1• Com o apoio
do Bloco de Esquerda, as alterac;oes haveriam, porem, de passar na Assembleia
da Republica, dando origem ao Decreto-Lei 56/2001, que impunha pequenas
restric;6es as ajudas dadas ao porte pago.

cinco referfncias espont8neas durante o estudo-piloto. Por outro lado, niio foram contemplados os jornais 
de distribui�iio gratuita. 
10 Estudo disponfvel em www.marktest.pt 
l1 A Associa�iio de Imprensa Niio Di.iria foi a Unica que concordou com a medida, tendo mesmo participado 
activamente na feitura do esqueleto do Decreto-Lei em causa. 
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A medida foi, contudo, escassa. 0 pr6prio Arons de Carvalho haveria de reco
nhecer, mais tarde isso mesmo. 

"Os dados mais recentes dos CTT demonstram que o nllmero de exemplares dis
tribuidos baixou pouco, se os compararmos com os anteriores a entrada em vigor 
da lei. A quebra de tr.ifego postal de jornais regionais, de acordo com os dados dos 
CTT, limitou-se a cerca de 15% entre Janeiro e Fevereiro de 2001 e identicos meses 
de 2002, o que revela que nem mesmo o fim do periodo transit6rio, que decorrera 
desde Man;o ate ao fim do ano, provocou qualquer diminuic;ao significativa no 
nl.J.mero de jornais ou mesmo na circular;a'.o" 12• 

Apesar do assumido fracasso (prova eficaz de que uma medida nao faz uma 
polftica), a iniciativa teve, contudo, uma enorme virtude. 0 primeiro passo 
para desbravar o caminho estava dado. 
Os dais Executivos seguintes niio s6 nao abandonaram a medida do Governo 
socialista, coma a aprofundaram13

• De ta! forma que, no inicio de 2005, foram 
publicados tres diplomas onde, pela primeira vez, se pode vislumbrar o esbo�o 
de uma politica integrada para a !LR. Niio se trata, seguramente, de uma 
panaceia, mas trata-se de um modelo que, tendo como principio o afastamento 
progressivo do Estado, responde a algumas das quest6es mais prementes do 
sector. A ideia central e esta: nos pr6ximos trfs anos, o Estado prop5e-se 
combater a pulveriza�iio do sector. Como? Reduzindo as ajudas ao porte pago 
(os carte siio feitos, paulatinamente, ate 2007, estabilizando a partir daf num 
nfvel de comparticipa�iio estatal que seni, em media, de 50%), restruturando 
os outros incentivos tendo par base a responsabiliza,iio dos jornais, apoiando 
a contrata�ao de profissionais14

, diferenciando os apoios para jornais locais e 
regionais, entre outras coisas15

• 

(Niio deixa de ser curioso o facto de esta decisiio se traduzir numa especie 
de altera�iio do curso da hist6ria recente <las polfticas da comunica,iio em 
Portugal. De facto, as reformas estruturais no sector televisivo, radiof6nico e 
na imprensa foram realizadas nos Governos de Cavaco Silva, tendo o PS apa
nhado esse trabalho ja feito16 • Ora, neste caso, sendo embora verdade que os 

n Alberto Arons de Carvalho (2002), "Valera a pena desmenti-los?", Coimbra: Minerva. 
ll Nao deixa de ser curioso lembrar que, quando Arons de Carvalho decidiu avarn;ar com os cortes no porte 
pago, a bancada parlamentar do PSD se op6s com veemfncia a medida, o que se pode verificar, desde logo, na
troca de correspondfncia parlamentar entre os dois partidos a prop6sito desta materia. 
14 0 objectivo de partida e ambicioso: colocar 400 jovens jornalistas nos distritos do Interior. Ver: "Imprensa: 
Governo satisfeito com adesiio dos jornais a reforma do porte pago". Despacho da Agfncia Lusa de 
2/07/2004. 
15 Para mais informac;iio consultar: Decreto-Lei n.0 7/2005, de 6 de Janeiro, relativo ao Sistema de Incentivos 
do Estado a Comunicac;iio Social; Portaria n.0158/2005, de 9 de Fevereiro, relativa ao Programa de Emprego
para a Comunicac;iio Social Regional e Local; e Decreto-Lei n.0 6/2005, de 6 de Janeiro, relativo ao novo 
Regime de Porte Pago. 
16 Ver, a este prop6sito: Helena Sousa (2001), "Polfticas da comunicac;iio em Portugal", comunicar;iio apre
sentada no Congresso Ibfrico de Comunica�iio, Malaga; e Manuel Pinto et al {2000), "A comunicar;iio e os 
media em Portugal {1995-1999), cronologia e leituras de tendfncias", Braga: Edi�iio do Departamento de 
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passos dados por Arons de Carvalho niio resultaram numa reforma tout court, 
niio e menos verdade que a sua iniciativa abriu a porta a essa mesma reforma. 
Basta constatar que o trabalho levado a cabo por Barreiras Duarte niio sofreu, 
muito longe disso, a mesma contesta,iio que o feito pelo seu antecessor. Talvez 
porque os actores do sector estavam muito mais conscientes da necessidade da 
mudan,a. A tomada de decisoes foi, por isso, bem mais simples.) 
Alem deste verdadeiro inicio de reforma no sector e dos primeiros estudos 
sobre a !LR ja referidos acima, ha outros factos que se incluem no periodo 
2000 -2004 dignos de nota. Olhemos para eles telegralicamente: 

• A entrada do grupo espanhoi Prensa lbfrica (detentor de titulos como o Faro
de Vigo) nos diarios O Comercio do Porto e A Capital (que entretanto adqui
riu o estatuto de jornal regional)17

; 

• 0 investimento publicitario institucional caiu 67% entre 2003 e 2004, mas o
investimento publicitario em diclrios e semanclrios regionais subiu 16o/o18; 

• Surgiram 16 novas publica,oes, sendo cinco delas on-line;
• Poi criada a Intermeios, uma agCncia de comunica<;iio social regional com
150 jornalistas espalhados por todo o Pais;
• Tres publica�6es encerraram neste perfodo;
• 0 Jornal de Noticias e o Publico passaram a diferenciar as suas edi,oes para
as regi6es Centro e Minho, procurando, assim, captar mais leitores regionais
e locais. 0 Publico ja abandonou, entretanto, a edi,ao Minho19

; 

• Registou-se um julgamento por alegada burla na utiliza,iio do porte pago;
• 0 penultimo Governo lan,ou um inquerito aos meios locais para avaliar a
percep,iio que OS seus proprietarios tern relativamente a !LR 20; 

• 0 semanclrio Expresso associou-se a 17 jornais regionais para formar a
"Rede Expresso"21

; 

• Os temas ligados a !LR tiveram muito pouca visibilidade nos grandes meios
de Comunica,ao Social. Do total de referencias incluidas na cronologia que
acompanha este livro, s6 perto de 3o/o dao noticias do sector22

, 

Cifncias da Comunicai;iio da Universidade do Minho. 
17 A experiencia saiu gorada e o grupo acabou por abandonar os dois titulos, que desapareceram do mercado. 
18 "Anu.irio da Comunicai;iio 2003/2004 - breve amilise ao sector imprensa regional", disponfvel em www. 
obercom.pt 
19 Abandonaria mais tard� a edii;iio Centro. Em 2007, foi a vez do JN juntar o Centro e o Sul, passando a ter 
apenas trCs edi�Oes: Porto, Norte e justamente a que une o Centro e o Sul, niio nomeada na capa do di3rio. 
20 Os resultados siio relevantes. A grande maioria (75% de 450 respostas obtidas) apontam "o excesso de 
titulos, a deficiente classificai;iio, a debilidade financeira e, paradoxalmente ou niio, a gestiio amadora e a  falta 
de apoios do Estado como os problemas mais graves do sector", refere Paulo Faustino. Ver, a este prop6sito: 
Paulo Faustino (2004), "A imprensa em Portugal: transformai;:Oes e tendencias", Lisboa: Media XXL 
21 A ideia e formar uma plataforma em que se trocam contelldos e servi�os. 
22 0 mesmo tinha acontecido, de resto, com a cronologia que vai de 1995 a 1999, onde s6 cerca de 4o/o 
das referencias diziam respeito a comunicai;:iio social regional e local. Ver: Manuel Pinto et al. (2000), "A 
comunica�iio e os media em Portugal (1995-1999), cronologia e Jeituras de tendencias", Braga: Edii;:iio do 
Departamento de Ciencias da Comunicai;:iio da Universidade do Minho. 
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4. Conclusiio

Ao longo do texto procuramos mostrar que o periodo em analise foi o mais 
relevante da hist6ria recente da !LR desde 1974. A alusiio aos factos que o 
marcaram permite concluir que, pela primeira vez, o sector foi incluido nas 
linhas mestras das politicas de comunica<;iio em Portugal. Ate ao primeiro 
Governo socialista de Ant6nio Guterres passou, na verdade, completamente 
ao !ado dos momentos-chave dessas politicas. 
Esta nova realidade levanta, porem, algumas questoes. E a primeira tern 
a ver com a circunst:1ncia de um novo Governo ter sido eleito. Nas Bases 
Programaticas apresentadas ao eleitorado, antes de Jose Socrates veneer as 
legislativas de 2005, no capitulo dedicado a Comunica<;iio Social, o PS pro
metia "fortalecer o tecido empresarial da comunica<;iio social, designada
mente nos pianos local e regional". Era pouco para se poder aferir das futuras 
inten<;6es do Governo. 0 futuro viria a mostrar que � caminho encetado por 
Arons de Carvalho e depois cimentado por Feliciano Barreiras Duarte niio tern 
(aparentemente) volta. 0 Governo niio apenas manteve o sentido da politica 
definida pelos antecessores como promoveu altera<;6es que acentua a cria<;iio 
de um novo modelo para a !LR. 0 ponto mais sintomatico passa pelos cortes 
no porte pago. Em 2007, o Governo custeia 60% das expedi<;iies, reduzindo o 
valor para 50% em 2008 e para 40% em 200923

• 

A continuidade do modelo herdado permite, de facto, falar num primeiro 
grande sobressalto na !LR portuguesa. 0 que se espera e que as mudan<;as 
determinem uma reconfigura<;iio acentuada no campo dos media regionais. 
Essa reconfigura<;iio tern vantagens, mas tambem levanta problemas. Parece 
provavel, por exemplo, que o modelo levara a extin<;iio dos jornais que niio 
consigam restruturar-se, que nao consigam ganhar dimensao e que nao con
sigam reposicionar-se no mercado. 0 caminho esta aberto para que sobreviva 
mais facilmente quern o mercado decidir manter naturalmente - e n.io quern o 
Estado decida segurar artificialmente. A questiio esta em saber se, nas zonas 
mais desfavorecidas do Pais, o mercado (publicitario e de leitores) chega para 
manter pelo menos um ou dois titulos. 
Em 2003, o ex-secretario de Estado prognosticou o desaparecimento de metade 
dos 900 titulos por via dos cortes no porte pago. Mais tarde, contudo, baixou 
a fasquia para entre 50 e 100. A discrepiincia parece mostrar que a exten
siio dos efeitos das mudarn;as niio esta devidamente avaliada. Sera necessario 
aguardar mais algum tempo para verificar os efeitos das novas politicas. 
Resta igualmente saber de que forma monitorizara o actual Governo a tran
si<;iio de um modelo proteccionista e amador para um modelo liberal, assente 
no profissionalismo e auto-sustentclvel. 

23 Nao cabe aqui uma anlllise mais aprofundada a polftica do actual Governo para o sector. Ela pode ser 
avaliada atraves da leitura dos seguintes documentos: Decreto Lei n.0 98/2007, de 2 de Abril e Decreto-Lei n.0 

43/2006, de 24 de Fevereiro, ambos disponiveis a partir do site www.ics.pt 
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Da mesma forma, pode colocar-se a breve prazo na !LR o problema da con
centrai;ao excessiva de tftulos ou de varios suportes numa s6 empresa. Sendo 
certo que, em muitos casos, essa pode ser a melhor safda, quais sao os limites? 
Os mesmos que se devem aplicar aos media de expansao nacional? 
Uma coisa parece certa: sem definirem estrategias de fideliza,ao de piiblicos 
(jogando aqui o marketing um papel importante), sem optarem por uma ges
tao cada vez mais empresarial dos seus projectos, sem procurarem perceber 
que tipo de sinergias (tendencialmente de caracter regional) se podem esta
belecer com outros suportes, os jornais locais e regionais continuarao com o 
futuro amea,ado. E, sobretudo, niio desempenharao um papel fulcral: funcio
nar como uma especie de elo unificador das comunidades locais e regionais, 
hoje cada vez mais fragmentadas por via dos efeitos da globaliza,ao. 

Radios locais em Portugal, 2000-2004 

Rogerio Santos 

1. Situa�io legislative, economica, laboral e tecnologica das radios locais

Se a lei 130/97, de 27 de Maio, estipulou a obrigatoriedade de emissao de um
mfnimo de seis horas de programa,ao pr6pria para as radios locais e dez para
as regionais (Gabinete do Secretario de Estado, 1999: 70), com tres servi,os
noticiosos, a lei da radio 4/2001, de 23 de Fevereiro, aprofundou algumas des
sas linhas de actua,ao. Alargou-se a obrigatoriedade de emissao para 24 horas
diarias e o mfnimo de oito horas de programa,ao pr6pria. Concentra,iio, plu
ralismo politico, social e cultural, incentivos do Estado foram outros temas
integrados na legisla,ao. Viabilizar-se-ia ainda a constitui,ao de radios tema
ticas, a partir de um minima de duas frequencias para radios generalistas num
concelho. Em 1997, o Governo alargou o sistema de incentivos do Estado,
revistos no decreto-lei 56/2001, englobando inova,ao, qualifica,ao de recur
sos humanos, criai;ao de contelldos na internet e modernizai;ao tecnol6gica.
A decada de 1990 representou a consolida,ao de muitos projectos (Bonixe,
2003: 91). Varios grupos de media interessaram-se, a nivel nacional (Media
Capital) e it escala regional. Seria o caso da cadeia de informa,ao regional,
que agregou oito radios dos distritos de Bragan,a e Vila Real (1997), enquanto
algumas radios locais do Baixo Alentejo colaborariam em termos de cobertura
noticiosa dos eventos. Em 1999, um estudo da Marktest indicou que as radios
locais lideravam audiencias em 68 concelhos, a seguir it Radio Renascen,a.
Contudo, detectam-se elementos frageis, caso da rela,iio entre radios locais
das grandes cidades e radios de provincia. De 74 radios inquiridas em estudo
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do Obercom (2000: 304-328), 15 facturariam de €100 mil a €150 mil em 
1999, ao passo que outras 14 receberiam apenas entre €5 mile €10 mil. Outro 
elemento prende-se com a publicidade local, base de financiameuto das radios. 
Entre 1999 e 2000, as receitas de publicidade subiram ligeiramente nas radios 
locais (3%). Nos anos seguiutes, baixaram cerca de 20% no total dos investi
mentos publicitarios, recuperaudo ligeiramente em 2004 (Jose Faustino, entre
vista ao autor). Com a crise do come,o da presence decada, surgiu uma baixa 
de investimentos publicitarios, com redu,iio do custo dos blocos de publici
dade, passando de €30 por 30 segundos no come,o dos anos 1990 a €12,5 dez 
anos depois (Azinheira, 2002), acarretando problemas de solvencia. 
Ao longo dos anos, surgiram noticias sobre a precariedade de funcionamento 
econ6mico das radios locais, como a Radio Voxx e Luna (desaparecidas em 
2004). Falta de pagamentos, com despedimentos na Radio Botareu (Agueda), 
em 2003 (Correia da Manha, 15 de Novembro de 2003), e na Radio Azul 
(Settibal) (Didrio de Noticias, 2 de Julho de 2004), preencheram as paginas 
dos jornais. Apareceram tambem suspeitas de irregularidades: gestiio por enti
dades diferentes das atribuidas em alvara (Publico, 17 de Dezembro de 2001) 
e falta de produ,iio (Publico, 19 de Junho de 2000) e de noticiarios locais. 
Outras dificuldades detectadas em inquerito conduzido pela Secretaria de 
Estado da tutela em 2003 seriam angaria,iio de publicidade, recursos huma
nos e excesso de concorrencia (Duarte, 2005: 82). 
Em media, cada emissora possui cinco colaboradores. Bonixe (2003) analisou 
quatro redac,6es empregando doze redactores (onze com carteira profissional 
de jornalistas e cinco licenciados em comunica,iio). 0 ordenado medio dos 
jornalistas situa-se entre o salario minima nacional e os €498,80, embora uma 
das radios pagasse salarios entre €498,80 e €748,20. No come,o de 2005, uma 
radio da Figueira da Foz pagava €750 ao director de programas, tambem ani
mador, e aos restantes colaboradores, incluindo o respons.ivel comercial, de 
€350 a €400 (redactor em entrevista ao autor). Os constantes defices financeiros 
da esta,iio cobriam-se com ajudas municipais ou de departamentos estatais. 
Quanta a tecnologias, em come,os de 2004, havia 115 esta,6es com sitio na 
internet (Duarte, 2005: 64) e mais de 50 a emitirem via internet. 

2. Programa�iio e noticias nas radios locais

As radios locais dividem-se em tematicas e generalistas, estas ultimas com pro
grama,iio variada destinada ao conjunto de publicos que a ouvem. Ha, porem,
uma tendfncia para a rcldio popular, orientada para niveis et.irios mais velhos,

tocando m(isica portuguesa e com alguma interac�ao com os ouvintes, num
reflexo de radio de proximidade (Jose Faustino, entrevista ao autor).
Ha quatro perfis de audiencia: urbana, popular, jovem e mista (Serviradio,
2004 ), conforme se pode ler no Quadro 1, resultado de um inquerito a 132
radios, e comparavel ao estudo desenvolvido por Bonixe (2003).
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Quadro 1 

Perfll Urbana Popular Jovem Mista 

Programayao Programayao ProgramayBo Programacao mista 

cuidada, com comercial, tentando direccionada para relativamente aos 

Definiyao 
segmentayao do abranger grande pUblico jovem, com perfis anteriores 

pUblico-alvo pelos nOmero de ouvintes formatos inovadores e com hor8rios 

quadros medias e fazendo uma que captam o interesse diferentes para o s  

programayao variflvel desse escalao et8rio diversos p(rblicos 

Escalao 25-44 anos. 
Escalao 35-54 anos. 

Escatao 15-34 anos. Escalao 25-44 anos. Audit6rio· 
Classes mE!dia e 

·alvo Classes media e alta 
baixa 

Classes media e baixa Classes baixa e alta 

Local e regional Local e regional Local e regional Local e regional 

lnformayao (73%), nacional (23%) (69%), nacional (25%) (32%), nacional (58%) (75%), nacional (22%) 

e internacional (4%) e internacional (6%) e internacional (10%) e internacional (3%) 

Mlislca 
Portuguesa (42%) e Por tuguesa (72%) e Portuguesa (30%) e Portuguesa (55o/o) e 

estrangeira (58%) estrangeira (28%) estrangeira (70%) estrangeira (45%) 

Quantidade 

de radios 35 47 3 47 

por perfil 

Fonte: Serviradio (2004: 7-10). Os dados foram obtidos atraves de questionario a 132 radios realizado em 

Setembro/Outubro 2003. 

No caso das radios jovens e facil ver melhor o seu perfil: passam mus1ca 
moderna internacional e nacional e chegam a ter programas sobre musica de 
garagem, onde aproveitam maquetas de qualidade caseira e com capa mal 
impressa de bandas que se serviram de facilidades da internet e do incentivo 
de editoras independentes (Pub/ico, 20 de Setembro de 2003). 
A defini<;iio da Serviradio (2004) adapta-se a dassifica<;iio de tres radios locais 
de Viseu feita por Correia (2004): se a Radio Clube do Interior (RC!) aposta 
na musica popular, a Radio NOAR real<;a OS noticiarios e a  Radio Viriato tern 
uma programa�ao mista, com mllsica comercial ou alternativa em horclrios 

distintos. Um tipo conhecido de radio orientada para publicos populares tern 
sido a Radio Festival (Porto), com presen<;a constante de artistas populares em 
festas ao vivo (Azinheira, 2002). 
Na sua investiga<;iio, Bonixe (2003) estudou os noticiarios de quatro radios 
locais da peninsula de Setubal. Com base em 385 noticiarios, correspon
dendo a 1962 noticias, dassificou as noticias em dais tipos, local e niio local, 
concluindo pela dura<;iio media de cada noticiario entre seis minutos (Radio 
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Popular FM) e 2,2 minutos (Voz de Almada). Por exemplo, a Radio Santiago 
edita as noticias n.io de acordo com a sua importincia mas em func;ao de sec
c;Oes tem.iticas. Predominam as notfcias nao locais sabre as locais e os blocos 
transmitidos ao fim da tarde tern maior contextualizac;iio. 
O discurso informative aproxima-se da agenda dos media nacionais, apesar 
do tratamento mais profundo as informac;oes locais, que abrem normalmente 
os noticiarios (Bonixe, 2003: 155-163). Verifica-se o recurso frequente das 
elites da comunidade local em detrimento das populac;oes locais. 0 desporto 
ocupa um lugar central na informac;iio, seguido de espectaculos e actividades 
camararias. Jsso e visive! na programac;iio de algumas radios, caso da Radio 
Cova da Beira, com um bloco informativo diario sobre desporto, materia ainda 
desenvolvida em tres programas semanais e acompanhamento de relatos de 
futebol dos clubes do distrito (APR, 2003: 16). Tambem o futebol constituiu 
um eixo central na programac;iio da Radio Nova Antena (Odivelas): come
c;ou por transmitir as deslocac;oes do Benfica, Sporting e selecc;iio nacional, 
mas passou a fazer apenas as de dois clubes locais, por quest6es econ6micas 
(Didrio de Noticias, 20 de Dezembro de 2004). 

3. Estruturas organizativas e das radios

O estudo de Joiio Correia (2004) revela a estrutura de tres radios locais de 
Viseu, com traject6rias distintas e que ilustram o que se passou no pals. Durante 
a decada de 1990, a gerac;iio dos pioneiros cedeu lugar a equipas e empresas que 
introduziram estruturas e objectivos econ6micos. A Radio Clube do Interior 
(RCI) foi comprada, em 1996, por Anacleto Raimundo e desdobrada em duas 
empresas: RC! - Raimundo Comunicac;iio Independente, gerindo a estac;iio, e 
Emissora Regional de Viseu RC!, com responsabilidades comerciais. A NOAR, 
tambem objecto de trespasse, pertenceria a uma entidade detentora de outras 
duas radios locais: Radio F e Radio Satiio (Correia, 2004: 80). Embora com 
programac;ao pr6pria, as tres estar;6es tfm um hor.irio com1:1m, rede que se 
estende a outra emissora, a Radio Fronteira (Vilar Formoso), com a TSF a asse
gurar os notici.irios nacionais. Finalmente, a Radio Viriato pertence ao pro
prietario dos jornais Noticias de Viseu e Didrio de Viseu (grupo Nodigrafica), 
funcionando os diversos meios num mesmo ediffcio. 
A ligac;iio das radios locais a grupos empresariais esta presente na Radio 
Ocidente, de Sintra, que pertence ao grupo editorial do semanario regional 
A Pena, partilhando a mesma redacc;ao (Publico, 26 de Agosto de 2002). 
Acontece o mesmo a Radio Altitude, da Guarda, propriedade da Joalto, grupo 
de transportes rodovi::irios. 
As radios locais estiio integradas em duas associa�6es. Uma, a Associac;ao 
Portuguesa de Radiodifusiio (APR), nasceu em 1987. Na decada de 1990, a APR 
editou semanalmente um boletim informative e uma cassete de 60 minutes, desti-
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nados a uso dos s6cios, assim como formai;ao. Para alfm da organizai;ao de nove 
congressos nacionais, a APR encontra-se envolvida no projecto ROLi - Radio 
On-Line. A outra associa�ao e a ARIC, de tendencia crista, criada em Maio de 
1991 por 29 radios. No presente, 70 emissoras pertencem it associa�ao. 

4. Audiencias

No come�o de 2003, a Marktest procedeu a um aumento da amostra da 
Bareme-Radio, passando para 6006 entrevistas por vaga (858 em cada dia da 
semana). No Quadro 2, juntamos o share de audiencia num conjunto de radios 
locais por seis regi6es (nao incluimos a regiao Sul no Quadro). 

Quadro 2 

Regiao Share 2003 Share2004 Lider na reglao 

Grande Lisboa Renascen9a (17,7%) 

Orbital 2,3 3,0 

Capital 1,6 1,6 

Oxigenio 0,7 0,8 

Radar 0,7 

Mix 0,8 0,6 

Grande Porto RFM (22,5%) 

Festival 6,0 8,6 

Nova Era 7,2 7,9 

Clube de Matosinhos 3,5 2,5 

Lltoral Norte RFM (24,0%) 

Santiago (Guimaraes) 2,9 3,3 

Voz de Santo Tirso 2,0 2,2 

Nova Era 1,9 1,7 

Litoral Centro RFM (23,1%) 

Orbital 1,7 1,6 

94FM 1,8 1,4 

Interior Norte RFM (26,1%) 

Marcoense FM 2,3 2,5 

Nova Era 1,5 1,7 

Emissora das Beiras 0,9 

Fonte: Bareme-Rfldio da Marktest. 0 processo de recolha de dados da Marktest efeito atraves de entrevistas tele

f6nicas: Grande Lisboa (1573), Grande Porto (939), Litoral Norte (975), Litoral Centro (820), ln1erior Norte (1120) e 

Sul (579), totalizando 6006 (agrade90 a Marktest a genlileza no fornecimento desta informa980). Define-se share 

de audiBncia pela percentagem de tempo despendido, por um conjunto de indiv iduos, na escuta de uma esla980, 

relativamente ao tempo total de audi9ao de rfldio, num dado periodo. 
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Interpretando o Quadro, conclui-se haver valores elevados em radios locais do 
Grande Porto (Festival, Nova Era), relativamente elevados no Litoral Norte e 
Interior Norte e dispersiio de audiencias na Grande Lisboa (Oxigenio, Radar e 
Mix com valores muito pr6ximos). Claro que altas audiencias despertam mais 
interesses publicitarios, caso da Festival (Porto). 
Ainda em 2003, seria aprovado pelo Parlamento a introdu,iio de quotas mini
mas de difusiio de musica portuguesa na radio (Publico, 26 de Setembro de 
2003), de modo a satisfazer a procura das audiencias. 

5. Conclusoes

Financeiramente escasso, o mercado publicit.irio nacional e incapaz de via
bilizar todos os 354 projectos de radio, evidenciado em concelhos de baixa 
densidade populacional. Poucas radios formam associa,6es e tentam fundir 
projectos, preferindo politicas de rivalidades locais. As unicas cadeias de radio 
sobrepuseram o piano geografico e o piano econ6mico, retirando a caracte
ristica de proximidade das radios atraves de liga,6es nacionais (noticiarios da 
TSF, programa,iio da Capital). Isto significa uma primeira conclusiio, falta de 
economia de escala nas radios locais, identificavel nas queixas das radios, que 
vivem na dependencia do Estado (subsidios, publicidade institucional). 
A fraca estrutura,iio organizacional nota-se na factura,iio (algumas radios 
atingem €10 mil por ano, o que da uma media mensal de pouco mais de €800, 
insuficiente para pagar um colaborador a tempo inteiro, sem contar com ins
tala,6es, electricidade e discos) e no numero medio de colaboradores (cinco 
por estai;ao, equivalente a um minima de trfs a quatro animadores para todo 

o dia de emissiio e fim-de-semana, para alem de um tecnico ou jornalista). A
falta de quadros (programadores, jornalistas) traduz-se em programa,iio facil
e indiferenciada. H.i mesmo mimetismo na programai;ao entre r.idios nacio
nais, coma a Radio Comercial, e radios locais, caso das playlists.
Ha um claro desequilibrio nas radios locais, em especial quando se analisam
em termos de regiiio. No estudo de audiencias da Marktest (Quadro 2), niio
ha qualquer radio local do Sul capaz de nele constar. 0 que se repercute em
poucos investimentos publicit.irios nessas regi6es. Por exemplo, durante muito
tempo, houve frequencias em Portalegre disponiveis sem qualquer entidade a
candidatar-se a elas.
Outra conclusiio e a niio passagem regular de musica portuguesa, nomea
damente discos e estfticas recentes, o que inibe o crescimento da indllstria
fonografica. A discussiio publica e a legisla,iio siio insuficientes, pois o enten
dimento das quotas de musica nacional pode levar uma radio a passar discos
portugueses em horarios de fraca audiencia, apenas para cumprir a imposi<;ao
legal.
Quanta ao !ado politico, no final dos anos de 1990, o Governo decidiu para
metros como o funcionamento das radios durante as 24 horas por dia e obri-
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gatoriedade de um mfnimo de noticiirios, mas as propostas governamentais 
nos ultimos tres anos apontariam para a sua liberaliza,ao (embora nao execu
tadas). 0 equilibrio das radios passa pela resolu,ao de fragilidades estruturais, 
com pianos de viabilidade econ6mica como a dura,ao do periodo de emissao e 
a admissao de jornalistas. Outra questao e a legisla,ao sobre a concentra<;:iio, 
em que ha necessidade de controlar o maximo de frequencias detidas por um 
s6 proprietario. 
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A televisiio regional e local na periferia das politicas de comunica�iio 

Dora Mota 

1. lntrodu�iio
No periodo de cinco anos que analisamos neste trabalho, dois canais de voca,iio
regional surgiram em Portugal, direccionados para as maiores areas metropoli
tanas do pafs. Todavia, ta! nao traduziu um avan,o real das politicas de comu
nica,ao para um sector que sempre foi ultraperiferico no rol de prioridades dos
Governos dos Ultimas vinte anos. Os canais em questio - o CNL, em Lisboa,
e a NTV, no Porto - foram mais apostas comerciais (ambas falhadas) do prin
cipal operador de telecomunica,oes portugues, fortemente condicionado pelo
Estado, do que expressiio de uma filosolia de comunica,;ao de proximidade.
A revisao da Lei da Televisiio, em 2003, nao foi pretexto para uma regulamen
ta,ao efectiva da televisao regional e local, mantendo-se a restri,ao pratica do
seu exercicio. Sendo esta uma questao ainda por resolver, analisaremos, sempre
que necessirio, os principais momentos do quinquenio a luz de acontecimentos
de anos anteriores. Nao tendo havido uma estrategia politica consistence para
os canais regionais e locais entre 2000 e 2004, houve, todavia, um longo debate
sabre a descentraliza,;ao das emiss6es nacionais, suspensas pela esta,;ao con
cessionaria do servi,o publico como forma de reduzir o delice or,amental.
Sendo uma nao decisao tambem uma forma de decidir, come,aremos por ana
lisar o periodo it luz da sua heran,a, em termos de politicas para a televisiio
regional e local. Em seguida, faremos um resumo da hist6ria da cria,ao e
extin,ao dos canais regionais de Lisboa e do Porto e dos factos mais relevances
do processo de desinvestimento pllblico nas emiss6es regionais. Por fim, vere
mos em que condi,oes a televisiio regional e local enfrenta o futuro, num con
texto de igual desinteresse politico, mas de condi,oes tecnol6gicas ampliadas.

2. A televisiio adiada
O enquadramento legal dos canais regionais e locais niio tern sido, nos ulti
mas vinte anos, uma prioridade em termos de politicas da comunicai;ao em
Portugal, cuja tendencia foi a de resolver atrasos estruturais do sector. A aber
tura do mercado aos operadores privados, a introdu,iio do cabo e dos canais
tematicos foi materia suliciente para alhear os legisladores da pressiio dos
canais-pirata e dos seus defensores24

• Canais regionais e locais-pirata emer-

24 Ver Mesquita, M. (1994) 'Os Meios de Comunica<;iio Social' in Reis, A. {coord) (1994) Portugal, 20 Anos 
de Democracia, Circulo de Leitores, pp. 360-396; Comissao de Reflexao sobre o Futuro da Televisao (1996), 
Relat6rio Final, Lisboa: PresidCncia do Conselho de Ministros; Sousa, H. (2000) 'Polfticas da comunica(j'.3.o: 
reformas e continuidades' in Pinto, M. et al. (2000) A Comunicafao e os Media em Portugal (1995-1999). 
Cronologia e /eitura de te11d€11cias, Braga: Departamento de Cifncias da Comunica<;iio, Instituto de CiCncias 
Sociais da Universidade do Minho, pp. 31-51. 
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giram em varias localidades a partir de meados dos anos oitenta, seguindo 
o exemplo de paises coma Espanha, mas o fenomeno niio foi suficiente para
inspirar polfticas consistentes25

• 

Foi em 1990, durante o segundo Governo de Cavaco Silva (1987-1991), que a
lei reconheceu pela primeira vez a possibilidade abstracta da cria,iio de canais
regionais, deixando claro que as licen1ras para canais de ambito nacional eram
prioritarias. Nos quatro periodos legislativos seguintes, a Lei da Televisiio
foi alvo de duas revis6es - uma durante o exercicio do Governo de Antonio
Guterres (1995-1999), em 1998, e outra durante o segundo mandato de Duriio
Barroso (2002-2004), no ano de 2003. Em todos esses momentos, a regula
menta<;iio especifica dos canais de televisiio regionais e locais foi remetida para
diplomas ulteriores que nunca chegaram a ser criados (so em 2007 o Governo
socialista fara uma declara,ao de inten,6es nesse sentido26). 

Nos meses anteriores ao referenda sabre a regionalizai;iio administrativa, em
1998, as expectativas eram enormes - em grande parte, alimentadas pelo
Governo socialista de Antonio Guterres, que proclamara a descentraliza,;iio
politica como unica base possivel para o enquadramento da televisiio regio
nal e local. Autarcas, empresarios do sector do cabo, proprietarios de radios
locais e universidades anunciaram canais, mas o "chumbo" do referenda em
Novembro de 1998 praticamente arquivou as esperan,as. No quinquenio em
analise, o Governo de coliga,iio PSD/CDS-PP esfor,ou-se par resolver a aguda
crise financeira da RTP, que se traduziu, entre outras medidas, no desinvesti
mento nas emiss5es descentralizadas.
Por outro lado, niio criou quaisquer condi,6es politicas para reflectir nos
canais regionais e locais, para mais estando-lhes associada uma argumenta,r;iio
poucas vezes contrariada: a exiguidade do mercado publicitario regional (tese
refor,ada pelos problemas gerados pela liberaliza,iio do sector radiofonico) e
o falhan,o da regionaliza,iio administrativa27

• Outras perspectivas, como a do
investigador Rui Cadima - que chamou a aten,iio para o facto de este niio ser
"um problema de centralismo geogr.ifico, mas de centralismo geopolftico" -,
niio tiveram grande impacto28

• 

25 0 Movimento para a Legaliza\iio <las Televis6es Locais promoveu debates sabre o assunto entre 1995 e 
1997, realizando are uma emissiio-pirata provocat6ria em 24 de Abril de 1995. Todavia, na discussiio que 
estimulam, predominaram as posi\Oes de cautela e o movimento niio teve a mesma influencia polftica que o 
"lobby" das radios livres (P1iblico, 22/04/95, 28/10/95, 19/01/96, 14/02/97, 29/09/97 e 6/12/97). 
26 Aquando da aprova\iio da versiio final da proposta de lei da Televisiio, em Fevereiro de 2007, o ministro dos 
Assuntos Parlamentares, com a tutela da Comunica\iio Social, Augusto Santos Silva, garante que as televis6es 
regionais e locais on-line seriio reguladas pelo novo diploma. lmpossibilitados de transmitir por outros meios, 
os canais regionais e locais surgiram na Internet e, a data, ha mais de vinte projectos em todo opals (jornal 

de Noticias, 23/01/1997). 
27 "Quando se licenciarem novas canais regionais e locais, e verdadeiramente isso que se pretende, ou, como 
se tern permitido em rela\iio as radios, valera tudo, in clusive a cria\ii.o •a italiana' de novos canais nacionais?", 
disse o secretario de Estado da Comunica\iio do Governo de Ant6nio Guterres, Arons de Carvalho, num 
artigo de opiniiio no Ptlblico (10/05/1995), referindo-se a anarquia que os canais regionais e locais geraram 
em Italia. 
28 P1iblico, 6112!1997. 
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3. Os canais de Lisboa e do Porto

Depois do referendo, a televisiio regional e local regressou a cena dos media 
no quarto trimestre de 1999, desta vez como aposta do maior operador de 
cabo do pais - a TV Caho - propriedade da entiio novissima PT Multimedia, 
uma holding na qua! o Estado tern posic;iio privilegiada29

• No seio da PT 
Multimedia, duas empresas foram constituidas - primeiro a Lisboa TV e 
depois a Porto TV - com a missiio de criar canais para as regiiies da Grande 
Lisboa e do Grande Porto, incluidos no pacote basico da TV Cabo30

• 0 Canal 
de Noticias de Lisboa (CNL) arrancou primeiro, em Setembro de 1999, e foi 
segundo canal tematico portugues a surgir, de pois da Sport TV31

• Em Outubro 
de 1999, a PT Multimedia dava conta da intenc;iio de replicar a formula para 
o Grande Porto, no terceiro trimestre de 200132

• Todavia, no final de 2000, a
holding revela que a sua estrategia passa, efectivamente, par criar conteudos
tematicos em portugues para o pacote basico da TV Caho e niio propriamente
por apoiar a causa da televisiio regionaP3

• 

O CNL foi, entiio, diluido, par via de uma parceria estrategica com o grupo
Impresa (dona da estac;iio de televisiio SIC) que envolveu a alienac;iio de 60 par
cento do capital da Lisboa TV a SIC34

• Em seu lugar, surgiu a SIC Noticias,
uma especie de "CNN portuguesa" que se revelou uma boa aposta35

• A expe
riencia falhada do CNL niio fez a PT Multimedia alterar os pianos para a
Porto TV, empresa participada pela RTP em 25 par cento. 0 canal NTV (com
·estudios no Centro de Produc;iio do Porto da RTP, no Monte da Virgem, em
Vila Nova de Gaia) arrancou em 15 de Outubro de 2001. As emissiies regula
res (seis horas diarias, a partir das 19h00) iniciaram-se no mes seguinte e, em
Fevereiro de 2002, o canal pi\s no ar 24 horas de programac;iio.
A NTV caracterizava-se par ter uma equipa muito jovem e pela forte aposta
na formai;ao multimedia dos seus jornalistas. Mas o canal teve uma existencia

marcada pela instabilidade, cujo primeiro sintoma brotou apenas uma semana
depois do inicio das emissiies regulares, com o afastamento de Carlos Magno

29 A holding PT Multimedia foi criada emJulho de 1999, pela PT, tornando-se em pouco tempo um gigante na 
area dos media. Detinha a totalidade do capital da TV Cabo Portugal (quecontrolava, no perfodo em an3.lise, 
cerca de 80 por cento da quota de mercado do cabo), da PT Contelldos e do grupo Lusomundo. A privatiza· 
i;ii.o da PT terminou em 2000, mas o Estado reservou para si uma "golden share" de 500 ac�Oes, justificada 
pela necessidade de acautelar ac�Oes hostis e que !he concede direitos privilegiados na gestiio da empresa. 
{Obercom, 2003; Sousa, 2000; Silva, 2004; Prlblico, 808/10/2004; Visiio, 14/10/2004). 
30 O CNL e a  NTV eram difundidos a nfvel nacional porque, nos termos da lei, nllo ha via outra possibilidade 
de emissiio. Podemos chamll-los regionais pela sua vocai;iio, o que, em termos de cabo, os coloca na mesma 
situai;iio de outros canais temllticos. 
31 A Sport TV foi para o ar em Setembro de 1998, como canal codificado da oferta da TV Caho. 
32 Comunicado de imprensa da PT Multimedia de 25 de Outubro de 1999. 
33 Ver "Relat6rio e Contas" da PT Multimedia de 2000. 
34 A SIC criou ainda dois canais - SIC Gold e SIC Radical- para o pacote bllsico da TV Caba. 
35 0 novo canal, dirigido por Nuno Santos, estreou-se a 8 de Janeiro de 2001, manteve ao seu servii;o os 22 
jornalistas mais promissores do CNL e imp6s-se como uma "CNN portuguesa". Teve a primeira prova de 
fogo na cobertura da queda da ponte de Entre-os-Rios, em Mari;o do mesmo ano (PUblica, 7/01/2001). 
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da direcc;ao. A NTV popularizou-se no Grande Porto, grac;as a filosofia de 
proximidade de alguns programas, mas o accionista maiorit.irio desinteres
sou-se do produto e cedo admitiu o encerramento. 
O impasse foi ultrapassado pelo accionista minoritario, a RTP, que adquiriu 
o restante capital (75 por cento) e o passivo da NTV a PT Multimedia por um
euro, em Agosto de 2002. Em Outubro de 2002, um ano depois da estreia
do canal, o presidente do Conselho de Administrac;ao da RTP, Almerindo
Marques, anunciou os planos da nova gestao: criac;ao de sinergias a todos os
nfveis com a RTP (incluindo fusao das redacc;6es do Monte da Virgem) e reo
rientac;ao de contetidos como forma de inverter a situac;ao de falencia36• Mais,
afirma ser intenc;ao da RTP criar "um projecto do Norte, com visao regional,
mas com contelldo nacional".
O ministro com a pasta da Comunicac;ao Social, Nuno Morais Sarmento,
levantou o veu desta filosofia abstracta ao revelar que a RTP pretendia usar
o canal "para aproveitar as potencialidades dos centros de emiss.io regionais
da RTP espalhados pelo territ6rio", numa altura em que a estac;ao de servic;o
ptiblico se encontrava prestes a interromper os desdobramentos de informa
c;ao regional. "Uma TV para a regiao do Porto e um modelo esgotado, mas
h.i espac;o, no cabo e no mercado, para ter um canal para as regi5es,,, diz o
governante37• Este designio, assim coma a pr6pria transacc;ao comercial, foi
rastilho de uma longa discussao com a Alta Autoridade para a Comunicac;ao
Social (AACS)38• 

Enquanto isso, o canal atravessava uma fase de enorme angllstia interna face
ao futuro incerto dos trabalhadores, que inspirou alguns promotores a fazer a
RTP propostas de aquisic;ao, sempre recusadas39• Em Abril de 2004, a Lisboa
TV (sociedade proprietaria do canal por cabo SIC Notfcias) acusa a RTP de
promover concorrfncia desleal ao explorar um canal comercial na sua quali
dade de concessionario do servic;o ptiblico. A AACS - que nao aliviara as suas
reservas - delibera que a esta,;ao tern direito, enquanto sociedade privada,
embora de capitais pllblicos, de "adquirir e explorar canais comerciais, desde

J6 Em Agosto e Setembro de 2002, as dificuldades financeiras levam a redw;iio da programa\iio comprada 
a produtoras externas quase a zero. 0 seu espar;o passa a ser ocupado com repetir;Oes, causando mossa nas 
audiencias (P,ibfico, 15/11/2002). 
i7 P,iblico, 071111 2002. 
i8 A AACS, que soube da inten\iio de compra pelos media, entende estar em falta um pedido de parecer previo 
vinculativo, uma vez que o 6rgiio regulador tern direito de pronl.lncia sabre opera\Oes de aquisi\iio que pre
figurem concentra\iio horizontal de operadores televisivos, nos termos da Leida Televisiio (Lei 31-A/98). A 
RTP responde niio se tratar de aquisi\iio horizontal e o caso foi remetido para o Conselho da Concorrfncia. 
Em virtude da extin\iio deste 6rgiio, a decisiio demorou quase um ano. Finalmente, em Julho de 2003, a 
Autoridade da Concorrfncia declara que a aquisi\iio da NTV niio infringe as normas do Estado (0 Comircio 

do Porto, 13/02/2003; AACS, Parecer de 09/07/2003). 
H Entre Novembro de 2002 e Fevereiro de 2003, foram anunciadas duas propostas de compra da NTV, uma 
por parte das produtoras do Porto que faziam contetidos para o canal e outra de um grupo de empresll.rios do 
Norte, apoiado pelo presidente da Camara de Gaia, Luis Filipe Menezes. As duas propostas acabaram por se 
fundir, mas a RTP considerou todas as ofertas niio crediveis (PUblico, 15/11/2002, 31/01/2003, 04/02/2003, 
08/02/2003; 0 I11depe11de11te, 28/02/2003). 

94 



que nao os financie com as verbas do financiamento decorrentes do contrato 
de servii;o publico, podendo nomeadamente a RTP utilizar as verbas corres
pondences it publicidade"40• 

A RTP niio sossegou a entidade reguladora, antes a conduziu it indignai;iio mais 
acesa desde o inicio do processo. Em Maio de 2004, a administrai;iio da esta
c;ao esclarece nao ter solicitado autorizac;ao ou licenciamento para explorar a 
NTV por ta! procedimento niio ser obrigat6rio para os servii;os de programas 
que integrem o servii;o publico. Assumindo que o novo canal tera "uma forte 
componente de informac;ao e produc;ao regionais", com varios blocos informa
tivos e de debate, inspira a AACS a criticar o facto de a RTP utilizar a NTV 
como "barriga de aluguer" da cobertura regional - servic;o que, constando da 
missiio de servii;o publico, niio poderia, como ta!, ser confinado a um canal de 
acesso fechado41

• Finalmente, em 31 de Maio de 2004, o canal RTPN inicia 
emiss6es regulares, no lugar da extinta NTV, em sinergia com os canais aber
tos da RTP, ta! como a administrai;iio de Almerindo Marques designara.

4. 0 desinvestimento do servi�o publico nas regiiies

A descentralizai;iio da televisiio em Portugal seguiu a mesma tendencia de
quase todos os paises europeus, surgindo por iniciativa das estac;Oes concessio
narias do servic;o pllblico, que criaram "janelas" regionais na programac;ao ou
canais satelite. Para muitos paises, esta descentralizac;ao das emiss6es do ser
vii;o publico constituiu apenas a primeira lase do fen6meno. Nos anos oitenta,
outros modelos de televisiio regional e local surgiram - primeiro, pela criai;iio
de canais em regioes com uma forte identidade linguistica, cultural e/ou poli
tica; depois, por iniciativa dos operadores privados que viram oportunidades
comerciais no sector42 • 

Em Portugal, ate ao final dos anos noventa, a base da televisiio regional foi a
insularidade. A estrutura da RTP, criada em 1958, num contexto politico de
ditadura, foi acrescida de um segundo canal - a RTP 2, em 1969 - e de dois
centros de produi;iio nas Regioes Aut6nomas dos arquipelagos da Madeira e
dos Ac;ores. Estes centres tern autonomia organizativa, financeira e de progra
mai;iio e estatuto legal desde 1986. 0 centro de produi;iio do Porto foi criado
em 198943

• Os centros de emissiio regionais, delegai;oes da RTP em cidades
do interior do pais, surgiram a partir de 1996 em Bragani;a, Castelo Branco,
Coimbra, Evora e Faro. Em 1999, o Governo considera estar montada a estru-

40 AACS, Deliberai;iio sabre queixa apresentada pela Lisboa TV sabre aquisii;iio da RTP, 21/05/2004. 
41 AACS, Deliberai;iio sabre a informa�iio regional do grupo RTP e o estatuto da NTV, 26/05/2004. 
42 Moragas Spa & Garitaonandia, C. (eds.) (1995) Decentralization in the Global Era. Television in the
Regions, Nacionalities and Small Co1111tries of the European Union, Landres: John Libbey & Company; 
Bustamante, E. A Economia da Tefevisiio. As estratBgias de gestiio de um media, Porto: Campo das Letras; 
Coelho, P. (2005) A TV de proximidade e os novas desa-fios do espa,;o p1iblico, Lisboa: Livros Horizonte. 
43 cadima, R. (1995) 'Portugal: Insularity, the basis of regional television' in Moragas Spa & Garitaonandia, 
op. cit. 
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tura tecnica para a descentraliza\'.ao das emiss5es e autoriza desdobramentos 
regionais ate 60 minutos por dia44

• Na pratica, porem, os desdobramentos 
limitavam-se a espa�os noticiosos de dez a vinte minutos de dura\iio, inseridos
no espa\o "RTP Regi6es", transmitido fora do hor.irio nobre. 
Os desdobramentos foram suspensos em Dezembro de 2002 (na mesma altura 
em que a RTP desembarcava na NTV), atingidos pela restrutura,ao que a 
administra,ao de Almerindo Marques, um gestor nomeado pelo Governo PSD/ 
CSD-PP, aplicou a esta,ao. A crise financeira da RTP agudizava-se desde 1993, 
incapaz de responder a concorrfncia dos dais canais privados entretanto criados. 
Em 1994, a empresa entrou em falencia tecnica e, em 2002, o passivo acumu
lado da RTP ultrapassava os cem milhiies de euros45 • A polftica de emagreci
mento de quadros, atraves de rescis6es amig.iveis e nao renova\iio de contrato, 
praticamente arrasou os quadros de pessoal dos centros de emissao regional 
onde quase todos os jornalistas e tecnicos eram contratados a termo certo46 • 

Questionada pela AACS, em Janeiro de 2003, sabre os pianos para a cober
tura regional, a RTP explica que os desdobramentos foram temporariamente 
suspensos "par haver necessidade de repensar aquele servi,o, a luz da melho
ria de qualidade que lhe podia ser introduzida" com o objectivo de "melho
rar a componente regional das emiss6es, associada a racionalidade de gestao 
tecnol6gica e financeira". A informa,ao regional regressou de facto a antena 
da esta,iio publica, no infcio de Maio de 2003, mas com uma cobertura igual 
para todo o pais, concentrada no espa\'.O "RTP Regi5es", magazine inforrna
tivo com a dura,iio de uma hara diaria, modelo em vigor ate a transferencia 
da programa,iio de caracter regional para o canal par cabo RTPN (que iniciou 
emissiies em 31 de Maio de 2004)47• 

Em Junho de 2003, a AACS entende que a RTP niio esta a cumprir a obriga
,ao de descentralizar as suas emissiies nacionais atraves dos desdobramentos 
constantes da Lei da Televisiio, nos termos do contrato de concessao do ser
vi,o publico de televisao e do pr6prio estatuto editorial da RTP, onde esta 
se proclama "a tinica esta\ao televisiva portuguesa a investir num desdobra
mento de emissao que permite a apresenta,iio de programas diarios de infor
ma,iio regional". A entidade reguladora afirma que a cobertura regional e nm 

"nervo matricial" do servi\'.O ptiblico e que "um servi\o generalista de televi
sao fortemente centralizado, capitalocfntrico ou litoralocfntrico, seria tudo 

44 Despacho n,0159/99 dos secretllrios de Estado da Habitai;:iio e Comunicai;:Oes e da Comunicai;:iio Social,
publicado em Di8rio da Repllblica, 2." Serie, n.0 52, em 3 de Mari;:o de 1999. 
45 Coelho, P. {2005), op. cit. 

46 Pilblico, 30/10/2002. 
47 Em Outubro de 2005, comei,:ou a ser emitido na RTPl o "Portugal em directo", um magazine dillrio de 
50 minutos de informai,:iio regional, apresentado por Dina Aguiar. Na altura, o director de Informai;:iio da 
RTP, Lufs Marinho, disse que o informativo seria "um espai;o privilegiado para divulgar iniciativas que niio 
chegam ao notici8r io principal", entendendo n.iio se justificar um desdobramento das missOes regionais num 
pafs tii.o pequeno: "Deve haver uma maior preocupai;ii.o em unir do que em dividir". (jornal de Noticias, 
12/10/2005) 
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menos ptiblico". Juntamente com a advertencia, a AACS sugere que se inicie 
uma reflexiio sobre formulas de atacar o problema da regionalidade, nomea
damente atraves uma disciplina contratual de obriga<;ao de cobertura regional 
no contra to seguinte de servi<;o ptiblico48

• 

5. Conclusiio

O perfodo em an::ilise caracterizou-se por um desinvestimento na informa
<;iio regional, pelo desinteresse em experiencias de televisiio de proximidade 
e pela manuten<;iio da restri<;iio legal aos canais regionais e locais. Em todos 
os casos, o Estado participou nas decis5es, como legislador, contraente do 
servi<;o ptiblico de televisiio ou accionista privilegiado do grupo PT. Questoes 
financeiras, como o defice da RTP e o fracasso comercial dos canais por cabo 
de Lisboa e do Porto, foram as razoes para reduzir o investimento na descen
tralizac;8o das emiss6es nacionais e nas experi€ncias televisivas dedicados a 
ptiblicos localizados - ptiblicos esses, alias, que ja beneficiavam da centrali
dade informativa das duas maiores cidades portuguesas49

• 

· Por via da manuten<;iio da restri<;iio legal e do niio agendamento politico da
matfria, parece evidente o distanciamento do Estado. "A forma como tern
sido gerida a RTP, a indefini<;iio do conceito de servi<;o ptiblico e da sua apli
cac;ao pr::itica, e o peso dos sens diferentes canais no orc;amento nacional tfm
levantado reservas aos diversos executives sabre os investimentos estatais no
sector, tendo sido sistematicamente afastada a possibilidade de ser o Estado
a lanc;ar-se na aventura da televis8o regional", resumiu, a este respeito, Pedro
Coelho50

• E o paradoxo esta no facto de, ao assumir-se incapaz de investir na
regionaliza<;iio da televisao, o Estado nao querer dar ao sector privado a opor
tunidade de o tentar. Sera que, como avan<;a aquele investigador, "Portugal
tern encarado o investimento na televis8o de proximidade como um luxo a que
o pals nao pode ceder"?
A mensagem da sociedade civil as inquieta<;oes do Estado tern sido, nos dois
Ultimas anos, a seguinte: num mundo onde ver televisao ja nao e s6 sin6nimo
de estar em frente a um televisor, os canais regionais e locais parecem ter
encontrado um caminho. Em Fevereiro de 2007, o Jornal de Noticias estimava

48 AACS, Delibera'riio sabre altera'riio do modelo da cobertura regional proporcionada pela RTP, objecto de 
queixas por parte de respons3.veis aut3.rquicos, 17/06/2003. 
49 Em 2006, surgem no cabo dais canais para o Porto. Em Abril, a Invicta TV chegou aos clientes da TVTel 
depois de meses a espera de licenciamento por ter capital norte-americano. Refem de v3.rios problemas, o
canal acabou por se extinguir. Foi anunciado um projecto para a sua substitui'riio, em Setembro de 2007: 
a Regiiio Norte TV. No dia 23 de Junho de 2006, surge no pacote b3.sico da TV Caba o Porto Canal, 
destinado ;lquela Area Metropolitana e que cujo capital pertence maioritariamente a quatro produtoras da 
extinto canal. Assumidamente inspirado na antiga NTV, e um projecto de autCntica televisiio de proximi
dade, embora seja not6ria a necessidade de amadurecimento recnico. 
so Coelho, P. (2005), op. cit. 
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em mais de vinte os projectos de televisiio local na Internet, dando conta de 

um fen6meno em crescimento permanente51
• 

No iimbito da proposta da nova Lei da Televisiio, o Governo liderado pelo 
socialista Jose Socrates colocou, finalmente, a televisiio regional e local na 
agenda politica52 sem, contudo, ter feito da descentralizai;iio regional uma das 

prioridades do seu programa de Governo para o servi<;o publico de televisiio53
• 

Veremos se, no futuro, nesta bifurca�ao se encontra a chave para a liberaliza
<;iio do sector. 

51 jornal de Not{cias, 23/07/2007. 
52 "Com a ampliai;iio do espai;o de liberdade no acesso a actividade de televisiio, siio finalmente regulados os 
servii;os de programas televisivos de expressiio regional e local, atravfs da previsiio das respectivas condii;Oes, 
fins e obrigar;Oes", Je-se no comunicado do Conselho de Ministros de 22/02/2007, relativo a proposta de Lei 
da Televisiio. Em coment3.rio a proposta de Lei, o ministro com a pasta da Comunicai;iio Social, Santos Silva, 
afirma que a regulamentai;iio se estendera aos media on-line. 
53 Ver Programa do XVII Governo Constitucional. 
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As op�oes de primeira pagina de dois diarios de referencia 
em dois momentos cruciais da vida politica 

Halia Costa Santos 

Resumo 

O objectivo deste estudo e o de verificar as diferern;as e/ou concordiincias, atra
ves das op,oes editoriais visiveis nas primeiras paginas, por parte do Publico

e do Diario de Noticias (DN) face aos primeiros 100 dias dos Governos de 
Duriio Barroso (2002) e de Santana Lopes (2004). 
Considerando que estes siio dois periodos cruciais do quinquenio, entendeu-se 
que o posicionamento destes dois jornais (considerados como os dois principais 
diarios de referenda) em rela<;iio a esses dois periodos deveria ser analisada. 
Logo a partida estavam presentes dois elementos que deveriam ser sujeitos a 

especial aten,ao: 

1. Enquanto Jose Manuel Fernandes e o director do Publico nos dois periodos
analisados, em 2002 o DN tern como director Mario Bettencourt Resendes
e em 2004 o director deste diario e Fernando Lima. Esta constata<;iio pode
introduzir alguma diferen,a, ate porque Fernando Lima saiu directamente da
assessoria de imprensa do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros do Governo
de Duriio Barroso para a direc<;iio do DN, numa altura em que a coliga<;iio
PSD/CDS se mantinha no poder.
2. Os analistas politicos reconhecem, nas Legislativas de 2005, que, ao con
trario do Governo de Duriio Barroso, o Governo de Santana Lopes niio teve
"estado de grac;a".

Perante estas duas constatac;6es, importa reflectir: 

1. Pelo facto de manter, ou niio, o director, terao os jornais de referencia
mudado o seu posicionamento nos dois momentos em an.ilise?
2. Teriio os dois jornais, ou algum deles, mostrado um comportamento dife
rente perante os dais Governos, tendo em conta que o "estado de grac;a" era,
supostamente, diferente?
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Contextualiza\:iiD 

A associa<;ilo cfvica SEDES divulgou, em Jaueiro de 2005, um documento de 
reflexiio intitulado "Portugal: afrontar os desafios, assegurar o futuro". Este 
documento, que marcou a actualidade no dia em que foi divulgado (DN, 18/ 
Janeiro/2005), exige dos partidos politicos compromissos serios em tres areas 
fundamentais: finan<;as piiblicas, competitividade e crescimento e, ainda, sis
tema politico. Nesta iiltima area surgem considera<;iies sobre o relacionamento 
entre os politicos e os media. Defendendo que "Portugal come<;a a apresentar 
sinais evidentes de ingovernabilidade, que e necess.irio atalhar", o documento 
aponta duas situac;6es que rem directamente a ver com os media:

1. "A agenda poHtica e cada vez mais condicionada pela agenda medi.itica que,

na ausencia de referenciais deontol6gicos geralmente reconhecidos e institucional
mente assegurados, se tern deixado subordinar aos criterios da trivialidade e do
espect.iculo de massas. A ac�ao politica tende assim a sucumbir frequentemente ao
populismo e ao imediatismo, com sacrificio dos resultados mais duradouros."
2. "A pr.itica medi.itica tern sido muito marcada por um enviesamento negativista
(explorando e ampliando os aspectos negativos da realidade e da ac�ao) e pela
tendfncia de, sob esse enviesamento, referendar continuadamente a ac�a'.o polftica,
fazendo caminhar o regime, de uma democracia representativa, de mandato poli

tico, para uma democracia populista, de base emocional."

Embora tenha um enfoque implicito no caso da televisao (com referencia ao 
"espectaculo de massas"), esta analise refere-se a generalidade dos media.

Assim sendo, estarao tambem os 6rgaos de comunicac;ao social de referencia a 
sucumbir a referida 16gica populista e negativista no que diz respeito ao trata
mento dos temas da politica? 
Mais ainda, estarao a sucumbir a outros interesses que vao para alem do inte
resse piiblico? Ou estariio a alinhar na "moda" de confundir a actualidade poli
tica com "tricas" ou meros "sound bites" (muito barulho e pouco conte6do)?1 

Analise das primeiras piiginas de dois diiirios de referencia 
em dois momentos 

Considerando que as primeiras paginas siio a montra daquilo que os jornais 
tern no seu contelldo, o "produto" que consideram mais interessante para o 
leitor/cidadiio e a analise dessa componente que aqui se faz. Tendo em con-

1 Baseado na ideia de Joiio Paulo Meneses: "Poucas areas do conhecimento, transformadas em noticia, tern 
a import.incia da actualidade politica. Mesmo que - como nos Ultimos tempos tern acontecido em Portugal 
- seja moda desvalorizi-la e confundi-la (justa au injustamente ... ) com 'tricas' ou meros 'sound bites' (muito 
barulho, pouco contelldo ... )." {p. 259) 
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siderac;ao o relacionamento entre a politica e os media que anteriormente se 
fez, o objectivo deste estudo e identificar as op,oes feitas, em termos de pri
meira p.igina, por dois jornais di.irios de referencia em dois momentos cru
ciais do quinquenio: os 100 primeiros dias do XVI Governo Constitucional 
(6 de Abril a 14 de Julho de 2002) e os 100 primeiros dias do XVII Governo 
Constitucional (17 de Julho a 24 de Outubro de 2004). Mais concretamente, 
que destaque foi dado a actividade governamental pelo Ptiblico e pelo Didrio

de Noticias (DN) nas primeiras paginas das 100 edi,oes que se seguiram a
tomada de posse do Governo de Duriio Barroso (2002) e a tomada de posse 
do Governo de Santana Lopes (2004 ). 
Isabel Nery (2004) lembra que os 6rgiios de comunica,ao social se deparam, 
todos os dias, com duas tarefas fundamentais: "Primeiro, decidir que temas 
devem ser tratados num determinado momenta. Segundo, dentro dos temas 
ja seleccionados, quais teriio direito a destaque e a  que tipo de destaque (topo 
ou baixo de pagina, tamanho, pagina par ou fmpar, chamada a capa e, den
tro desta, e preciso definir de novo uma hierarquia de importancia)" (p. 3). 
Para alem dos exclusivos que resultam da investiga,ao de cada jornal, em 
geral, a hierarquiza,ao dos temas da actualidade niio varia muito nos jornais 
de referencia. H.i assuntos que siio, inquestionavelmente, importantes para 
o chamado "leitor medio" dos peri6dicos que se pautam pela procura da
"qualidade".
Quanta a importancia da primeira pagina, Nery explica que "e na capa que
encontramos a selecc;ao m.ixima e as maiores apostas de um peri6dico".

"Embora cada jornal atribua pesos diferentes as suas primeiras pilginas, nenhuma 
publica,.;ao descura esse destaque. Bern pelo contririo, e na primeira pagina que 
deve estar o melhor do jornal, seja pelo tema, pelo tratamento ou por ambos. 

A primeira pagina e, alias, o espelho, a montra da publica,.;ao. 0 aspecto grafico, 

a cor, o tipo de letra, a tituleira e, mais uma vez, os temas, procuram definir a que 
pllblico se destina, e sao essas caracterfsticas que dizem ao leitor o que e que vai 
encontrar Ia dentro assim que come,.;ar a folhear o jornal." (Nery, 2004:9) 

Analise das primeiras paginas 

1. Objectivo da analise

O objectivo desta analise das primeiras paginas e multiplo. Logo a partida,
quantificar as referencias relativas a assuntos de polftica governamental em
cada um dos jornais analisados, nos perfodos em questiio. Por um !ado, verifi
car qua] a importancia (tipo de destaque), em termos de primeira pagina, que
Ptiblico e DN atribufram aos temas relacionados com os novos Governos. Por
outro lado, identificar quais os assuntos que tern "privilegio". Finalmente, e
certamente mais subjectivo, analisar o tom <las chamadas a primeira p.igina.
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Se, par um !ado, se pretende verificar paralelismos ou divergencias entre os 
dois diarios, por outro lado, procura-se identificar, ou nao, uma linha con

tfnua de opi;Oes em cada um dos jornais, na compara'rao entre o tratamento 
dado em 2002 (Governo de Duriio Barroso) e o tratamento dado em 2004 
(Governo de Santana Lopes). 

2. Acontecimentos relevantes

Para alem <las quest6es que directamente estiio relacionadas com o Governo, 
houve outros assuntos que marcaram a actualidade nos 100 primeiros dias 
coincidentes com o Governo de Durao Barroso. Sao eles, a nfvel nacional, 
o Caso Moderna, a Crise dos Renovadores no PCP, a Nova Lei das Rendas,
o Fim do Credito Bonificado e a Altera,iio do Rendimento Minima. A nivel
internacional tiveram destaque a Escalada de Violencia no Media Oriente, as
Elei,oes Legislativas em Fran,a, o Mundial de Futebol 2002, Crise em Timar
e o Assassinato do Lider de Extrema-direita Holandes.
Janos 100 primeiros dias do Governo de Santana Lopes, marcaram a actualidade,
a nivel nacional, o Processo Casa Pia, o Neg6cio da Galp, a Vaga de Incendios,
novamente a Lei <las Rendas, a Demissiio do Director da PJ, as Elei,oes no
PS, a Crise <las Cassetes, o Epis6dio do "Barco do Aborto", a Explosiio na
Galp de Leix6es, os Erros no Concurso de Professores e as Portagens nas
Scut. A actualidade internacional foi marcada pela Presidencia de Duriio
Barroso da Comissiio Europeia, pela Crise no Iraque, pelos Jogos Olimpicos e
Paraolimpicos de Atenas, pela Crise Petroliferea, pelas Elei,oes Presidenciais
dos Estados Unidos (Bush/Kerry) e pelo Massacre na Chechenia.
Porque este e um estudo que tern um enfoque especial na questiio dos media,

convem sublinhar que, no perfodo em analise de 2002 estiveram em discus'
siio publica a Questiio da RTP e a Polemica da Lei da Televisiio. No periodo
em analise de 2004, discutiu-se sobretudo a inten,iio do Governo de Santana
Lopes criar uma Central de Comunica,iio e o Caso Marcelo.

3. Grelha de aniilise

Para esta analise foi construfda uma grelha com quatro aspectos:

· Quantidade de chamadas
· Destaque <las chamadas
· Assunta das chamadas
· Tom <las chamadas

Antes de se passar ii analise, convem explicar cada um dos parametros que 
seriio objecto de tratamento. A "quantidade de chamadas" (ou referencias) e 
criteria puramente objectivo. 
Quanta ao "destaque das chamadas", optou-se por encontrar quatro grandes 
grupos (manchete, 2.0 tema, chamada e tftulo) e subdividir cada um deles (com 
ou sem foto). 
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Neste campo sublinha-se que, uma vez que o DN, no perfodo em analise, 
nao tern essa op�iio, as chamadas sombreadas ou destacadas pelo Publico siio 
simplesmente consideradas como "chamadas". Os "assuntos das chamadas" 
mais 6bvios dizem respeito aos diferentes ministerios, que se apresentam indivi
dualizados. Separaram-se tambem assuntos que dizem respeito ao "Governo" 
enquanto um todo, ao "primeiro-ministro" e a Paulo Porras. 
Uma vez que muitas outras chamadas as primeiras paginas nao se enquadravam 
em nenhuma destas categorias, decidiu-se criar o grupo "internos" e "exter
nos". Por "internos" entendem-se os assuntos que tenham a ver com o Governo 
ou com algum dos ministerios, embora se crate de organismos dependences 
(exemplo: "Maria Jose Nogueira Pinto vai ser provedora da Miseric6rdia"). 
Por externos entendem-se os assuntos que tenham origem fora do Governo, 
masque a ele digam respeito (exemplo: "PS acusa Governo de se querer escon
der atras da polemica do defice"). Finalmente, tendo em conta o iimbito deste 
escudo (centrado nos media) e o elevado numero de chamadas sobre outros 
dois assuntos internos, optou-se por autonomiz.i-los. Sao eles a "RTP" e a 
"Televisao" (que em 2002 e relativa a "Lei da Televisiio" e em 2004 e relativa 
ao "Caso Marcelo"). 
A questao do "tom das chamadas" e, sem dllvida, a mais subjectiva. No 
entanto, se um dos objectivos deste trabalho e o de tentar verificar se existe um 
posicionamento a favor ou contra o Governo em cada um dos jornais analisa
dos, esta categoria revelou-se fundamental. Assim, identificam-se como "posi
tivos" os assuntos que claramente sao a favor do Governo, seja atraves de uma 
ideia positiva (ex.: "Revoga�iio da lei que regula o ensino superiorYministro 
da Ciencia e Ensino Superior cumpre promessa do PSD"), seja atraves de ideias 
que siio assumidas pela maioria da popula,iio como beneficas (ex.: "Pensoes 
mfnimas vao ser iguais ao sal.irio mfnimo nacionaP'). 
Consideram-se "negativos" os assuntos que podem ter algum efeito prejudicial 
no Governo, seja atraves da utiliza�iio de palavras com um tom pessimista 
(ex.: "aumento", "fatal", "contra", "chumba", "polfmica", "divergencias", 
"fracasso", etc.), seja atraves de ideias que normalmente nao acolhem a sim
patia da maioria da popula,ao (ex.: "Prescri,ao de dividas de 2,8 milhoes de 
euros ao fisco ficou impune") ou, ainda, atraves de erros governamentais (ex.: 
"Ministerio da Justi,a enviou 6800 cheques em branco"). 
Na categoria de "neutros" encontram-se aqueles assuntos que, a partida, nao tern 
uma influencia directa na imagem que a opiniao publica tern do Governo (ex.: 
"Euro 2004 vai estrear sistema anti-hooligans", "Exames nacionais come,;am 
amanhii", "Rui Pereira assume direc,;ao do Instituto do Livro e Bibliotecas"). 
Quando niio e possivel identificar as repercussoes do assunto, aplica-se a 
categoria de "indefinido" (ex.: "Durao promete aeroporto internacional para 
Beja", "Celeste Cardona quer mexer no segredo de justi,;a", "Governo vai fun
dir organismos da droga"). 
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4. Apresenta�iio de dados

No que diz respeito as primeiras paginas, a op,iio mais frequente do Publico e
a de, por um )ado, destacar um tema na forma de manchete e, por outro lado,
fazer sobressair um outro tema com o apoio de uma fotografia, naquilo que
aqui se designa como segundo tema.
Identificam-se ainda as chamadas (tftulo com texto), frequentemente "arru
madas" numa coluna a esquerda, mas tambem visfveis noutros espa<;os da
primeira pagina. Por Jim, os titulos, sem localiza,iio especial.
Quanto ao DN, a maioria <las primeiras paginas apresenta uma op,iio seme
lhante, com uma manchete (quase sempre sem foto) e um segundo tema (quase
sempre com foto). No entanto, em 2002, este diario apresenta, em quase todas
as suas primeiras pclginas, um cabec;alho onde, atravfs de tftulos com ou sem
foto, destaca outros temas. As chamadas (com ou sem foto) siio maioritaria
mente colocadas debaixo da manchete, em rodape ou numa coluna a direita.
Analisadas as 400 primeiras paginas, verifica-se, logo a partida, um padriio
semelhante de comportamento do Publico e uma altera,iio significativa no
DN. Enquanto o Publico tern, nas suas primeiras paginas, 180 referencias em
2002 e 186 em 2004, o DN apresenta 148 em 2002 e 250 em 2004. Ou seja, o
Publico mantem OS seus criterios em rela,iio ao destaque a dar as ac,oes gover
nativas, independentemente da equipa e do periodo, enquanto o DN aumenta
consideravelmente essa aten,iio em 2004, periodo de vigencia do Governo de
Santana Lopes.
Este aumento por parte do DN em 2004 verifica-se, sobretudo, na quantidade
de primeiras paginas em que ha 3 referencias ao Governo (em 2002 o DN tern
8 primeiras paginas com 3 referencias e em 2004 tern 28). Por outro )ado, e
tambem um dado digno de registo o facto de nos 100 dias de 2002 em analise
o D N ter 22 edi,oes em que niio ha referencias ao Governo enquanto o mesmo
s6 acontece em 3 das 100 edi,oes de 2004. Ha, claramente, por parte do DN,

uma aposta em introduzir mais referencias ao Governo de Santana Lopes do
que aconteceu em rela,iio ao Governo de Duriio Barroso.
Em rela,iio ao diferente tipo de destaque adoptado pelos dois jornais (manche
tes, segundos temas, chamadas e titulos), mais uma vez o Publico mantem o seu
padriio. Por seu lado, o DN aumenta, de 2002 para 2004, significativamente
o numero de tftulos em que faz referencia ao Governo (passa de 27 para 88),
notando-se uma pequena diminui,iio na utiliza,iio de chamadas (de 94 para 77).
Quanto ao tom utilizado pelos dois jornais em rela,iio aos dois Governos,
entende-se que a melhor forma de analisar esta componente seria a de trans
formar as referencias em percentagens. Isto porque, para alem da compara,iio
da quantidade de referencias entre jornais em diferentes periodos, se considera
que o facto de haver mais referfncias nao e necessariamente positive ou nega
tive. Importa, pois, clarificar.
Assim, verifica-se que:
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1. Em 2002, das 180 referencias do Publico 12,2% foram positivas, 51,6%
foram negativas, 11,1 % foram neutras e 25% foram indefinidas.
2. Em 2002, das 148 referencias do DN 12,2% foram positivas, 35,8% foram
negativas, 29% foram neutras e 22,9% foram indefinidas.
3. Em 2004, das 186 referencias do Publico 10,2% foram positivas, 46,7%
foram negativas, 10,2% foram neutras e 32,7% foram indefinidas.
4. Em 2002, das 250 referencias do DN 13,6% foram positivas, 46,8% foram
negativas, 7,6% foram neutras e 32% foram indefinidas.

Analisando estes dados, verifica-se que a abordagem do Publico, tambem no 
tom dado aos assuntos que chama a primeira pigina, nao varia muito entre 
2002 e 2004. Por seu !ado, o DN, para alem de ter mais referencias em 2004, 
nas 100 edi,oes deste ano tern tambem mais referencias com um tom negativo 
(passa de 35,8% para 46,8%). Outro dado que marca a diferen,a do DN entre 
o perfodo de 2002 e o perfodo de 2004 e a diminui,iio de referencias neutras
(passa de 29% para 7,6%).
Quanto a compara,iio entre os dois peri6dicos, relativa ao periodo de 2002,
existe um padrao comum aos dois jornais na percentagem de referencias posi
tivas e indefinidas.
As principais diferenr;as encontram�se nas referfncias negativas e nas referen
cias neutras. 0 Publico apresenta 51,6% de assuntos com um tom negativo
enquanto o DN faz o mesmo com 35,8% das referencias. Por outro !ado, do
total de referencias do Publico 11,2% siio neutras enquanto no DN se encon
tram 29% de referfncias com o mesmo tom.
Ja no perfodo de 2004, a analise dos dados mostra que as diferen,as entre os
dois jornais relativamente a percentagem de referfncias positivas, negativas,
neutras e indefinidas e pouco significativa. Existem, alias, muitas semelhan,as.
Em tra,os gerais, de 2002 para 2004 o Publico diminuiu a percentagem de
assuntos tratados na primeira pclgina com um tom negative enquanto o DN

aumentou essa percentagem, :ficando os dois jornais, em 2004, com uma per
centagem semelhante (cerca de 47 %).
Um cruzamento de dados entre o tom <las referfncias e o assunto dos mesmos
revela que, em 2002, em tra<;os gerais, em ambos os jornais, as quest6es do
Governo, as quest6es internais e os assuntos levantados por elementos externos
ao Governo sao os que dao origem a mais referfncias nas primeiras p.iginas.
Por outro !ado, tambem o Ministerio da Educa,iio e a polemica em volta da
RTP tern presen,a assidua nas primeiras piiginas de ambos os diarios. Tambem
em ambos jornais, o pr6prio Governo, a questa'.o da RTP e os assuntos vindos
do exterior sa'.o os que propiciam mais tratamentos com tom negativo.
A mesma aniilise relativa a 2004 revela que os dais jornais mantem um com
portamento semelhante entre si, embora os assuntos agora sejam diferentes,
porque a actualidade tambem o era. Assim, verifica-se que tanto no Publico
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como no DN grande parte das referencias com um tom negativo tern origem 
no Ministerio da Educa,iio (constata,ao que se explica pela polemica em torno 
do Concurso dos Professores). 
Transformados os valores globais em graficos, surgem conclusoes dignas de 
registo, nomeadamente no que diz respeito a utiliza�ao, ou niio, de fotos. 
Numa primeira fase vai analisar-se o comportamento de cada um dos jornais 
nos dois periodos de tempo. Numa segunda fase a analise diz respeito a com
para,iio dos dois jornais em cada um dos periodos. 
Em rela,iio as manchetes, o Publico niio difere muito nas suas op,oes tomadas 
em 2002 e em 2004. Ou seja, em ambos os perfodos a prioridade e dada as 
manchetes sem foto negativas e as manchetes sem foto indefinidas. Ja no que 
diz respeito aos segundos temas, a principal nota de registo e relativa as que 
tern foto e cujo tom e negativo: ha uma descida significativa de 2002 para 
2004. Por oposi,iio, ha um aumento na utiliza,iio das chamadas sem foto com 
um tom negativo. 
Quanto aos tftulos, de 2002 para 2004 ha uma diminui,ao de tftulos sem foto 
negativos e um aumento de tftulos sem foto indefinidos. 
Quanto a compara,ao entre as op,oes do DN em 2002 e 2004, verifica-se que 
ha um aumento de manchetes negativas, sejam elas com foto ou sem foto. Esse 
aumento de referencias negativas e igualmente. assinalavel nos segundos temas 
com foto, nas chamadas sem foto e nos tftulos sem foto. No entanto, ha tam
bem uma ligeira descida na utiliza,iio de tftulos com foto negativos. 
Na compara,iio dos dois jornais, verifica-se que em ambos os periodos ambos 
tanto o Publico como o DN optam preferencialmente por manchetes sem foto 
e que, na passagem de 2002 para 2004, ha um aumento de manchetes com 
tom negativo no DN. 

Quanto a utiliza,iio do segundo tema, a principal conclusiio e que em 2002 o 
Publico niio tern segundos temas com foto positivos e o DN tern mais segun
dos temas neutros. 
Quanto as chamadas, a principal nota digna de registo e o facto de, de 2002 
para 2004, as chamadas sem foto negativas do DN se aproximarem dos valo
res das chamadas sem foto negativas do Publico. Quanta aos titulos, verifica
se que em 2002 o DN usava mais tftulos com foto do que o Publico, sobretudo 
negativos e neutros. Ja em 2004 e o Publico que mais faz esta mesma op,iio. 
Outra nota que importa evidenciar e que, em 2004 o DN tern consideravel
mente mais tftulos sem foto do que o Publico e que estes siio maioritariamente 
negativos e indefinidos. 

5. Conclusiies

Perante o que ficou exposto, verifica-se uma coerencia do Publico nas op,oes 
feitas em 2002 e em 2004. 0 que leva a concluir que, independentemente do 
lfder do Governo, o padriio de comportamento deste jornal e identico. Para 

106 



esta linha de continuidade pode ter contribuido, por um lado, a estabilidade 
ao nivel da direci;iio do Publico e, por outro lado, um niio alinhamento em 
quest6es de reais ou alegados "estados de gra�a". 
Ja o DN, na passagem de 2002 para 2004 aumenta significativamente a quanti
dade de referencias a actividade governamental. No entanto, embora o director 
do DN no periodo de 2004 tenha sido um colaborador da coligai;iio PSD/CDS, 
o certo e que este aumento de referfncias nao assume um car3cter necessaria
mente positive. Pelo contrclrio, o que se verifica e que, percentualmente, em
2004 o DN tern mais referencias negativas ao Governo do que tinha em 2002.
No tratamento generico dos temas e no tom utilizado para cada um deles,
verifica-se que os dois jornais, nos dois perfodos, tern comportamentos seme
lhantes, apenas com as difereni;as pontuais ja marcadas, sobretudo por parte
do DN. 0 que facilmente se podera explicar por se tratarem de dois jornais
de referencia e que, portanto, teriio perspectivas jornalisticas semelhantes na
seleci;iio e hierarquizai;iio da informai;iio.
Quanta a alegada predominil.ncia da imagem e de assuntos negativos, este
estudo mostra que nas primeiras paginas dos dois diarios analisados a maioria
dos assuntos relativos ao Governo siio tratados sem foto. A excepi;iio vai para
as situai;iies em que os assuntos siio destacados como segundo tema. Quanta
ao alegado "enviesamento negativista", e certo que a maioria dos temas tern
um tratamento com um tom negativo, mas esta realidade nao pode ser directa
mente apelidada de "enviesamento" por parte dos media. Ela resulta antes de
um conjunto de medidas politicas que siio alvo de criticas e do facto de estas
crfticas encontrarem eco nos jornais.

Problematiza�ao 

Existem, claramente, linhas de continuidade e de aproximai;iio, quer na ana
lise de cada jornal nos dois periodos em causa quer ate na comparai;iio dos 
dais jornais, embora o DN apresente difereni;as conside�aveis nalguns aspec
tos. Apesar de alguma descontinuidade entre 2002 e 2004, e visive! no DN um 
padriio que apresenta semelhani;as com o do Publico, levando a concluir que 
ambos os diarios se pautam por opi;iies semelhantes no que toca a seleci;iio e 
hierarquizai;iio da informai;iio. 
Provavelmente por considerarem que a actividade governativa e determinante, 
os dois jornais de referencia analisados diio um destaque quase permanente 
e frequentemente consideravel as medidas anunciadas e tomadas de posii;iio 
assumidas pelos membros dos dois Governos que tomaram posse no quinque
nio. Estara em causa, par um lado, a necessidade de manter informado, sobre 
questiies de Governo, um ptiblico que se considera na faixa da classe media 
alta e, por outro lado, uma suposta funi;iio de controlo. 
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Embora grande parte das referencias tenha ficado no campo das inten,oes 
(fruto da substitui<;iio e queda dos Governos em causa), o certo e que no 

momenta em que foram anunciadas eram consideradas como medidas a con
cretizar. E os jornais marcaram a sua posi<;iio na divulga,iio dessas medi
das, nomeadamente de denuncia. Ao contrario de uma leitura simplista que 

se poderia fazer, a presen<;a quase permanente dos Governos nas paginas dos 
dois di.irios de referCncia nao passa pela noticia marginal nem pelas "tricas". 
A questiio do tratamento dado em rela<;iio a assuntos que envolvem os media e 

pertinente. Enquanto as polemicas da RTP e da Lei da Televisiio, ocorridas em 
2002, tiveram uma repercussiio apropriada nos dois diarios de referencia ana
lisados, o mesmo ja niio se pode dizer em rela<;iio aos casos de comunica,iio 
ocorridos em 2004. 0 caso Marcelo podera ser considerado uma excep<;iio 
uma vez que neste estudo niio pode ser analisado na sua plenitude (o seu inicio 

coincidiu com o fim do periodo de analise). 
No entanto, o caso da Central de Comunica<;iio que o Governo de Santana 
Lopes pretendia criar passou praticamente ao !ado das primeiras paginas dos 
dois diarios analisados. A ser-concretizada, esta medida teria efeitos praticos 
no dia-a-dia dos media, nomeadamente nestes dois diarios de referenda que, 
como ficou mostrado, valorizam a actividade dos Governos. A duvida que fica 
e a de saber se este alheamento por parte do Publico e do DN em rela<;iio a 

Central de Comunica<;iio tera sido deliberado, concretizando uma especie de 
prenllncio. 
Terminado o quinquenio e eleito um novo Governo, agora de um quadrante 
politico diferente, resta saber que op<;6es viio fazer os mesmos dois diarios em 
termos de primeiras paginas. lmporta estar atento iis linhas aqui encontradas, 

procurando verificar se as tendencias se mantem. Caso contrclrio, importar.i 
procurar explica,oes. 
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Novos desafios a um velho oficio ou ... um novo oficio? 
A redefini�ao da profissao de jornalista 

Joaquim Fidalgo 

Enredada, desde os prim6rdios da sua afirma,iio enquanto actividade aut6-
noma e sociojuridicamente legitimada, numa razoavel teia de indefini,iies e 
ambiguidades, a profissiio de jornalista tern assistido (como e bem patente no 
quinquenio 2000-2004) a um conjunto de mudan,as que, aparentemente, niio 
facilitam o desfazer dessa teia. Pelo contrario, novos elementos decorrentes 
sobretudo <las evolu,iies tecnol6gicas, dos contextos politico-econ6micos e 
<las transforma,iies sociais - designadamente as que se ligam com o aparente 
redesenhar da esfera publica ta! como a conheciamos - parecem vir refor
,ando essas indefini,iies e ambiguidades, o que dificulta a constru,iio e afir
ma,iio (sempre inacabadas, e certo) de uma identidade profissional clara nos 
seus contornos, forte na sua coerfncia interna ("para si") e especificamente 

reconhecida na sua rela�ao externa ("para o outro"). 
Este grupo profissional tornou-se bastante mais numeroso em Portugal, sobre
tudo durante a decada de 1990, por for,a do alargamento do mercado televi
sivo ao sector privado (primeiro com a SIC e a  TV!, mais tarde com os canais 
por cabo) e pela explosiio (rapidamente esfriada, porem) de projectos mediati
cos especificamente on-line. Entre 1990 e 2001, o numero de jornalistas com 
carteira profissional quase triplicou, passando de 2347 para 6230 profissio
nais (Fidalgo, 2004b: 65)1

• Em consequencia, a piramide etaria modificou-se 
um pouco a favor do grupo de jornalistas mais jovens - a percentagem de 
jornalistas com menos de 30 anos subiu de 23,4 por cento para 29,2 por cento 
(ibidem: 67), correspondendo a um movimento inverso na faixa etaria de mais 
de 45 anos -, tendo-se tambem observado um aumento significativo da pre
sen,a feminina na propor,iio jornalistas-mulheres/jornalistas-homens - de 
25,4 por cento do total, em 1990, as jornalistas-mulheres passaram a ser 37,9 
por cento em 2001 (ibidem: 66)2 • Esta ultima tendencia, alias, devera conti
nuar a refor�ar-se, a fazer fe na forte preponderancia, empiricamente detecti-

I Dados mais recentes, obtidos junto da Comissiio da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ), revelam que, 
no biCnio 2004/05, hll no pais um total de 7013 jornalistas com tftulo profissional. 
2 De acordo com a CCPJ, a percentagem de jornalistas mulheres subiu, no biCnio 2004/05, para 41,6 por cento 
do total - sendo este grupo jii maioritirio a nfvel de jornalistas estagiirios: 59,9 por cento. 
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vel, do sexo feminino entre estudantes dos cursos superiores de Jornalismo e 
de Comunica,iio SociaP. Por outro !ado, embora niio haja dados oficiais sobre 
a quantidade de jornalistas no activo com forma,iio academica de nfvel supe
rior, e especializada, ha indicios que apontam, como seria expect.ivel, para o 
aumento desse tipo de profissionais4

• Acresce que a tendencia generalizada, 
nos Ultimos anos, aponta no sentido de as empresas de media recrutarem os
seus efectivos jornalisticos, por regra, a partir dos estagiclrios que recebem ao
abrigo de protocolos de colabora,iio com escolas superiores do sector; quer
isto dizer que, apesar de nada o obrigar em termos legais (a profissiio conti
nua a ter o estatuto de "profissiio aberta", no que respeita aos requisitos de
acesso), os novos profissionais ser.io, com excepc;:6es apenas pontuais, quase
todos detentores (ou finalistas) de um curso superior (universitario ou politec
nico) na area da Comunica,iio Social.
Este rapido alargamento do grupo profissional acarreta, assim, uma maior
heterogeneidade que, associada a progressiva diversifica,iio de suportes e de
offcios no campo dos media, pode implicar alguma redefini,iio da profissiio de
jornalista, em inoldes que aqui e alem ja se intuem, dados os sinais detectaveis
numa diversidade de pianos. Entendemos clever sublinhar os seguintes:

1. Plano econ6mico-laboral

O quinquenio em analise (2000-2004) parece ter correspondido, sobretudo na 
primeira metade, a um tempo de recess.io no sector (consonante, alias, com 
a situa,iio econ6mica global, em termos nacionais e europeus), por for,a da 
diminui,iio de receitas <las empresas de media - receitas de venda de exem
plares, no caso da imprensa, receitas publicitarias no caso desta e tambem 
da Radio e TV - e mais diffcil rentabiliza,iio dos seus projectos. Se somar
mos a esta conjuntura o progressivo esvaziamento de projectos on-line que se 
esperava pudessem vir a ser grandes oportunidades de neg6cio, e tambem de 
alargamento do mercado de trabalho jornalfstico, teremos completo o quadro 
que explica a sucessiio de notfcias, neste perfodo, sobre redu,ao de efectivos 
em grande parte <las redac,oes portuguesas. 
No que toca a tiragens <las publica,oes peri6dicas, os dados disponfveis (ver 
Quadro 1) revelam, de facto, alguma quebra, tanto na imprensa diaria como 

3 A tftulo de exemplo, pode referir-se que, no ano lectivo de 2003/04, estavam inscritos na Licenciatura em 
Comunicai;ii.o Social da Universidade do Minho 468 alunos, dos quais 352 (ou seja, 75,2 por cento) eram 
do sexo feminino (cf. "Relat6rio de Amo-Avaliai;iio da Licenciatura em Comunicai;ii.o Social 2003/2004", 
documento policopiado). 
4 0 estudo de Fidalgo (2004b) refere que, numa anterior investigai;ii.o junta dos jornalistas de tres dos prin
cipais di8rios portugueses - Ptlblico, Didrio de Notfcias e jor11a/ de Notfcias -, se poderia inferir, a partir 
de uma amostra bastante significativa, que mais de 50 por cento dos efectivos daquelas redaci;Oes po ssuiam 
"alguma formai;ii.o academica espedfica nos domfnios das Ciencias da Comunicai;ii.o" {Fidalgo, 2004b: 68). 
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na semanflria, depois de anos sucessivos de crescimento ate um "pico" atin
gido em 2000: 

Quadro 1: Publicaqoes peri6dicas - Tiragem segundo a periodicidade 

Diflrios Semanarios Outros TOTAL 

1999 385 817 943 271 529 576 129 209 345 786 556 864 

2000 362179 204 332 833 876 123 203 251 818 216 331 

2001 357 954 639 233 856 127 116351515 708162 281 

2002 350 680 175 212 571187 139 742 433 702 993 795 

Fonte: INE, cilado pelo lnstituto da Comunica9ao Social 

No que respeita a receitas publicitarias, o periodo - designadamente a pri
meira metade do quinquenio em analise - foi tambem de evolu,ao negativa, 
com o OBERCOM a afirmar mesmo que, no bienio 2000/01, o sector dos 
media em Portugal viveu "a mais grave crise econ6mica das Ultimas duas dfca
das" (OBERCOM: 2003), para o que afirma ter contribufdo decisivamente a 
quebra no mercado da publicidade (ver Quadro 2). 
Neste contexto de mais dificil rentabiliza,ao econ6mica dos projectos edi
toriais, uma das consequencias imediatas foi a precarizai;ao das condii;Oes 
de trabalho de muitos jornalistas, tendo-se assistido a tentativas diversas de 
tornar as redaci;6es menos nurnerosas (com despedimentos ou rescis6es de 
contratos de trabalho por mutuo acordo) e tambem mais baratas (com recurso 
progressivo a jovens menos qualificados, ou ate a estagi.irios, em detrimento 
de profissionais mais antigos e experientes - mas tambfm com posi�6es mais 
elevadas na carreira profissional e, logo, nas remunera,oes). A Direc,ao do 
Sindicato dos Jornalistas (SJ) tomou, em diversos momentos deste quinquenio, 
posi,oes publicas contra o que considerou ser a "evidente degrada,ao das con
di,oes de vida e de trabalho dos jornalistas" (SJ, 2003b), exemplificada com 
o "desrespeito generalizado por direitos consagrados na lei e nos contratos
colectivos de trabalho", com o "recurso sistemcltico a trabalho prec.irio e a
substitui'rao de jornalistas por estudantes de jornalismo", com "avalia1r6es de
desempenho arbitr.irias", com "esvaziamento das redac'r6es" e com "estag
na,ao de salarios", entre outros pontos (ibidem). Um levantamento exaustivo
destas situa,oes empresa a empresa, reportado a data de 31 de Agosto de 2003,
foi entregue pela Direc,ao do SJ ao Presidente da Republica, a Assembleia da
Republica e ao Governo (SJ, 2003c). E em Maio de 2004, numa mensagem ao
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X Congresso da lmprensa Portuguesa, o presidente da Direc,ao do SJ, Alfredo 
Maia, insistia na mesma nota: "Desregulac;.io das rela�Oes de trabalho, tra
duzida no desrespeito pelas regras estabelecidas nas leis e nos regulamentos 
colectivos de trabalho e numa enorme precariedade dos vinculos; concen
tra,ao da propriedade dos meios de informa,iio; explora,iio do trabalho de 
estudantes; excessiva dependencia da estabilidade do emprego de factores e 
pniticas que deveriam permanecer estranhas a cultura do sector; bem como a 
imposi,ao de jornadas de trabalho intensas e prolongadas, muitas vezes sem 
a devida compensa,ao - eis alguns dos tra,os essenciais que caracterizam a 
situa,iio dos jornalistas em Portugal e noutros paises" (SJ, 2004a). 

Quadro 2: Receitas liquidas de publicidade (em milhiies de euros) 

lmprensa Radio TV TOTAL 

1999 272 43 270 585 

2000 280 47 307 634 

2001 261 46 269 576 

2002 237 42 247 526 

2003' 240 42 251 533 

2004' 250 46 265 561 

• Estimativas OBERCOM

Fonte: OBERCOM, AnuBrio da Comunica98.o

Sucederam-se na imprensa as referencias as dificuldades dos jornalistas no 
piano laboral, com Vicente Jorge Silva a aludir por exemplo a "proletariza,iio" 
dos jovens candidatos a profissiio (Silva, 2003) e Estrela Serrano a registar 
que "as falfncias sucedem-se e com elas os despedimentos", algo que, nas suas 
palavras, "influencia tremendamente o jornalismo porque os profissionais pro
curam sobreviver, sacrificando, muitas vezes, o interesse pU.blico em func;ao do 
que e considerado 'vendavel"' (cit. por Madeira, 2003a). Numeros "preocupan
tes" entretanto divulgados pelo Sindicato dos Jornalistas sao expressivos a este 
respeito: os "encargos com o subsidio de desemprego dos jornalistas passaram 
de cerca de 804 mil euros para 2,3 milhoes de euros (um aumento de 181,3 por 
cento) entre 2000 e 2002, tendo-se registado uma subida de 59,6 por cento s6 
nos primeiros meses de 2003 relativamente ao periodo hom6logo de 2002" 
(cit. por Rodrigues, 2005). 

112 



2. Plano tecnol6gico

No piano tecnol6gico, o periodo em observa,iio fez-nos assistir a uma tiio 
celere como intensa prolifera,iio de instrumentos individuais (ou grupais) de 
difusiio de informa,iio e opiniiio erri larga escala - os weblogs, ja 'baptizados' 
entre nos com o termo aportuguesado de blogues -, aproveitando os vastos 
horizontes de comunica,iio global propiciados pela Internet, hoje agilizados 
pela largura de banda disponivel, que torna mais rapido o transito e mais 
largo o canal (possibilitando a transmissiio de sons e imagens em movimento, 
numa l6gica de integra,iio multimedia que e hem caracteristica destes novas 

mecanismos, tendencialmente disponiveis para qualquer cidadiio a partir de 
sua casa). 
Este novo quadro tern tido repercuss6es a diferentes niveis: 

a) acelerou o processo que vem retirando aos jornalistas, se assim se pode dizer,

o monop6lio da difusiio de informa,iio sobre a actualidade no espa,o publico,
permitindo a entrada de novas actores neste cen.irio. Por um lado, as "fontes
primarias" de informa,iio passaram a ter meios (sobretudo gra,as a Internet)

de contactar directamente os cidadiios com muito mais facilidade, sem a inter
media,iio dos jornalistas; por outro !ado, os pr6prios cidadiios passaram a ter
um acesso facilitado a essas "fontes primclrias", dependendo isso apenas da
sua iniciativa e de um conhecimento minima da 'cartografia' das institui\5es
e dos mecanismos de navega,iio no ciberespa,o; enfim, ficou tambem muito
mais acessivel a generalidade dos cidadiios a possibilidade de eles mesmos,
com custos e conhecimentos minimos, criarem projectos de edi\ao e difusao
de informa,iio no espa,o publico (sites e, sobretudo, blogues), desenvolvendo
iniciativas que nalguns casos se apelidam, com maior ou menor propriedade,
de "jornalismo participativo" - significando uma intervern;iio de cidadiios na
esfera pllblica com os mecanismos e os objectivos tradicionalmente reservados
aos jornalistas profissionais integrados em empresas de media;

b) criou novas exigencias profissionais aos jornalistas, obrigando-os a come,ar
a <laminar uma pan6plia cada vez mais vasta de instrumentos de pesquisa, tra
tamento e edii;ao da informai;ao, hem como a manusear, e ate a integrar, "lin
guagens" que antes eram normalmente vistas em compartimentos estanques,
associados a uma especializa,iio por suporte (texto escrito - hipertexto - info
grafia - som - imagem parada - imagem em movimento). Algum esbatimento
das tradicionais fronteiras entre trabalhadores 'intelectuais' da informa,iio e
trabalhadores 'tecnicos' da comunica,ao trouxe acrescidos desafios a defini,iio
da especificidade do trabalho jornalistico neste universo alargado daqueles a
que por vezes se chama "media workers", que e cada vez mais o <las empresas

e grupos mediaticos do nosso tempo, tendo tambem suscitado alguma neces
sidade de reorganiza,iio/redenomina,ao profissional - veja-se, por exemplo,
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a cria<;iio, no ambito do SJ, do Nucleo Sindical de Jornalistas On-line (nas
cido formalmente em Setembro de 2002, depois de um 1.0 Encontro Nacional, 
informal, realizado em 2001, onde se alertara, entre outros aspectos, para a 
necessidade de "os jornalistas de publica,oes electr6nicas niio [poderem] ser 
confundidos com outros produtores de conteudos sem capacidade editorial" 

(SJ, 2003a)); 
c) levou a que os pr6prios jornalistas, individual ou colectivamente, passassem
a utilizar as novas ferram�ntas de contacto com o publico (blogues individuais,
blogues de 6rgiios de comunica<;ao), desenvolvendo modos de expressiio (ou
de interven<;iio) mais pessoais e complementares do trabalho informativo tra
dicional. Em v.irios casos, estes "di.irios digitais" permitem - com a vantagem
de funcionarem em tempo real, ao contrario da informa<;ao 'periodificada' dos
meios de comunicai;ao cl.issicos - mostrar ao leitor o contexto mais alargado
em que trabalha o jornalista, hem como as condi,oes especfficas do exercfcio
da sua actividade, com a vantagem de possibilitarem uma escrita mais livre
de constrangimentos e mais personalizada. Esta e, contudo, uma vantagem
que nalgumas situa,oes pode ter um efeito perverso, 'libertando' o jornalista
tambem das regras de exigencia profissional e deontol6gica tfpicas do seu off
cio e levando-o a escrever no seu blogue tudo aquilo que, em virtude das ditas
regras, niio p6de (ou entendeu que niio devia) escrever na pe<;a publicada pelo
jornal;
d) por tudo o que arras fica dito, estes desenvolvimentos tecnol6gicos (alia
dos a um crescendo de competi<;iio entre 6rgiios de comunica<;iio funcionando
cada vez mais ao ritmo minuto a minuto do ciberespai;o) tornaram ainda mais
presentes e prementes os constrangimentos de tempo com que o jornalista se
confronta: cada vez mais e precise 'chegar' mais cedo, escrever mais depressa
e transmitir com mais rapidez - para o que contribuem fortemente os hoje ja
omnipresentes computador portatil e telem6vel I telecamara digital, cada vez
menos dependentes ate dos fios5 

-, sendo certo que a possibilidade de actua
liza,oes permanentes do material informativo vem propiciando atitudes do
genera "divulge agoia e confirmo depois"6

• 

Globalmente, parece poder dizer-se que a evolu<;iio das tecnologias digitais 
continuou a marcar, de modo aparentemente irreversfvel, o trabalho dos 
jornalistas, sendo que a omnipresen<;a da Internet (ate no seio das empresas 

5 A este prop6sito, comer;ou a falar-se de uma espCcie nova de jornalista, o "jornalista backpack", alguCm 
que e enviado sozinho para o terreno e que leva I utiliza equipamento para produzir texto, fotografia, som, 
imagem, animar;iio, etc., podendo transmitir material informativo a partir de qualquer sitio do mundo para 
o seu jornal, a sua revista, a sua r8dio, a sua televisiio, o seu sitio de Internet, o seu blogue ... As experifncias 
ainda niio siio muitas mas niio falta quern sugira que este profissional multimedia e o verdadeiro jornalista
do futuro (Pereira, 2003). 
6 Para alem das tecnologias, tambem as press6es de mercado aceleram este "tempo" jornalistico, com efei
tos arriscados no piano ftico. Como lamentou a entiio Provedora do Leitor do Didrio de Noticias, Estrela 
Serrano, "publicar antes da concorrencia ea regra, independentemente de a informa�iio estar ou niio investi
gada e confirmada" (cit. por Madeira, 2003a). 
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tradicionais de media) e as solicita,oes crescentes de produtos e formatos 
multimedia passaram a constar do dia-a-dia desta actividade tradicional. "O 
debate ( ... ) sobre as diferen,as entre um jornalista e um jornalista digital e 
irrelevante. Dentro de anos, nao sei quantos, todos vao ser digitais. Esse vai 
ser o seu meio de trabalho", dizia o professor e investigador Ram6n Salaverrfa, 

numa entrevista ao jornal Publico, onde tambem sublinhava a importancia do 
11 de Setembro [atentado terrorista contra as torres do World Trade Center, 
em Nova Iorque] e da respectiva cobertura mediatica para os novos tempos 
informativos: "Depois do 11 de Setembro, a Internet configura-se como um 
verdadeiro meio de comunica\3.o, tanto para o ptiblico coma para os jornalis
tas" (Salaverria: 2003). 

3. Plano legal

A interven,ao da deputada Assun,ao Esteves (PSD), em pleno Parlamento, 
sugerindo - no que foi secundada pelo pr6prio presidente da Assembleia da 
Republica, Mota Amaral (PSD)-a necessidade de se pensar em tornar mais res
tritivo o quadro legal respeitante it liberdade de imprensa e, quanto ao periodo 
em an.ilise, ilustrativa de intensas discuss5es neste domfnio. Alegadamente 
justificada pela pratica de alguns excessos em torno da cobertura jornalistica 
do "caso Casa Pia", designadamente os que expuseram a publico pe,as proces
suais ainda em segredo de justi,a, esta sugestiio da deputada social-democrata 
gerou um coro de protesto dos mais variados quadrantes, desde o Sindicato 
dos Jornalistas ("O SJ niio compreende qualquer altera,ao legislativa que con
duza a maiores limita,6es it liberdade de imprensa, nem respostas por impulso 
e casuisticas a problemas que reclamam analise ponderada e decisiio respon
savel" (SJ, 2004b)) it Alta Autoridade para a Comunica,ao Social (a prop6sito 
dos "inquietantes apelos ao agravamento das restric;6es ao direito de infor
mar", a AACS considerou que "o quadro legislativo vigente basta para sancio
nar, designadamente em sede judici.iria, violac;6es das normas constitucionais 

e legais por 6rg3.os de comunicac;ao social", embora sem rejeitar "aperfei�oa
mentos dos textos juridicos existentes" (AACS, 2004)), passando por deputa
dos da entiio oposi,iio socialista, como Vicente Jorge Silva (critico da "tenta,ao 
cens6ria que agora assaltou alguns espfritos" (Silva, 2004)) ou Augusto Santos 
Silva ("Era s6 o que faltava eleger-se a liberdade de imprensa como o mau da 
fita na novela judiciaria da Casa Pia! Nao ha nenhum problema com a nossa 
legisla,iio sobre liberdade de imprensa, a nao ser o seu cumprimento, quer 
pela entidade reguladora, quer pelos operadores, quer pelos tribunais" (Santos 
Silva, 2004)). 
Para alem das controversias em torno do segredo de justi,a, tambem o enqua
dramento legal do sigilo profissional dos jornalistas - nos termos em que esta 
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consignado tanto no Estatuto dos Jornalistas (artigos 6.0 e 11.0
) como no

C6digo de Processo Penal (artigo 135.0) - foi muito debatido neste quinquenio,
tanto mais que a sua defesa, por parte de um profissional (o jornalista Manso 
Preto), na barra do tribnnal, terminou com a condena<;iio daquele. Uma ini
ciativa legislativa do Bloco de Esquerda no sentido de refor,ar as garantias do 
sigilo profissional dos jornalistas foi inviabilizada no Parlamento pelos votos 
do PSD e do CDS, sendo certo que o PS manifestou a inten<;iio de retomar a 
ideia - que implica uma revisao do Estatuto dos Jornalistas- logo que conquis
tou uma maioria parlamentar nas.elei,oes legislativas de Fevereiro de 2005. 
Alguns problemas decorrentes dos novos cenarios on-line em que se desenvolve 
a actividade jornalfstica mereceram tambem aten,ao, sobretudo por falta de 
legisla,iio enquadradora, tanto em Portugal como no estrangeiro: siio, entre 
outros, os casos dos direitos de autor (trabalhos de jornalistas da imprensa que 
siio usados pela sua empresa para difusao, integral ou parcial, noutros meios 
- uma matfria entretanto regulamentada, mesmo que de modo incipiente, em

Portugal), dos direitos e deveres dos ciberjornalistas ou da regulamenta<;iio
da actividade nos novos suportes (por exemplo, a ausencia de "direito de res
posta" nas publica,oes on-line). Trata-se, no essencial, de problemas novos,
que as leis gerais do sector ainda niio previam.
Por outro !ado, continuaram as discussoes e os trabalhos preparat6rios ten
dentes ii cria<;iio de uma nova autoridade reguladora para o sector dos media

em Portugal, cuja necessidade foi parecendo consensual, dadas as limita,oes
apontadas tanto ii constitui<;ao como as atribui,oes e ao modo de interven,iio
da Alta Autoridade para a Comunica<;iio Social - uma estrutura, aparente
mente, ferida desde o 'pecado original' de uma gesta<;iio demasiado ligada ao
Governo (e niio, como agora generalizadamente se defende, ii Assembleia da
Republica e a representa,oes da chamada 'sociedade civil').
Registe-se, finalmente, o retomar dos debates sobre a eventual revisiio ou
actualiza<;iio de legisla,iio relativa aos limites de concentra<;iio da propriedade
de empresas mediaticas. Opinioes de sinal contrario foram expendidas a este
prop6sito, com o sector jornalistico a manifestar as principais preocupa\6es

quanto aos perigos de uma concentra<;iio excessiva. 0 Sindicato dos Jornalistas
admitiu estarem "criadas condi\6es objectivas para limitar e condicionar a
liberdade de expressiio e de emprego" dos jornalistas e afirmou que os grandes
grupos de media "formam verdadeiros carteis de miio-de-obra jornalistica,
empregando a maior parte dos profissionais e ditando as regras do seu futuro
profissional" (SJ, cit. por Madeira, 2003b). No mesmo sentido se pronuncia
ram o director do Observat6rio da Imprensa, Joaquim Vieira ("num cen.irio

de grande concentra<;iio, um jornalista ou um colunista que se incompatibilize
com um 6rgiio de informa<;iio pode ver fecharem-se-lhe as portas de parte
significativa das empresas do sector" (ibidem)) e a entiio Provedora do Leitor
do Didrio de Noticias, Estrela Serrano ("a concentra�.io dos 'media' favorece
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a acomoda,iio e a subserviencia dos jornalistas, limitando a sua liberdade" 
(ibidem)), tendo tambem Jose Rebelo, professor e investigador, expresso os 
sens receios, ao dizer que concentrai;ao significa "limitai;ao quanta ao plura
lismo de opini6es e, por conseguinte, quanta a busca de alternativa polftica" 
(ibidem). Menos preocupadas se mostraram, em contrapartida, pessoas como 
o entao director do Obercom, Rui Cadima - a quern nao parece que "no caso
portugues se esteja a beira de um ataque de nerves" em materia de concen

tra,iio, e que prefere chamar a aten,iio para os "multiplos condicionamentos
das praticas jornalisticas na gestiio diaria da informa,iio" (ibidem) -, ou o
presidente da Associa,iio Portuguesa de Imprensa, Joiio Palmeiro, que olha
a concentrai;ao como "uma consequencia do desenvolvimento tecnol6gico,
empresarial e industrial" e que p6e a questiio noutro piano: "O problema niio
esta na concentra,iio empresarial, mas no desrespeito das regras" (ibidem).

Alberto Arons de Carvalho, deputado socialista (e ex-governante responsavel
pelo sector da Comunica,iio Social), interveio tambem neste debate - recor
dando que o pr6prio presidente da Republica manifestara os seus receios de
que a concentrai;ao nos media fi.zesse perigar a alternclncia democratica -,
temperando as opini6es demasiado extremadas: "Nao e facil estabelecer o
adequado ponto de equilibrio entre tendencias contradit6rias, visto que e tenue
a linha que separa a concentra,iio vantajosa daquela cujo grau coloca ja em
perigo o direito dos cidadiios a uma comunica,iio plural" (Carvalho, 2003).
Nern por isso deixou de defender, contudo, uma revisiio da regulamenta,iio
sobre concentra,iio empresarial nos media (e tambem sobre maior transparen
cia da respectiva propriedade), tanto mais "imprescindfvel e inadiavel" quanto
se vem assistindo a "entrada em fori;a de operadores de telecomunicai;Oes"
neste neg6cio (ibidem).

Foi ainda no ano de 2003 que o Bloco de Esquerda tomou uma iniciativa
legislativa em materia de concentrai;ao, mas que a maioria parlamentar
PSD/CDS obrigou a que ficasse pelo caminho. 0 tema viria, entretanto, a
ser retomado pelo novo Governo socialista, ja ap6s as elei,iies legislativas de 
Fevereiro de 2005, sendo certo que o anuncio (tambem no dealbar de 2005)
da venda de todo o sector de comunica,iio social da PT/Lusomundo ao grupo
OliveDesportos, de Joaquim Oliveira - com interesses na imprensa desportiva,
na publicidade em recintos desportivos e na SportTV -, trouxe u·ma acrescida
actualidade a este dossier.

4. Plano etico e deontol6gico

A cobertura jornalistica de assuntos com um grande impacto mediatico - fos
sem processos judiciais de alcance pouco comum no que toca a protagonistas 
conhecidos do grande publico (caso Casa Pia, caso Universidade Moderna), 
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fossem tragedias de forte incidencia emocional (queda da ponte de Entre-os
-Rios, tsunami na Asia, cobertura da guerra no Iraque com a novidade dos 
jornalistas embedded), fossem ainda acontecimentos quase adoptados em 
Portugal como 'campanhas patri6ticas' (Euro 2004) - provocou frequentes e 
acaloradas polemicas sabre a exigencia etica e o rigor deontol6gico com que 
esta actividade vai sendo exercida. Simultaneamente, questionou-se (porven
tura mais do que em periodos passados) ate que ponto as "leis do mercado" e o 
desejo de sucesso rapido a qualquer prei;o se viio sobrepondo aos principios de 
independencia, autonomia e prossecui;iio do interesse publico, em virtude de 
uma concorrfncia feroz en_tre meios e de uma submissao crescente a critfrios 
quase s6 comerciais. Epis6dios marcantes como os de jornalistas 'apanhados' 
a inventar reportagens ou a plagiar hist6rias alheias (em especial o de Jayson 
Blair I The New York Times, mas tambem o mais pr6ximo de nos Clara Pinto 
Correia I Visao), de 6rgiios de comunicai;iio demasiado permissivos quanta ao 
(ab)uso de fontes confidenciais, (casos Jayson Blair e Rick Bragg no The New 

York Times, caso Jack Kelley no USA Today (Ribeiro, 2004)), de complicada 
gestiio do sigilo profissional dos jornalistas, por vezes com consequencias dra
maticas (tragico caso de David Kelly/BBC), de fotografias manipuladas em 
laborat6rio para alterar o real (fotos da guerra no Iraque, fotos do "11 de 
Mari;o" em Espanha), para s6 citar alguns, siio ilustrativos deste ambiente. 
O debate sabre a multiplicai;iio de eventuais "derrapagens eticas" no traba
lho jornalfstico, quando nao mesmo de uma postura de "relativismo etico" 
manejado a bel-prazer dos interesses especificos de certa situai;iio, momenta 
ou empresa, teve ecos e repercuss6es em tres niveis distintos, ainda que com
plementares: 

1) Ao nfvel do grupo profissional dos jornalistas
Vozes tanto de dentro como de fora do grupo profissional repetiram as duvi
das sabre a adequai;iio (em termos de credibilidade publica, de autoridade
entre os pares, de eficacia de actuai;iio) do organismo auto-regulador dos jor
nalistas em materia de deontologia - o Conselho Deontol6gico do Sindicato
dos Jornalistas - aos desafios que hoje se colocam. Voltaram a ouvir-se opi
ni6es favor.iveis a cria<;:'io de uma "Ordem dos Jornalistas" - uma ideia hfi
anos muito discutida, e expressivamente reprovada, em referendo organizado
pelo Sindicato dos Jornalistas -, como sucedeu com Carlos Albino, represen
tante de uma ainda pouco conhecida (e pouco expandida) "Associai;iio dos
Jornalistas Portugueses": "Sublinha-se essa necessidade da Ordem, porque
estiio a vista os resultados nefastos do enorme defice de auto-regulai;iio dos
jornalistas, porque tambem sem uma organizai;iio adequada e abrangente
esse exercicio de responsabilidade e impassive!" (Albino, 2003). No mesmo
contexto, tambfm o jornalista e ex-director do Didrio de Noticias, Mclrio
Bettencourt Resendes, defendeu a criai;iio de uma Ordem e os mecanismos
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de auto-regulac;ao como "a melhor forrna de prevenir tentac;6es castradoras 
por parte dos poderes politicos" (NA, 2004b). Em contraponto, outras opi
ni6es, concordando embora com a pertinfncia e urgfncia deste objectivo de 
fundo, continuaram a interrogar-se sabre o modo mais adequado (que niio a 
Ordem, tfpica da organiza,iio das profissiies liberais) de !he dar corpo. Releve
se o que sabre isto escreveu Vital Moreira: depois de advogar a "necessidade 
de um mecanismo eficaz de autodisciplina da profissiio jornalistica, capaz de 
fazer respeitar o C6digo Deontol6gico e punir eficazmente as suas violac;Oes", 
sublinhou que as Ordens "nao sao o Unico meio de organizar a autodisciplina 
profissional, niio havendo muitos precedentes no caso dos jornalistas, pelo 
menos na Europa" (Moreira, 2004b). Este assunto ganhou uma actualidade 
muito particular em Agosto de 2004, quando se soube que um jornalista do 
Correia da Manhii gravara em segredo uma serie de conversas com fontes de 
informa,iio - algumas das quais, na sequencia de um roubo das ditas cassetes, 
acabaram transcritas no semanario O Independente. Vital Moreira voltou ao 
tern a nessa altura, comentando o "triste estado da deontologia profissional do 
jornalismo em Portugal" e insistindo: "A questao vem recolocar em causa a 
falta de instrumentos de responsabiliza,ao e de puni,ao dos ilicitos discipli
nares dos jornalistas. 0 actual estado de impunidade s6 pode ser fonte dos 
piores abusos. 0 ilicito criminal nao pode suprir a ausfncia de mecanismos de 
autodisciplina profissional" (Moreira, 2004a). 
A novidade da 'incorporac;iio' de jornalistas junto as tropas americanas, para 
supostamente os proteger e !hes facilitar o trabalho de cobertura na guerra 
do Iraque, foi outra circunst8ncia que suscitou muitas interrogas:6es no seio 
do grupo profissional (e niio s6), niio tendo faltado quern criticasse a exces
siva proximidade de uma das partes em conflito e os riscos suplementares de 
manipula,iio da informa,iio transmitida. A "avalia,iio positiva" (Bauer, 2003) 
feita pelo Pentagono a experiencia dos jornalistas embedded - que chegou a 
envolveu perto de 600 profissionais - niio foi, coma se imaginara, totalmente 
compartilhada pela comunidade profissional. Embora se tenham reconhecido 
vantagens a esse esquema (nomeadamente a proximidade face aos aconteci
mentos na "linha da frente" e a possibilidade de mais relatos diversos, ao 
contrario do que foi proporcionado pelo restritivo sistema de pools na pri
meira Guerra do Golfo7), e niio obstante se tenha vista que tambem do !ado 
oposto chegaram mais informa,iies do que em conflitos anteriores (gra,as 
a maior presen,a da Internet no espa,o mediatico e gra,as ao trabalho das 
televisiies arabes, em especial a Al-Jazeera'), foi muito discutida a questiio 

7 A este respeito, registe-se tambem uma inovai;ii.o no piano tecnol6gico, que permitiu imagens em directo a 
partir de quase toda a banda: o videofone, cujo uso se generalizou na guerra do Iraque. 
B Registe-se, a este prop6sito, a opiniii.o do jornalista Armando Rafael quanto aos prop6sitos mais ou menos 
conseguidos dos embedded: "Todo o sistema foi concebido como uma forma de controlo da informai;iio por 
parte do Pent3.gono, objectivo que nii.o resistiu, contudo, a fori;a das imagens captadas e divulgadas pelas 
televisOes 3.rabes coma a Al-Jazeera, a Abu Dhabi TVe a Al-Arabya" (Rafael, 2003). 
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de saber ate que ponto era possfvel a um jornalista nessas condi�6es manter, 
mesmo do ponto de vista psicol6gico e emocional, o distanciamento minima 
que uma cobertura jornalfstica exige. A reflexao sabre este assunto ainda nao 
esta fechada, coma sugeriu M.i.rio Mesquita: "O debate vai continuar e s6 no 
p6s-guerra se podeni avaliar tranquilamente os resultados da experiencia. Em 

qualquer caso, por maiores que sejam os progresses na tecnologia das comuni
ca�6es, jamais sera passive! conjugar eficacia militar e liberdade de imprensa. 
Nao ha receita que permita conciliar, sem contradi,;Oes, o segredo militar e a 
informa�iio jornalistica" (Mesquita, 2003). 
De maior ou menor capacidade de autonomia e distanciamento se falou tam
bem muito, entre n6s, quando se tratou de fazer a cobertura jornalfstica de 

situa�Oes dramclticas, ligadas a cat.istrofes naturais ou a acidentes graves, 
ou de casos judiciais especialmente marcantes, tanto pelas temclticas coma 
pelos protagonistas envolvidos. A prevalencia dos relatos com uma excessiva 
componente emocional (muitas vezes transmitidos em directo pelas TV) e a 
procura obsessiva de detalhes "ao vivo,, e �1em exclusivo", umas vezes t3.o-s6 
pitorescos, mas outras vezes claramente ofensivos da privacidade das pes
soas envolvidas, encheram paginas de jornais e horas de radios e televis6es, 
para o que contribuiram uma progressiva tabloidiza�iio da informa,ao (mais 
dependente que nunca das audiencias e das correlativas receitas publicitarias) 
e a ja referida precariza,ao das condi�6es de trabalho de muitos jornalistas, 
sobretudo os mais jovens', 'atirados' para situa�6es complexas de dificil ges
tiio. "Preocupa-me que alguns jornalistas tenham interiorizado e assimilado 
critCrios comerciais como sendo critCrios jornalisticos", disse o docente de 
Jornalismo e director da revistaJJ, Fernando Correia, lamentando que haja no 
grupo profissional quern pense que "o que vende bem e uma boa noticia" (cit. 
por Teixeira, 2004). Tambem Diana Andringa, ex-presidente do SJ, se pro
nunciou contra o "jornalismo de sarjeta" feito a prop6sito do processo Casa 
Pia (ibidem), tendo salientado, noutra oportunidade, que "muitos dos jorna

listas se demitiram da sua funi;ao de mediadores" na cobertura do caso. "O 
mais importante e chegar primeiro ao local. Ao contrario da analise, o relato 
emocional pode ser feito par qualquer um,,, afirmou, criticando a existfncia 
de "jornalistas a dias" com vfnculos laborais extremamente fr.igeis (Diana 
Andringa, cit. por Margato, 2003). Por seu !ado, a entiio provedora do leitor 
do Didrio de Noticias, Estrela Serrano, escrevia que a cobertura mediatica 
do processo Casa Pia "levou o jornalismo a um grau de instrumentaliza�iio 
sem precedentes" (Serrano, 2004). E, falando especificamente dos constran-

9 Vicente Jorge Silva falou, a este respeito, da "proletarizai;iio" dos jovens (candidatos a) jornalistas, nos 
seguintes termos: "Miio de obra abundante e, logo, barata, contratada a prazo, indefinidamente estagi8-
ria, d6cil, manej8vel pelos novas 'managers' desse sistema medi8tico moldado pela l6gica da concorrCncia 
televisiva e dos tftulos impressos que procuram sobreviver a todo o custo mimetizando o formato Unico das 
televisOes comerciais" (Silva, 2003). 
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gimentos sentidos pelos jovens jornalistas, Miguel Sousa Tavares desabafava: 
"Sao obrigados a prestarem-se a fun,;Oes indignas, como as de vigiarem as 

casas dos 'colunclveis', espiarem-lhes os casamentos, os enterros, a sua vida 
privada; perseguirem as mulheres e os filhos dos suspeitos presos pela justi,a 
e arrancar-lhes uma 13.grima, um estrernecimento de terror, um reflexo de ani

mais acossados; erigirem-se em jufzes e decretarem condena,;6es pllblicas sem 
audi,;ao dos acusados; recorrerem a fontes an6nimas, de cara tapada e voz 

distorcida, aliciadas de todas as formas e feitios, incluindo ofertas de dinheiro 
( ... ). Ja niio e de jornalismo que se trata, mas de simples compra e venda de 
titulos e de supostas noticias" (Tavares, 2003). 
Foi ainda de envolvimento emocional excessivo e de menor cuidado com as exi
gencias profissionais de independencia e distanciamento que se falou, embora 
menos, a prop6sito da cobertura do Campeonato Europeu .de Futebol (Euro 
2004) em Portugal, aparentemente transformado numa especie de 'desfgnio 
nacional e patri6tico' por muitos 6rgaos de comunicai;ao social. 0 entao pro

vedor do leitor do jornal Publico, Joaquim Furtado, deu expressiio a estas 
serias duvidas sobre a adequa,iio de relatos jornalisticos feitos num "registo 
propicio a esbater fronteiras entre jornalismo e entretenimento", relatos que 

pareciam relevar da "pura mil itancia", de uma mera '�adesao emocional", de 
uma "niio neutralidade activa" (Furtado, 2004). 

2} Ao nivel das empresas jornalisticas - e, especificamente, das redac�iies

A ocorrencia de alguns esciindalos e a maior sensibilidade face as quest6es
eticas e deontol6gicas suscitadas por casos de grande impacto publico levaram
tambem as empresas jornalisticas a tomar iniciativas diversas, com o objectivo
aparente de recuperar, face aos seus audit6rios, uma credibilidade em queda.
Na sequencia do affair Jayson Blair, a imprensa norte-americana de referencia
adoptou regras bastante mais restritivas quanto ao uso de fontes confidenciais
ou ao recurso a cita,oes indevidamente identificadas, tendo tambem multipli
cado os fact-checkers - profissionais encarregados de indagar no terreno, ap6s
a publica,ao de determinadas noticias, se elas correspondiam a realidade e se
as fontes referidas se reviam nos relatos transcritos. No interior das redac,;Oes,

investiu-se mais no acompanhamento e forma,;ao de jovens jornalistas, tendo
alguns jornais (como o The New York Times) nomeado editores responsaveis
exclusivamente pelo acompanhamento dos jovens jornalistas, pela vigilancia
dos padroes internos da publica,iio e par uma especie de "controlo de quali
dade" de todos os materiais publicados. Uma revisiio aprofundada dos Livros
de Estilo - mais uma vez, no sentido de uma grande restri,iio ao uso de fontes
niio identificadas - foi feita em titulos prestigiados como o The Washington
Post e o The New York Times, tendo esta ultima publica,ao nomeado, final
mente, o seu Provedor do Leitor, uma fun,;ao cuja importancia sempre desva
lorizara.
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Noutras latitudes, fez-se sentir igualmente o empenho na elabora�iio de c6di
gos de conduta ou de instrumentos semelhantes de escrutinio deontol6gico 
da actividade jornalistica: isso sucedeu em Espanha (onde se iniciou, em 
Dezembro de 2004, o debate parlamentar com vista it aprova�iio de um inexis
tente Estatuto do Jornalista Profissional, que deven\ canter coma anexo tam
bem um C6digo Deontol6gico), em Bruxelas (onde foi aprovado um C6digo 
de Conduta dos jornalistas que naquela cidade fazem a cobertura regular dos 
assuntos da Uniiio Europeia10 ), ou em Fran�a (onde a renomada revista Nouvel 
Observateur discutiu e aprovou um C6digo de Conduta11 ), para s6 citar alguns 
exemplos. 
Em Portugal, do mesmo modo, ha a registar iniciativas como a revisao do 
Livro de Estilo do jornal Publico - com uma actualiza�iio de regras e de pre
ceitos, entre eles igualmente a maior aten�iio ao risco do uso de fontes confi
denciais12 - e a  assun�iio publica de C6digos de Conduta na revista Visiio 13 (em 
Outubro de 2004) e no semanario Expresso (em Julho de 2003). Este ultimo, 
ali.is, provocou alguma controvfrsia, ao adrnitir - em situac;Oes de "interesse 
publico" - o recurso a escutas telef6nicas par parte dos jornalistas, possibi
lidade que motivou uma queixa do deputado socialista Arons de Carvalho it 
AACS e que esta entidade veio a considerar procedente14

• 

A um nfvel mais global, merece men�iio o "acordo de auto-regula�iio" assinado 
par uma vintena de 6rgiios de comunica�iio social, em Novembro de 2003, sob 
os auspkios da AACS, tendo especificamente em vista a cobertura noticiosa 
de processos judiciais. Inegavelmente motivada pelo melindre do acompanha
mento noticioso do caso Casa Pia - cujo julgamento, de resto, acabou por ser 
vedado aos jornalistas -, esta iniciativa sugeria, entre outros aspectos, alguma 
"contenc;:io das matfrias noticiadas" e insistia na "salvaguarda dos direitos 
dos cidadiios ja envolvidos ou niio num qualquer processo", sendo que tam
bfm os respons.iveis dos 6rgiios de comunicac;ao subscritores do documento 

10 0 C6digo de Conduta dos jornalistas baseados em Bruxelas pretende, s egundo os seus promotores, "reafir
mar os valores do jornalismo independente numa cidade onde os interesses dos 'lobbies' e orientadores politi
cos concorrem na busca de influencia", reafirmando que "todos os assuntos relacionados com a ftic a do jorna
lismo deveriio apenas dizer respeito aos jornalistas e profissionais da comunicai;iio" {cit. por Sousa, 2004}. 
n Entre outros pontos, a "Carta" do semanario frances permite que uma maioria da redaci;iio (66 por cento) 
possa vetar o nome escolhido para o cargo de director editorial (Mathieu, 2004). 
11 E tambfm na sequencia desta revisiio das suas normas internas de conduta que o "P1tblico", por raz6es 
de transparencia, passa a publicar regularmente algumas "declarai;6es de interesses": por exemplo, quando 
algum jornalista viaja para algum destino "a convite" de uma empresa ou de um 6rgiio de soberania, a men
i;iio a esse facto e referida no final da matt!ria noticiosa publicada. 
13 Para o director da revista Visao, Caceres Monteiro, este C6digo de Conduta procura fundamentalmente 
"estabelecer uma relai;iio de transparencia com os leitores" (NA: 2004a). 
14 lgualmente controversa em termos eticos e deontol6gicos, neste perfodo, foi a iniciativa do semanario 
Expresso de adquir ir  um conjunto de aci;6es de uma empresa, com o exclusivo prop6sito de "transformar" 
um seu jornalista em accionista e, assim, poder ter acesso a Assemblei a Geral da referida empresa (por no.rma 
fechada a comunicai;iio social). A situai;iio mereceu crfticas do presidente do Conselho Deontol6gico do 
Sindicato dos Jornalistas, 6scar Mascarenhas, segundo o qua! niio haveria justificai;iio de interesse pUblico 
para o jornalista adoptar a medida excepcional de "disfari;ar" a sua identidade (cit. por Vilar, 2003). 
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reclamavam que o segredo de justi�a n:io conduzisse a "desnecess.irias opa
cidades", com prejuizo para a boa realiza,iio do seu trabalho (Rosa, 2003). 
Consequencia directa ou niio deste esfor,o, o certo e que, em Janeiro de 2004, 
a AACS veio a publico fazer uma aprecia,iio genericamente positiva sabre a 
cobertura noticiosa do caso Casa Pia e afirmar que, ap6s o pacto, os media

passaram a actuar "com mais rigor informativo, mais respeito pelo direito a 
presun,iio da inocencia e mais respeito pelos direitos individuais dos argui
dos e testemunhas" - n:io obstante, acrescentava, ainda continuem "a ocorrer 

viola,6es de normas legais e de preceitos deontol6gicos" (cit. em NA, 2004c). 
Alias, em varios outros momentos deste quinquenio (2000-2004) se falou de, 
ou lidou com, iniciativas de auto-regula,ao: em Mar,o de 2001, um conjunto 
de 6rg:ios de comunicai;:io assinou uma "declarai;:io de compromisso" relativa 

ii. (nao) cobertura noticiosa de situa,6es em que individuos se barricassem
coma forma de protesto (alga que parecia come,ar a tornar-se moda no pais);
entre Julho e Setembro de 2001, na sequencia de varias reuni6es promovidas
com a 'arbitragem' da AACS, as tres cadeias de televisiio generalistas (RTP,
SIC e TVI) chegam a acordo sabre o texto minima de um pacto de auto
-regula,iio com vista a disciplinar as reality shows (mas que, ao contrario do
inicialmente prometido, n:io altera substancialmente a tendfncia de 'conta

mina,ao' dos espa,os informativos televisivos par parte desses programas de
entretenimento15); enfim, emJunho de 2004, representantes de varias empresas
de media assinaram um documento intitulado "Plataforma Comum da Etica
dos Conteudos Informativos nos Meios de Comunica,iio" (sob os auspicios da
Confedera,ao Portuguesa dos Meios de Comunica,ao Social), uma iniciativa
ambiciosa no piano da auto-regula,ao que se pretende assumida par todos as
parceiros directos au indirectos da actividade mediatica no pais mas que ainda
nao foi implementada na pratica, prosseguindo contactos e negocia,6es com
o objectivo de se definir, mais em concreto, um 'C6digo de Erica' aceite par
todos (Figueiredo, 2004).

3) Ao nivel da relayiio com o(s) publicos(s)

Muitas das iniciativas atr.is referidas tiveram em vista recuperar alguma cre

dibilidade perdida pelos media e restaurar alguma confian,a junta do publico
leitor I ouvinte I espectador. A este prop6sito, assistiu-se a uma maior abertura
dos 6rgaos de comunica,ao face ao exterior, fosse dando mostras de uma
maior receptividade ii.s crfticas (o Didrio de Not{cias e o Jornal de Not{cias
continuaram a ter o seu Provedor do Leitor, enquanto o Pub/ico nomeou final-

u Ainda niio tinham passado cinco meses sobre a assinatura deste texto e j.i a TVI {em Marr,:o de 2002) se 
demarcava do seu clausulado, larn;ando algumas culpas para a actua,;iio da AACS. Ali.is, o texto nunca teve 
grande incidCncia no trabalho das TV's comerciais, parecendo mais uma espCcie de "pacto de nll.o-agressiio" 
(Fidalgo, 2004a: 185) do que uma iniciativa genulna para moderar e moralizar os excessos cometidos em 
nome da conquista de audiencias a qua!quer pre,;o. 
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mente um nova titular para o cargo, ap6s um interregno de mais de dois anos 
- sendo que, cumprido um ano de actividade, o cargo voltou a ficar vago em
Janeiro de 2005), fosse abrindo ou agilizando canais de interac,ao com as
suas audiencias, muito por ac,ao das versiies on-line das publica,iies e das
facilidades que a Internet proporciona (envio de comentarios, participa,ao em
f6runs de discussiio, etc.).
Simultaneamente, foi ganhando for,a na opiniao ptiblica o prop6sito de
nomear um Provedor do Espectador tambem para a televisiio de servi,o
ptiblico, a exemplo do que desde ha anos ja sucede em alguns pafses europeus
(de que o caso mais conhecido e a Fran,a) e latino-americanos. A inova,iio
foi defendida pelo "grupo de trabalho" que estudou, a pedido do Governo
PSD/CDS, o novo modelo de funcionamento do 2.0 canal da RTP, embora niio
tenha sido concretizada. Entretanto, acabou por ter tradui;:ao mais concreta no
programa de Governo do PS constitufdo na sequencia das elei,iies de Fevereiro
de 2005.
Uma maior aten,ao a outros instrumentos de difusiio de informa,iio e de opi
niiio no espa,o ptiblico - de que siio exemplo maior os blogues, entretanto
rapidamente disseminados - come,ou a ser prestada pelos pr6prios media tra
dicionais, que viio descobrindo neles algumas potencialidades de alargamento
do espa,o de audiencia em novos formatos e por novos caminhos. Para alem
disso, estes novas instrumentos de auto-edii;:ao (que em alguns casos se inscre
vem na pratica jornalfstica, abrindo caminho a formas do chamado "jorna
lismo participativo") come\am a servir tambem como um modo de escrutinio
dos media tradicionais, podendo preencher uma fun,ao de watchdog sobre
os watchdogs classicos. Dao, assim, alguma resposta ii questiio, frequente
mente colocada, de que 'os media vigiam todas as instituii;Oes mas ninguem
vigia essa institui,iio poderosa que siio os pr6prios media - desenvolvendo
mecanismos e instancias de responsabiliza,iio (accountability) dos 6rgiios de
comunicai;:ao social que se revestem de ineg.ivel interesse em termos civicos,
eticos e deontol6gicos.

5. Plano profissional

O quinquenio em analise parece, por tudo o que aqui fica dito, ter refor,ado 
e acelerado algumas tendencias ja vindas de tras e que configuram, se niio 
amea,as, certamente desafios importantes ii actividade jornalfstica, e desig
nadamente ao perfil identitario dos profissionais deste offcio16

• Um perfil que, 
tendo sempre lutado com algumas dificuldades e indefini,iies no seu desenho

16 Recordem-se, neste contexto, as palavras do professor e investigador Nelson Traquina, para quern "os. jor
nalistas siio uma comunidade profissional com uma forte identidade" mas confrontam-se com "um processo 
de profissionalizai;iio que ainda nll.o terminou" (Traquina, 2004). 
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(pelo menos, quando cotejado com as chamadas "profiss6es estabelecidas", 
ligadas desde logo a uma forma<;iio academica de nfvel superior), se ve agora, 
em plena era de expansiio das tecnologias digitais, confrontado com perspec
tivas ainda mais movedii;as. Alguns exemplos ou sinais <lesses novos tempos 
em gesta<;iio podem assinalar-se: 

• A progressiva desintermedia<;iio17 do processo informativo - quer do lado da
'oferta' (aproxima<;iio das fontes primarias aos destinatarios finais, facilidade
de contacto directo institui<;6es-publico), quer do !ado da 'procura' (novas
facilidades de edi<;iio e difusiio por parte de pessoas, individuais ou colecti
vas, independentes do sistema e dos circuitos mediaticos tradicionais) -, com
o retirar de uma especie de monop6lio aos jornalistas, cujo papel cada vez
mais tendera a ser redefinido. A especificidade do trabalho dos profissionais
da informa�ao poder.i estar, futuramente, menos na revelac;ao de notfcias ou
dados 'em primeira mi'io', e mais na interpretac;iio e contextualizac;iio dessas
noticias, bem como num servic;o de sinalizac;iio e ce�tificac;3o que permita ao
publico orientar-se num ambiente cada vez mais inundado de fluxos informa
tivos de todas as provenifncias, onde ser.i necessario saber 'navegar' distin
guindo 'o trigo do joio' para fazer um percurso aut6nomo mas crftico18

; 

• A progressiva ocupa<;iio de espa,os informativos (sobretudo de debate, de
analise, de comentario) quer por politicos, quer pelo cidadao comum - numa
hipervalorizac;io por vezes demag6gica de uma supostamente genufna "voz
do povo", mais caracterfstica de reality shows de entretenimento mas que tern
contaminado sobremaneira os jornais televisivos -, em detrimento do trabalho
jornalfstico de pesquisa, investiga<;iio, elabora<;iio e atribui<;iio de sentido sobre
os factos e os processos do quotidiano;
• A prolifera<;iio de media events ou ate de pseudo-events, preparados e for
matados com o fito exclusivo de obterem uma quase 'obrigat6ria' cobertura
jornalfstica, que acaba por ser garantida ate em fun<;iio do jogo de competi
<;iio entre 6rgiios de comunica<;iio, nao querendo nenhum falhar aquilo que
o seu concorrente decerto vai cobrir. 0 condicionamento diclrio <las agendas
noticiosas, potenciado por fontes de informa<;iio cada vez mais organizadas e
profissionalizadas (de que siio exemplo algumas poderosas agencias de comu
nica�ao e de assessoria) obrigam os jornalistas cada vez mais a "andar atrcls"
do que "i3. frente" dos assuntos supostamente mais relevantes da actualidade,

17 Este processo de desintermedia<;iio e tambem, na opiniao de alguns autores, um "processo de democratiza
<;iio da informai;iio", na medida em que esta se alarga aoscidadiios e [hes confere algum do poder ate hi pouco 
reservado exclusivamente aos jornalistas e aos media tradicionais (Salaverrfa, 2003). 
18 Um estudo feito pelo Pew Center for Civic Journalism junto de directores de 360 jornais americanos, em 
2001, revela algumas destas tendfncias: a maioria dos directores inquiridos considerava que a principal 
fun�iio de um jornal e "explicar as notfcias e proporcionar conhecimento", enquanto "ser o primeiro a dar a 
notician s6 aparece em segundo lugar, seguindo-se a furn;ao de "guardiiio do poder", na terceira posi�iio. Para 
87 por cento daqueles respons8veis, os jornais devem ter "um papel mais alargado na comunidade para alem 
do simples relatar de noticias" (Lopes, 2001). 
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introduzindo evidentes entorses na hierarquiza,ao das prioridades que os cri
terios jornalisticos deveriam fazer depender s6 do interesse ptiblico; 
• 0 esbatimento continuado das fronteiras entre trabalho jornalistico (subor
dinado a um interesse geral) e trabalho promocional ou propagandistico
(subordinado a um interesse particular), de que sao exemplos mais visiveis as
auto-promo,6es claramente publicitarias de programas e produtos tanto em
jornais como em radios e televis6es (aqui, sobretudo ligados it promo,ao de
reality shows, como de forma superlativa sucedeu com a 'entrada' do primeiro
"Big Brother" nos telejornais da TV!), o transito frequente e as suspeitas
repetidas de promiscuidade entre jornalismo e assessorias (actividades legal
mente incompatfveis)19

, ou as iniciativas editoriais associadas a compromissos
comerciais nem sempre assumidos de forma transparente junto do ptiblico
(suplementos especiais, publi-reportagens nao identificadas como tais) - sem
esquecer algumas experiencias novas a que assistimos neste tempo, coma a
ja abordada situa,ao dos jornalistas embedded com as tropas americanas na
cobertura da guerra do lraque;
• A aparente (mesmo que ainda embrionaria) dilui,ao do trabalho especifico
de jornalismo - trabalho de informa,ao - no contexto mais vasto da activi
dade de comunica,ao exercida por conglomerados mediaticos com mtiltipla
oferta de "contetidos" para alem de produtos genuinamente editoriais. Esta
dilui,ao e agravada ainda pela exigencia de dominio simultaneo de tecnolo
gias variadas e complexas, num esquema produtivo que se arrisca a retirar
ao jornalista algumas importantes condi,6es (fisicas e psicol6gicas) de elabo
ra,ao intelectual, de pondera,ao, de reflexao, e ate de tempo, sem as quais o
processo informativo pode tornar-se um processo pouco mais que mecanico,
quando niio meramente t€cnico. Um relat6rio da Organizai;iio Internacional
do Trabalho (OIT), divulgado em finais de 2004, pareceu dar conta tambem
destas preocupac;Oes, ao sublinhar que "os novas media, o multimedia e as
novas tecnologias da informa,ao e da comunica,ao (TIC) podem aumentar as
oportunidades de emprego para jornalistas, editores e graficos, mas compro
metem as condi,6es e a  qualidade do seu trabalho" (cit. por Serafim: 2004). 0
autor deste relat6rio, John Myers, reflectia sobre o impacto <las TIC deixando
a sugestao: "Quest6es da qualidade, tanto do produto como do contetido ou
da profissao, tambem merecem debate nesta area" (ibidem).
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A forma,;:ao em Jornalismo: 
sinais e problemas de um debate latente 

Sandra Marinho 

O tema da forma,ao dos jornalistas ganhou alguma visibilidade no final de 
2004, com a publica,ao do Relat6rio sobre a lmplementa,iio do Processo de 
Bolonha na Area do Conhecimento da Comunica,iio. No imediato, regista
ram-se, no meio acadfmico, algumas reac�6es, mas sem grande express.io no 
espa,o publico. Dos restantes implicados no processo (estudantes, empresas, 
profissionais e sociedade civil) niio houve reac,iio visive] ao nivel dos 6rgiios de 
comunica,iio social Ja em 2003, o I Encontro sobre o Ensino do Jornalismo 
em Portugal, realizado na Universidade do Minho, contou com a participa,iio 
da maioria <las entidades formadoras do pais, mas teve fraca adesiio por parte 
do publico e pouca divulga,iio por parte dos meios de comunica,iio social 
(Pub/ico, 2003b). Uma leitura dos acontecimentos registados no quinquenio 
2000-2004 relativamente as quest6es sobre a forma,iio em jornalismo remete
-nos para a mesma conclusiio: este debate esta ausente da actualidade publi
cada nos media. Isto nao significa, contudo, que n.io se encontrem indicios de 
interesse relativamente a tem::i.tica: durante este periodo, emergem quest5es
e registam-se acontecimentos que deixam perceber que ha preocupa,iio em 
rela,ao a qualidade da produ,ao jornalistica e em rela,iio a forma,ao e prepa
ra,iio dos jornalistas para desempenharem as suas tarefas. 
Pretende-se, neste trabalho, assinalar as quest6es suscitadas pelos aconteci
mentos do periodo, antecipando aqueles que, a nosso ver, poder.io ser os eixos 
de um futuro debate sobre a forma,iio dos jornalistas. Pode, assim, dizer-se 
que esta e uma reflexao sobre aquilo que niio aconteceu de facto, mas parece 
estar presente, a julgar pelos sinais que emergem da leitura destes 5 anos. 
Relembramos que a nossa ancllise se centra nos acontecimentos que foram 
noticiados pela imprensa, ou seja, teremos de assumir sempre duas possibilida
des: ha discussiio sobre a forma,iio em jornalismo, mas niio !he e dado relevo 
por parte da comunica,iio social, ou o debate sobre a forma,iio niio tern relevo 
mediatico, porque niio existe. Em qualquer das situa,oes, pensamos poder 
desenvolver a nossa analise em torno da constata,iio de que esta problematica 
cai naquilo a que podemos chamar um campo do "n.io-dito" dos media.
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O interesse pela forma�iio em jornalismo: os sinais do quinquenio 

Durante o perfodo em analise (o quinquenio 2000-2004), e possivel, a partir 
de acontecimentos noticiados pela imprensa, detectar sinais que revelam preo
cupac;ao com a formac;ao em jornalismo, ainda que de uma forma "indirecta": 
nao se debate este assunto, mas registam-se iniciativas que denotam interesse 
pela problematica, sob diversas perspectivas. 
Ocorreu, durante estes cinco anos, ao nfvel nacional e internacional, um con
junto de casos que, tendo sido alvo de intensa cobertura medicitica, suscitou 
o debate em torno da qualidade do jornalismo e da qualidade do trabalho
dos jornalistas. Exemplos destas situai;6es sac os actos terroristas do 11 de
Setembro e a Guerra no Iraque; a queda da ponte Hintze Ribeiro, em Entre
-os-Rios; o desenrolar do "processo casa Pia"; o sequestro em Beslan; ou

ainda o tsunami no Oceano lndico, nos ultimos dias de 2004. Considerar que
a discussao gerada em torno da cobertura jornalistica destes acontecimentos
revela interesse pela formai;ao dos jornalistas implica que partamos do pres
suposto de que (a qualidade da forma<;ao) e uma dimensao essencial da quali
dade do jornalismo; dai que colocar em causa a produ<;ao implique que, ainda
que indirectamente, se questionem os processos de formac;iio e aprendizagem
conducentes ao exerdcio da profissao. Esta rela,ao entre forma<;ao e pratica
jornalistica seria matfria para um extenso debate, o que n8o cabe nos objec
tives desta breve reflexao, pelo que iremos apenas anotar alguns aspectos que
permitam localizar e balizar os argumentos que apresentamos.
Comei;amos por clarificar o conceito de forma<;ao em jornalismo que toma
mos por referencia para a nossa ancllise: trata-se de um conceito abrangente,
ao nivel dos formates e dos intervenientes. Defendemos que falar de forma,ao
em jornalismo passa por considerar quer a sua vertente formal, traduzida nos
projectos de ensino superior (publico e particular ou cooperative; universitario
ou politecnico), que conferem um grau academico (diploma), quer uma dimen
sao informal extremamente importante, a formac;8o em servic;o, a qual, n8o

conferindo grau, qualifica para o exercicio da profissao. Esta ultima, podendo
ser levada a cabo em institui�Oes de ensino superior, centros de formac;8o,
organizac;6es representativas dos jornalistas ou 6rg8os de comunicac;8o, entre
outros cenflrios possiveis, tern a sua expressao "mais informal" nos pr9"ces
sos de socializa,ao e forma<;ao que se desenrolam ao nivel das redaci;6es, no
decurso da pr6pria pratica jornalistica.
Importa tambem assinalar a importancia da forma<;iio no contexto da defi
ni<;ao da profissao de jornalista, quer do ponto de vista interno, pela afirma
c;8o de prflticas e valores, quer externamente, com o objectivo de delimitar o
campo, por relac;ao com outras profiss6es. Historicamente, a emergencia da
profissao de jornalista remonta it segunda metade do seculo XIX, fruto da
conjunc;ao de factores de ordem politica, econ6mica e social, que permitiram a
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cria,;ao de condi,;6es para a transi,;ao da "lmprensa de Opiniio" para a ''Era 
do Jornalismo", caracterizada, entre outros aspectos, pela autonomiza,;io do 
campo jornalistico e pela sua profissionalizai;iio (Chalaby, s/d). Emerge, assim, 
a figura do jornalista, entendido enquanto um individuo que tern coma prin
cipal ocupai;iio remunerada funi;6es de recolha e edii;iio de informai;ao ou de 
gestiio de organizai;6es jornalisticas (redaci;6es). 
Uma abordagem funcionalista ii sociologia das profiss6es prop6e que, para 
que uma profissao exista, ter.i de assegurar, entre outros criterios, o controlo 
sabre a sua base cognitiva, o que implica a existencia de um corpo de conhe
cimentos suficientemente est.ivel sobre as tarefas, e que o pllblico reconhe,;a 
os profissionais como os Unicos capazes de fornecer os servi,;os em causa 
(Soloski, 1993). Em ordem a facilitar este controlo e estandardizar a aprendi
zagem profissional, as profiss6es controlam o processo de formai;iio atraves do 
estabelecimento de ensino acreditado em institutos superiores e universidades 
(Noble, cit. por Soloski, 1993)1 • Assegura-se desta maneira que os futures pro
fissionais apreendam, dominem e aceitem a base cognitiva da profissao, que
a sua produi;ao seja estandardizada e que os ideais e objectives da prefissiio
sejam aceites pelos novas prefissionais. E assim, durante a fase de formai;iio,
que Os estagi.irios se tornam membros sociais das suas profiss6es e interiori
zam as suas normas e procedimentos2

• 

De acordo com esta l6gica, a existfncia de instincias de forma,;io garantiria,
ii partida, a uniformidade da aprendizagem, logo das normas e das praticas,
o que nao acontece, visto que nao temos um modelo Unico de forma,;ao em
jornalismo e as condii;6es de exercfcio da profissiio diferem em funi;iio dos
6rgios de comunica,;ao.
A este factor teremos de acrescentar, no caso portugues, a circunstincia de
o acesso ii profissiio niio exigir ainda3 qualquer formai;iio de nivel superior
ou especifico. Neste contexto, ganham relevo os est.igios, enquanto ocasiao
de apreximai;iio ii realidade da prefissiio e ii pratica jornalistica e, no limite,
enquanto unica instancia de formai;iio de futures jornalistas. Os estagios
curriculares sao um caso particular deste mecanismo de integra,;ao e, para
Fidalgo (2004 ), constituem um precesso informal de seleci;iio e recrutamento:
"na pr.itica, os jornais, as r.idios e as televis6es acabam por testar os estagi.irios

1 Outros autores, comae o caso de Neveu (2005), afirmam mesmo que "uma 'profissii.o' pressup6e condit,:6es 
formais de acesso a actividade (diploma, certificat,:ii.o)" (25) 
2 Outras perspectivas evidenciam a dimensii.o de controlo subjacente a esta "estandardizai;ii.o" de prllticas e 
conhecimentos, como e o caso de Carey (1996): "A educa\iio profissional- e a  ideologia do profissionalismo 
que a suportou - sempre foi motivada por mais do que a procura de padr6es profissionais e de conhecimento. 
Tambem foi motivada pelo desejo de ter uma classe profissional que C moral, ordeira, normal e conservadora".
O desenvolvimento desta quest.ii.a nii.o cabe no 3.mbito deste trabalho, j8 que pretendemos tii.o-somente assina
lar a importllncia que C atribuida a formai;iio para o exercicio da profissiio.
� Recordamos, contudo, que a proposta de lei para a revisiio do Estatuto do Jornalisra (PL 211/2005) preve 
que o acesso a profissiio passe por uma "habilitai;iio academica de nfvel superior". A fundamentat,:iio da 
proposta de lei poder8 ser consultada em http://www.governo.gov.pt/NR/rdonlyres/973C87CD-4759-4A3F-
8697-D9A20F01BB38/0/Prop_Estatuto_Jornalista.pdf 
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que recebem e, quando precisam de alargar os seus quadros, recorrem natural
mente a jovens candidatos a profissiio que eles ja conheceram, que ja integra
ram na cultura espedfica do seu projecto editorial e de que podem seleccionar 
os melhores" (69). 
Nesta materia, a dos est.igios curriculares, ha que registar o desacordo entre o 
Sindicato dos Jornalistas e as empresas e universidades, que se traduziu numa 
tomada de posii;ao que poderemos considerar como uma das raras ocasi6es do 
quinqufnio em que se discutiu, com registo nos media, em particular no jornal 
Publico, a forma,ao em jornalismo. Embora niio se tratasse de uma ques
tao nova, adquiriu visibilidade pelo tom da "discussao" que se travou entre 
6scar Mascarenhas, presidente do Conselho Deontol6gico do Sindicato dos 
Jornalistas, e Jose Manuel Fernandes, director do Publico, e fez emergir um 
conjunto de preocupa,;Oes e t6picos a equacionar relativamente a realizai;iio 
dos estagios curriculares. 0 mote do debate foi lan,ado pelo pr6prio Sindicato: 
"Confrontado com a sistematica e abusiva explora,ao de estudantes de jorna
lismo em determinadas redac,oes, onde sao incumbidos de realizar, sem qual
quer remunera,iio, tarefas que reclamam obrigatoriamente o titulo profissional 
de que ainda niio dispoem, o SJ emitiu em Mar,o de 2001 um comunicado 
que condena tais pr.iticas, considerando-as ilegais". Apesar do tom crftico e 
contundente do referido Comunicado, o Sindicato declarava-se motivado pela 
"necessidade de reconduzir ao seu devido lugar a natureza" dos est.igios cur
riculares e sem qualquer inteni;iio de "obstruir a liga�ao entre as empresas e 
as universidades, institutos politfcnicos e outras escolas superiores ou centros 
de forma�ao", mas apenas "procurar contribuir para a dignifica�ao de uma 
fase crucial na vida dos estudantes que pretendem ser jornalistas", manifes
tando-se, para isso, "inteiramente disponfvel para colaborar com as empresas 
e as institui�6es de ensino na defini<;ao de formas que permitam enriquecer o 
primeiro contacto dos estudantes com o mundo do trabalho que um dia ha-de 
ser o seu"4

• A polemica instala-se, com a contesta,ao do jornal Publico em 
torno do t6pico do "corporativismo'', mas, mais do que rever os argumentos, 
interessa-nos reter alguns t6picos que poderiio integrar uma futura agenda de 
debate sobre os estagios curriculares, ja que parece ter sido consensual para 
as partes envolvidas a ideia de que se trata de um assunto importante, embora 
nenhuma institui,ao de forma,ao se tenha manifestado. Importaria assim 
equacionar, por exemplo, o enquadramento legal destes estagiarios, particu
larmente a protec,ao legal dos seus actos, no exercicio das fun,oes que !hes 
sejam atribufdas no decurso do estagio; ou ainda a sua rela,ao com as fontes 
de informa,ao, nomeadamente a eventual necessidade de identifica,iio do seu 
enquadramento laboral durante a recolha de informa,oes. 

4 0 versao integral deste comunicado encontra-se no site do Sindicato dosjornalistas, em: http:J/www.jorna
listas.online.pt/noticla.asp?id=139&idselect=438&idCanal=438&p=426 
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Ainda sobre a questao do acesso a profissao, assinalamos apenas a opiniao 
crftica de Vicente Jorge Silva (2003 ), ao referir-se a dissonancia entre a elevada 
procura de cursos de Comunica<;iio Social e as perspectivas do mercado de 
em pre go: 

"Ai encontramos, alias, uma das explica\Oes dram.iticas para a degradac;iio da 
qualidade do jornalismo q ue se vem praticando em Portugal, com a 'proletariza
r;iio' dos candidatos que aspiram a um ilus6rio lugar ao sol nurn sistema medi3.tico 
progressivamente concentrado e tabloidizado. Miio-de-obra abundante e, logo, 
barata, contratada a prazo e indefinidamente estagi.iria, d6cil, manejclvel pelos 

novas 'managers' desse sistema medi.itico moldado pela 16gica da concorrCncia 
televisiva e dos titulos impressos que procuram sobreviver a todo o custo mimeti
zando o formato Unico das televis6es comerciais." 

Este e um assunto que ter:i certamente desenvolvimentos, tendo em conta 
a restrutura<;iio dos projectos de ensino superior, com a implementa<;iio da 
Declara<;iio de Bolonha, o que, eventualmente, podera levar ate ao desapareci
mento do estagio dos curricula, pelo menos ao nfvel da forma<;iio inicial. 
Se, em Portugal, n.io encontramos registo na imprensa escrita de outros casos 
au situa,;oes que tenham ganho visibilidade par terem, na sua essencia, colo
cado directamente em debate a forma,;iio dos jornalistas, o mesmo ja niio 
podemos dizer do panorama internacional. Durante este periodo, tres insti

tui,;oes altamente credenciadas viram o seu trabalho discutido e colocado em 
causa: a Graduate School of Journalism, na Universidade de Columbia, fun
dada par Joseph Pulitzer; o Centre de Formation des Journalistes, criado em 
Paris em 1946; e a  BBC, com o chamado "caso Kelly". Trata-se de situa,;6es 
com contornos diferentes, e suscitadas por motivos diversos, nas quais julga
mos pertinence determo-nos com mais detalhe, embora a perspectiva interna
cional niio seja uma vertente que privilegiemos no ambito dos prop6sitos deste 
texto. 
Em Abril de 2003, o jornalista e academico Nicholas Lemmann foi nomeado 
reitor da Graduate School of Journalism (Columbia University), depois de um 
aceso debate, despoletado par Lee Bollinger, Presidente da Columbia University 
(CU), ao adiar, em Julho de 2002, a selec<;iio de um nova reitor, para "clari
ficar o que deve ser a visiio de uma escola de jornalismo moderna, na era da 
informar;.io em constante evolur;ao que vivemos". Numa mensagem dirigida 
aos estudantes, funcion:irios e docentes da Escola, Bollinger afirma: "ensinar 
o offcio de jornalista e um objectivo valido, mas claramente insuficiente neste
nova mundo e no contexto de uma grande universidade. Ao longo do ultimo
sfculo, todas as escolas profissionais chegaram a essa conclusao, para as res
pectivas areas". Esta e uma tomada de posi<;iio em rela<;iio ao modelo de ensino
profissional, ou skills based, em vigor na Graduate School of Journalism (GSJ)
em boa parte fruto das altera<;6es ao curriculum no sentido da profissionali-
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zac;iio, realizadas sob a direcc;iio de Tom Goldstein, reitor da Escola de 1997 
a 2002. Estava relanc;ado o debate em torno da velha dicotomia teoria vs.

pratica. Ao longo de cerca de oito meses (de Setembro a Abril) discute-se publi
camente a questiio de saber "Qua! a forma correcta de formar jornalistas ... 
hoje" e, ao cabo de seis reuni6es do grupo de trabalho presidido por Bollinger, 
o presidente da CU nomeia um dos seus membros, Nicholas Lemann, um jor
nalista profissional com experiencia academica, reitor da GSJ. Na mesma oca
siiio, e como forma de dar conta do trabalho realizado pela task force, publica
um documento intitulado Statement on the Future of Journalism Education",

onde defende que as escolas de jornalismo deveriio saber manter a necessaria
distiincia da profissiio, para poderem manter uma perspectiva independente
em rela<;ao ao exercfcio do jornalismo, mas que o seu corpo docente deve ser
constitufdo por " ... praticantes destacados da profissiio que ... tanto ensinam
como exploram activamente, no decurso do seu trabalho, as melhores possibi
lidades do jornalismo". Parece que estamos perante uma posic;iio de equilfbrio
em relac;iio as velhas dicotomia jornalistas/academicos, o que representa, na
nossa opiniao, uma evolu<;3o muito positiva.
A 17 de Julho de 2003 David Kelly, cientista e funcionario do Ministerio da
Defesa do Reino Unido, suicida-se, poucos dias depois de ter estado perante
uma Comissiio Parlamentar que investigava uma possfvel falsificac;iio de pro
vas, pelo Governo brit.inico, sabre a existfncia de armas de destruii;ao macii;a
no Iraque. Esta investigac;iio foi despoletada por uma reportagem do jorna
lista Andrew Gilligan, emitida pela BBC, em Maio de 2003, tendo como fonte
David Kelly, que tera acedido a falar com o jornalista sob anonimato. Embora
a BBC tenha mantido o acordo de confidencialidade estabelecido com Kelly,
este acaba por reportar a sua conversa com Gilligan ao seu superior, alegando
niio ter reproduzido algumas das informac;oes constantes da pec;a, e, quando
confrontado pelos media com o nome de Kelly, o Ministerio da Defesa acaba
por identifica-lo como a fonte de Gilligan. Pressionado por varios !ados, Kelly
acaba por suicidar-se. Na sequencia destes acontecimentos, e instaur.ado, em
Agosto de 2003, um inquerito para averiguar as causas da morte e atribuir res
ponsabilidades, tendo daf resultado o Relat6rio Hutton', divulgado em Janeiro
de 2004, cujas conclus6es siio especialmente duras com a BBC, a quern acabam
por ser atribufdas as responsabilidades do processo7

• As consequencias na esta
c;iio televisiva sentiram-se de imediato sob a forma de despedimentos (Silva,
2004), nomeadamente os de Andrew Gilligan e Greg Dyke, director-geral da
BBC. 0 que nos interessa em particular neste caso e o facto de as mudanc;as

5 A versao integral deste documento pode ser consultada em http://www.columbia.edu/cu/news/03/04/lcb_ 
j_task_force.html. 
6 Informa'<Oes detalhadas sabre o inqufrito e o Relat6rio Hutton podem ser encontradas em http://www.the
hutton -inquiry .org. uk/index.htm 
7 Para uma descri�ao mais detalhada e an81ise do caso, aconselha-se a consulta de Montgomery (2006). 
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niio se terem resumido a despedimentos, tendo sido igualmente anunciada a 
revisao de critfrios editoriais e uma nova aposta na formai;ao dos jornalistas: 

"A BBC, que tern j.i um vasto programa de formac;iio emJornalismo, vai criar uma 
nova escola de formai;iio para os seus funcion.lrios, que passariio a ter um acompa
nhamento contfnuo, particularmente no que respeita a quest6es fticas. A estac;.io 
vai gastar milh6es de libras na criac;iio da academia, que dever:i arrancar no espac;o 
de 18 meses e que devera servir para formar tambem jornalistas de outras organi
za�oes." (Silva, 2004) 

Independentemente dos resultados obtidos com este programa de forma,iio, 
que niio acompanhamos, real,amos o pressuposto que subjaz a esta decisao: 
ha uma estreita rela,iio entre a qualidade do jornalismo e da pratica jornalfs
tica e a qualidade da forma,iio. 
Tambem em 2003, o Centre de Formation des Journalistes (CFJ) viu a sua 
reputa,iio seriamente abalada, com a publica,iio da obra Les Petits soldats 
du Journalisme por Fran,ois Ruffin. No livro, este antigo aluno do CFJ acusa 

a institui,iio de promover junto dos alunos uma l6gica de submissiio acritica, 
contrariando os mais bisicos valores subjacentes a pratica jornalfstica, bas
tando para isso seguir uma receita: "copiar a AFP, produzir rclpido e mal, 
imitar os concorrentes, criticar os livros sem os !er ... " (Ruffin, 2003). A este 
respeito, comenta Cintra Torres (2003): 

"Para um jornalista independente ou um cidadiio consumidor de 'media', o relate 
de Frant;ois Ruffin e uma passagem pelos corredores de uma grande loja de hor
rores. A incompetfncia, a antipedagogia, a nulidade dos formadores, a falta de 
etica, a castrat;iio da criatividade e da independencia, o silenciamento das vozes 
contr.irias: tudo isso e praticado e 'ensinado' numa escola de pessima qualidade, 
onde, por exemplo, a biblioteca esta encerrada ha anos." 

A publica<;iio da obra desencadeou um aceso debate em Fran,a, com argu
mentos contra e a favor do testemunho de Ruffin, o que abalou a imagem de 
credibilidade do CFJ que, it altura, lutava ja com serias dificuldades financei
ras. Segue-se um processo de restruturac;iio da Escola, com o reequilibrio das 
contas e a demissiio do director. A chefia do CFJ e assumida, em Janeiro de 
2004, pelo jornalista do L'Equipe, Fabrice Jouhaud, com o objectivo de reabi
litar a Escola e, em Junho de 2004, mais de 600 candidatos submeteram-se a 

concurso a frequentar a Escola. 8 

Nao trouxemos estes casos a discussao com o objectivo de os analisar, nas 
suas diversas vertentes e consequfncias, mas sim pelos denominadores comuns 

de tratarem, ainda que de perspectivas diferentes, da forma,iio em jornalismo 

s Ver em http://info.france2.fr/dossiers/france/2291953-fr .php#para13781093 
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e de terem sido debatidos publicamente nos e. pelos 6rgiios de comunica<;iio 
social. 
Regressando ao panorama nacional, detectamos, no quinquenio 2000-2004, 
outros indfcios do interesse pelo ensino e formas:ao em jornalismo. Durante o 
perfodo em analise, sao noticiados v.irios lan\amentos de livros de acadfmi
cos, investigadores e jornalistas, que debatem o jornalismo e a profissiio, resul
tando alguns deles da publica,iio de disserta,6es de mestrado e doutoramento. 
Este dinamismo editorial e crucial para o ensino e forma,iio, cuja qualidade 
e indissociavel do desenvolvimento da investigac;iio na area do jornalismo. 
Regista-se igualmente um grande numero de debates, col6quios e seminarios 
sabre quest6es do jornalismo (incluindo a forma<;iio), dos jornalistas e da pra
tica jornalfstica. Siio organizados par diversas entidades, e niio s6 no meio 
acadfmico, e agregam participa,;6es de acadfmicos, profissionais e estudantes, 
coma e desejavel quando se discutem estas quest6es. 
Encontramos tambem noticia da realizac;iio de p6s-gradua,6es e cursos de for
mai;ao em areas especf:ficas do jornalismo, coma economia, ambiente, sall.de, 
justii;a, pivOs, entre outros, com o objectivo, nomeadamente, de suprir algumas 

lacunas sentidas no exercfcio da profissiio com forma<;iio em servii;o. Nao pode
mos esquecer as novas necessidades criadas pela cobertura de acontecimentos 
coma os processos "Casa Pia", "Moderna" ou "Felgueiras", que motivaram, 
par exemplo, a realiza,iio de aC\:6es e formac;iio sabre o meio judicial (]ornal de 
Noticias, 2004; Publico 2004), e da guerra no Iraque e Afeganistiio, que deram 
azo a cursos sabre defesa pessoal e sabre o exercfcio em situac;6es de conflito 
(Pub/ico, 2003a). De registar que decorreram acc;6es de formac;iio dirigidas 
a estudantes e jornalistas, sabre os diferentes campos de especializac;iio em 
jornalismo, mas tambem dirigidas aos profissionais de outros sectores, sabre a 
relac;iio com os media (Araujo, 2003; Diario de Noticias, 2003a; Maximina, 
2004). No campo do ensino superior, coma referimos anteriormente, ha a assi
nalar a publicac;iio, em finais de 2004, do Relat6rio de Missiio do Grupo de 
Trabalho da Area Cientifica de Comunicac;iio Social, no ambito das iniciativas 
pelo Ministerio da Ciencia, Inovac;iio e Ensino Superior (MCIES) desenvolvidas 
para a Implementac;iio do Processo de Bolonha a Nivel Nacional. 
Uma outra vertente da formac;iio em jornalismo que ganhou visibilidade (e exis
tencia) neste quinquenio diz respeito ao surgimento de novas "ferramentas" de 
ensino: os web/ogs. A relac;iio dos web/ogs com o jornalismo, e a forma<;iio em 
particular, foi abordada no Encontro Nacional sabre Weblogs, que decorreu 
a 18 e 19 de Setembro de 2003, na Universidade do Minho, em Braga (Freire, 
2003). Durante o periodo em analise, surgem os primeiros web/ogs de apoio ao 
ensino universitario do jornalismo: em Abril de 2002, e criado o Jorna/ismo e 
Comunicar;iio9

, no ambito da disciplina de Sociologia das Fontes Jornalisticas, 

9 http://www.we bjor nal. blogspot.com/2 0 02_ 04_01 _ webjornal_archive. html
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do Mestrado em Ciencias da Comunica,iio, na Universidade do Minho; em 
Outubro do mesmo ano aparece o Au/a de Jorna/ismo10

, associado a disci
plina de Jornalismo da Licenciatura em Comunica,iio Social da Universidade 
do Minho; e, tambem em Outubro, surge o JornalismoPortoNet11, com o 
objectivo de dar apoio as aulas te6ricas de Tecnicas de Expressiio Jornalistica 
do curso de Jornalismo e Ciencias da Comunica,iio da Universidade do Porto 
e de dar "visibilidade ao trabalho de alunos que, de outro modo, ficaria a 
ganhar p6 numa qualquer prateleira de um escrit6rio, biblioteca ou arquivo 
universitario" (Santos e Zamith, 2004: 145). 
Estes autores defendem que "os webelogues podem, gradualmente, propor
cionar a jornalistas em forma,iio um ambiente privilegiado de aprendizagem" 
(idem) e fazem um balan,o muito positivo da experiencia. A 22 de Mar,o de 
2004, o JornalismoPortoNet transforma-se em portal". 
Pornos procurando, ate aqui, evidenciar um conjunto de acontecimentos, que 

entendemos constitufrem sinais do interesse dos media e da agenda publica 
na forma\3.o dos jornalistas, ainda que este nao seja um tema directamente 
discutido. Ainda que a identifica,iio destes sinais, por si s6, pudesse consti
tuir matCria de interesse, acreditamos que estas marcas sao representativas e 
indiciadoras de problemas e tendencias mais abrangentes, que procuraremos 
abordar no pr6ximo ponto. 

Linhas de investigai,iio a prosseguir: dos sinais aos problemas 

Toda a argumenta,iio desenvolvida no iimbito desta analise parte do pres
suposto de que a forma,iio e uma variavel essencial para a qualidade do jor

nalismo, o qual, por sua vez, e essencial a manuten\.iO e desenvolvimento 

<las sociedades democraticas, enquanto capacitador dos individuos para um 
efectivo exercfcio da cidadania, o que faz com que os assuntos relativos a for

ma,iio ea pratica jornalistica devam interessar aos cidadiios. Associado a este 
esta o pressuposto de que a agenda dos media reflecte, ou deveria reflectir, a 

agenda publica, a qua!, por sua vez, integraria as preocupa,oes dos cidadiios. 
Por outro !ado, a pr6pria agenda mediatica teria igualmente a capacidade de 
configurar a agenda publica, ao eleger e dar mais ou menos releviincia a deter
minados assuntos. Estes siio conceitos e perspectivas extensivamente analisa
das, defendidas e criticadas por diversos autores, niio sendo nosso objectivo 
abordar aqui esse debate. Queremos apenas ressalvar que niio nos reportamos 
a uma visa.a ingfnua destas relac;Oes e pressupostos ou a forma como, na reali-

10 http://aulajornalismo.blogspot.com/2002_11_01_archive.html 
11 http://blog.icicom.up.pt/ 
12 http://jpn.icicom.up.pt/ 
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dade, tern sido mais ou menos conseguidas. Sao, apesar de tudo, as refer@ncias 
que tomamos para a analise. 
Assim sendo, parece ser seguro a:firmar que, havendo indicios de interesse por 
parte dos media e da sociedade em debater a forma<;iio dos jornalistas, trata
-se de manifesta<;6es indirectas, ja que a questiio niio e colocada enquanto ta!. 
Importaria perceber se se trata de uma incapacidade por parte dos media, e 
dos pr6prios jornalistas, de dar expressiio a uma real preocupa<;iio dos cida
diios ou se, pelo contrario, as paginas dos jornais se limitam a reflectir o desin
teresse do publico pela materia. 0 desenvolvimento da primeira possibilidade 
apontaria para o facto de, embora havendo interesse por parte do publico, a 
classe jornalistica tender a nao dar "tempo de antena" aos "seus" assuntos, 
seja por corporativismo e autopreservai;ao ou por um certo pudor em trans
formar o pr6prio jornalista na notfcia. Perceber estes fen6menos implicaria 
uma abordagem mais sistematica da questao, mas parece certo que o tema 
da formai;ao em jornalismo cai no "nao-dito" dos media, uma problem3.tica 
que valeria a pena aprofundar, j3. que, a nosso ver, e um tema que interessaria 
debater no espa<;o publicu13

• 

No que respeita a interpreta<;iio dos sinais que foi possfvel perceber no quin
quenio 2000-2004, passamos a apontar algumas tendencias e acontecimentos 
cujos desenvolvimentos valeria a pena acompanhar em futuras analises ou 
projectos de investiga<;iio que tenham como objecto de estudo a forma<;iio em 
jornalismo: 

• Nao existindo um debate sistematico sobre este t6pico, podemos dizer que as
discussoes que, pontualmente, emergem revelam uma l6gica de polos: acade
micos e jornalistas; empresas e universidades; teoria e pr.itica. Parece-nos que
este modo de funcionamento nao s6 "contamina" o debate como pode mesmo
constituir um entrave significativo a reflexao consequente sabre esta matfria.
Seria assim importante que se pudessem encontrar pontes que permitissem
ultrapassar o "fosso entre o universo acadfmico e o universo pro:fissional"
(Pinto, 2004: 55), nomeadamente a participa<;iio de profissionais na docencia
e a presen<;a de docentes nas redac,oes, bem como em trabalhos de investiga-

O A partir da teoria da "espiral do silfncio" (Noelle-Neumann, 1984), por exemplo, poder-se-ia pensar que 
a "opiniiio pUblica" (ou os seus representantes) nllo manifesta a sua opinillo sabre estas questOes, admitindo 
que se interessam por elas, por receio do "isolamento" provocado pelo facto de, eventualmente, emitirem 
publicamente concepr;Oes ou ideias contnirias tiquilo que avaliam coma o "clima da opiniiio": "se a maioria 
das pessoas tern uma opinillo oposta a minha, entiio eu poderei hesitar em manifestar publicamente a minha 
opiniiio. lsto e especialmente verdade se eu perceber que e provavel que a minha opiniiio venha a perder mais 
apoio no futuro: Assim, se as pessoas que tfm opiniOes semelhantes as minhas tambem niio as emitirem em 
pUblico, irei observar um decrescimo da quantidade de apoio publicamente assumido em relar;iio a minha 
opiniiio. Com o passar do tempo, percebo que o apoio a minha opiniiio entra numa espiral descendente ... " 
(Shoemaker, Breen & Stamper, 2000: 65). Claro que, para o caso em questiio, todos estes pressupostos teriam 
de ser verificados, a comer;ar pelo facto de haver opiniiio {ainda que niio pllblica ou publicada) sabre a impor
tincia do tema da formar;iio jornalistas. Para alem disto, coma referem Shoemaker, Breen & Stamper (2000), 
"niio e claro, contudo, se a espiral descendente representa apenas um decrescimo do apoio pllblico em relar;iio 
a uma opiniiio ou uma alterar;iio real das opiniOes privadas" {65). 
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<;iio. Acrescentamos ainda a necessidade de pensar estrategias para transmitir 
e sedimentar a ideia de que este e um assunto que interessa a sociedade, logo 
deveria constituir-se como um debate publico. 
• Esta vertente da relac;ao com o mercado assume, cada vez mais, um papel

fundamental, particularmente num cenario em que a evolu<;iio da oferta de
forma,iio se traduziu num crescimento do numero de cursos (Cascais, 2004;
Pinto, 2004 ), sem que o mercado de trabalho tenha capacidade de absorver
os licenciados da area (Marinho, 2006; Pereira, 2005)14

• lmportaria, neste
contexto, discutir que papel podem/devem desempenhar as institui<;6es for
madoras na regula,iio da oferta e ainda ate que ponto podem/devem os pro
jectos de ensino acompanhar as tendencias do mercado, integrando-as nos
curricula". Um aspecto da rela<;iio entre a forma<;iio (neste caso, superior) e
o mercado cuja evoluc;ao interessa acompanhar e o do acesso a profissao, em
particular os efeitos que a exigencia de forma<;iio de nfvel superior (ainda que
niio necessariamente em Jornalismo) podera ter, a medio e longo prazo, nos
padr6es de empregabilidade do sector, hem como os pr6prios discursos sobre
esta matfria.

• Discutir a (qualidade da) forma<;iio em jornalismo exige um trabalho previo
de caracteriza<;iio da oferta a nfvel nacional, que actualize a investiga<;iio de
Mesquita e Ponte (1997) e permita compreender as tendencias e necessidades
do campo. Para la da desta dimensiio, interessa perceber a forma como os
actores implicados no processo de forma<;iio (institui<;6es de forma<;iio supe
rior e formac;ao em servfr;o, docentes/formadores, estudantes, jornalistas,
empresarios e cidadiios) avaliam a qualidade da forma<;iio em jornalismo que e
praticada e como se articula (ou niio) a forma<;iio inicial e em servi,o.
• Ao nivel da formac;iio em servic;o, importaria compreender, entre v.irios

outros aspectos, ate que ponto e que a ligura do Provedor do Leitor, que
ganhou visibilidade e importiincia durante o perfodo em analise, e percebida
e reconhecida pelos prolissionais enquanto instiincia de forma<;iio, ainda que
essa niio seja a sua principal fun<;iio.
• No iimbito da forma,iio inicial (superior universitario e politecnico) e crucial
acompanhar a implementa<;iio da Declara<;iio de Bolonha, formalmente lan,ada
com a publica<;iio, no final do quinquenio, do Relat6rio sobre a Implementa<;iio
do Processo de Bolonha na Area do Conhecimento da Comunica<;iio, As expe
rifncias, anteriormente relatadas, de formac;iio em jornalismo com recurso aos
weblogues remetem-nos para o campo mais vasto da rela,iio da forma<;iio
com pritica jornalfstica, que se traduz, entre outros aspectos, na criac;.io de

14 A anunciada restruturas:ao da rede de ensino superior (Costa e Silva, 2006) ea implementai;iio da Declarai;:iio 
de Bolonha iriio, certamente, ter efeitos sabre o "mapa" da oferta de forma<;iio superior em Jornalismo, um 
aspecto que merece acompanhamento. 
15 Referimo-nos aqui ao processo de convergencia das redac<;Oes, enquanto resultado de transformai;Oes tec
nol6gicas, particularmente a "digitalizai;iio das notlcias", e as mudani;as que daqui decorrem para a profissiio 
e para as praticas jornalisticas. 
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6rgaos de comunicai;ao associados a projectos de ensino16 e na realizai;ao de 
estclgios curriculares. Interessava, pois, avaliar a forma como estas estratfgias 
siio (ou niio) implementadas e, no caso da primeira, como se utilizam as pos
sibilidades do "novo" ambiente digital para este feito e qua! o resultado das 
experiencias ja iniciadas, nomeadamente as diferenc;:as decorrentes da utiliza
c;:iio, no contexto da formac;:iio, da tecnologia digital, quer ao nivel do processo 
de produc;:iio quer ao nivel dos pr6prios produtos (Buckingham, Harvey & 
Sefton-Green, 1999). 
• A relac;:iio entre formac;:iio/ensino e investigac;:iio e fundamental. 0 incremento
da actividade editorial, nomeadamente pela publicac;:iio de dissertac;:iies e tra
balhos de investigac;:iio durante o periodo em analise pode ser indicio de um
maior interesse por esta 8.rea de investigai;ao por parte de acadfmicos, mas
tambem de jornalistas, no desenvolvimento do seu percurso academico, uma
tendencia que teria de ser acompanhada e verificada. 0 desenvolvimento de
mais pesquisas que impliquem contacto directo com os jornalistas e trabalho
de campo nas redacc;:iies enriqueceria certamente o campo dos estudos sobre o
Jornalismo e, consequentemente, os pr6prios projectos de ensino.
Julgamos que os sinais e tendencias que fomos apontando ao longo deste tra
balho deixam perceber o interesse pela formac;:iio dos jornalistas e mostram
a necessidade de se desencadear um debate alargado sobre esta questiio, com
visibilidade no espac;:o publico e, particularmente, nos 6rgiios de comunicac;:iio
social. Ainda que possamos entrar num campo ainda "minado" por algumas
conversas polarizadas, um facto bastaria, em nossa opiniao, para atestar o
reconhecimento, ainda que implicito, da importancia da formac;:iio, em parti
cular da superior, para o exerdcio da profissiio: ha cada vez mais jornalistas
com formac;:iio em Jornalismo nas redacc;:iies (Fidalgo, 2004). E este poderia
ser um born ponto de partida, uma base de consenso, para passar ao debate
sobre as diferem;as, as duvidas e as complementaridades.
Finalmente, retomamos (e acabamos com) uma questiio que constitui um
passive! t6pico de reflexiio e pesquisa e reflecte os sinais e tendencias deste
quinquenio: o que explica a niio presenc;:a das questiies sobre a formac;:iio dos
jornalistas em jornalismo nos espac;:os, informativos e de opiniiio, dos 6rgiios
de comunicac;:iio, admitindo que este e um tema de interesse publico?

16 Podemos encontrar aqui diferentes modelos de funcionamento: 6rgii.os criados e geridos exclusivamente 
por estudantes, mas independentes do projecto de ensino, comae o caso da Universidade do Minho (o jo.rnal 
"Acadfmico" e propriedade da Associai;iio Acadfmica, mas foi criado e continua a ser gerido pelos alunos de 
Comunicai;iio Social; a revista "Comum", um projecto com 10 anos, agora em edii;iio on-line, e propriedade 
do GACSUM, Grupo de Alunos de Comunicai;iio Social e apresenta-se coma "publicai;iio on-line dos alunos 
de Comunicai;iio Social); ou o caso da Beira Interior {"Urbi et Orbi") e do Porto ("Jornalis�oPortoNet"), pro
jectos on-line que contam com o trabalho e colaborai;iio dos alunos, mas geridos por docentes das respectivas 
licenciaturas e formalmente associados a estas. 
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Noticia da publicidade: um quinquenio em analise 
-2000/2004

Helena Gon,alves e Helena Pires 

Publicidade e actividade publicitaria 

Passar em revista as notfcias recolhidas dos media onde aparece o termo publi
cidade exige, ii partida, uma distin,iio entre publicidade e actividade publici
taria para disciplinar o olhar e iluminar a analise. Ea partir de 1990 que estes 
dais conceitos, ate entao indistintos, passam a ser diferenciados. 

Entende-se por publicidade uma modalidade de comunica,iio, cujo sujeito 
emissor esta devidamente identificado, embora o seu destinatario seja niio 
identificado, constituindo seu objecto a promo,iio de produtos, hens ou servi
c;os, mas tambfm de ideias, iniciativas, eventos ou instituic;Oes. Por actividade 
publicitaria entende-se "o conjunto de opera,oes relacionadas com a difusiio 
de uma mensagem publicitaria junto dos seus destinatarios, bem como as rela
c;Oes juridicas e tfcnicas dai emergentes entre anunciantes, agfncias de publi
cidade e entidades que explorem os suportes publicitarios ou que exer,am a 
actividade publicitaria" (cf. Francisco Costa Pereira e Jorge Verissimo, 2004). 
Esta distin,iio permite-nos !er as notfcias coligidas e organiza-las ii luz daquilo 
que e uma actividade econ6mica - o neg6cio - ou, entao, integri-las no vasto 
campo comunicacional, onde se constroem os sentidos e se desfazem os enten

dimentos, se travam os grandes debates e se colocam os grandes desafios. 
Respeitando o registo dos media, organizaremos a leitura em torno destes dois 
p6los, conscientes de que niio siio independentes, antes mutuamente se influen

ciam: a publicidade-neg6cio e a publicidade-institui,iio, os actores neste palco 
de transac,oes e representa,oes, o seu poder na sociedade. 

Crise e negocios 

Em sintonia com a conjuntura internacional e com outras areas econ6micas, 
o sector publiciti:lrio acusou, no periodo em ani:llise, uma sfria crise conivente

com algumas das agudas consequencias que consigo aquela arrasiou. A crise
vivida pela imprensa, por exemplo, que se traduziu no fecho de alguns pro-
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jectos editoriais (tendo conduzido a despedimentos e restruturai;6es) aparece 
muitas vezes justificada com a quebra das receitas publicitarias. Como acon
teCeu noutros sectores, ao longo das notfcias, as palavras: aquisiyii.o, fusao 
e, consequentemente, concentra�ii.o, repetem-se. Previs6es, muitas vezes des
mentidas, reajustamentos, restrutura'r6es e estratfgias sucedem-se para res
ponder a crise. Admitem-se, timidamente, recuperai;Oes, retoma que muitas 
vezes se ve adiada. Sao quest6es transversais no quadro da vida econ6mica, 
consonantes com a conjuntura. 
Uma passagem pelo conteudo das noticias hem o ilustra. Em 2000, as pre
vis6es sao ji pouco animadoras: cilculos da empresa de meios internacional 

Zenith Media apontam para uma desacelera,ao do investimento publicitario 
na Europa de 7,8% em 2000 e 6,3% ate 2002. Entre n6s, se as sinais de crise 
nao sao ainda expressivos, verifica-se uma acentuada concentra1rao dos inves
timentos publicitirios em determinados grupos econ6micos, o que, alias, j.i 
tinha vindo a manifestar-se em anos anteriores. A televisa'.o apresenta, a este 
nivel, uma larga vantagem sabre as restantes media. Segundo o Faxbriefing 
que cita dados da Sabatina, o investimento em publicidade no primeiro 
semestre de 2000 elevou-se a 161 milh6es de cantos, 61,5% dos quais para 
a televisiio. ·E no que diz respeito a distribuii;iio dos investimentos, conforme 
noticiado a 20 de Maio 2000 pelo "Expresso", a lmpresa de Balsemiio detem 
uma quota de 30% do investimento publicitario, seguida pelo Estado, Media 
Capital (14%), Investec (7%) e Lusomundo (6%). lnteressante, apesar de uma 
conjuntura econ6mica j.i enta'.o pouco favor.ivel, e verificar que, segundo a 
Briefing, o volume de investimento publicitario em revistas femininas entre 
Janeiro e Maio de 2000 elevou-se a 17%, cerca de 8 milhoes de cantos, ilus
trando-se assim a emergencia de um fen6meno em expansa'.o: o crescimento de 
um sector da imprensa que, par arrastamento, beneficia do grande impacto da 
programa<;ao televisiva sabre as audiencias, veiculando conteudos que a ela se 
referem e explorando, nomeadamente, todo o tipo de fait-divers muitas vezes 
associados a determinadas figuras que, atraves da televisiio, assim ganham 
notoriedade junta do publico. No ano de 2001, a concentra<;ao dos investi
mentos publicitarios relativa ao ano anterior e corroborada: dados da empresa 
Sabatina - Tratamento e lndice de Informa,ao, publicados a 29 Mar,o, reve
lam que o investimento publicitario em Portugal em 2000 ultrapassou as 370 
milh6es de cantos, mais de metade dos quais relativos a anuncios televisivos. 
Contudo, despoletada a crise econ6mica, o sector televisivo nao e poupado e 
a estratfgia concorrencial entre os canais privados aviva-se fortemente. Tal 
coma noticiado a 3 Agosto 2001, a SIC decide diminuir a dura,ao dos blocos 
publicitarios e aumentar a frequencia dos intervalos. 
A estrategia e determinada pela satura<;iio publicitaria, pela diminuii;iio 
dos investimentos e das audiencias em horario nobre. E pouco depois, a 18 
Outubro 2001, a mesma anuncia a inteni;iio de dispensar 40 trabalhadores das 
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.ireas tfcnica, de programas e comercial, no ambito de um reajustamento que 
a administra,iio justifica pela quebra de investimento publicitario. Destaque
-se que directamente subjacente a estes acontecimentos estar.i o facto de as 
audiencias da SIC se verem ultrapassadas, no ano em questiio, pelo indice de 
audiendas da TVI. Mas os sinais de crise, em termos de investimentos publi
cit.irios, evidenciam-se a v.irios nfveis: a Universal Media, conforme noticiado 

a 9 Mar,o 2001, compra o neg6cio de planeamento e compra de espa,o nos 
meios de comunica,iio da empresa Joiio Martins e Associados. Com a aqui
si,iio, a agencia de meios do Grupo MacCann preve aumentar a factura,iio 
em 25%; e a 20 Setembro de 2001, a agenda de publicidade Saatchi&Saatchi 
decide encerrar o escrit6rio de Lisboa devido a conjuntura econ6mica. 
No quadro internacional, a crise que os media atravessam, com fntimas impli

ca,oes ao nivel do sector publicitario, e geral. Nos EUA, ja em Mar,o de 
2001, os analistas norte-americanos dizem-se pessimistas em relai;ao ao mer
cado da imprensa, depois de as empresas editoras The New York Times e The 

Wall Street Journal terem anundado uma quebra no volume da publicidade 
nos jornais; a agenda de meios Zenith Media, em Abril de 2001, prevendo a 
diminui,iio do investimento publicitario durante 2001 nos Estados Unidos, 
sublinha que esta acontece pela primeira vez desde a recessiio do inido dos 
anos 90; conforme noticiado a 19 Novembro 2001, as cadeias de televisiio 
americanas ABC e CBS negoceiam um acordo de coopera,iio, com o objectivo 
de diminuir as despesas face a diminui,iio das receitas publicitarias. 0 acordo 
preve a partilha dos mesmos equipamentos e das mesmas equipas tecnicas 
na produ,iio de notidas, apesar de o produto final se manter diferente para 
cada cadeia; de acordo com dados do Internet Advertising Bureau, a publici
dade on-line nos EUA registou uma quebra de 7,8%, no primeiro semestre de 
2001; e segundo a consultora CMR, os investimentos publidtarios nos EUA 
cafram 7,8% nos primeiros nove meses do ano; tal como noticiado em 27 

Dezembro 2001, e encerrado o site norte-americano Adcritic.com, que reunia 

vasto ntimero de antincios televisivos e spots de r.idio, nao conseguindo resis
tir as contingCncias econ6micas internacionais que afectam o sector on-line; 

acrescente-se que dados de uma empresa de analise de mercado revelam que 
fecharam ou abriram falenda 537 empresas da nova economia, cujo neg6cio 
se baseava na venda de servi,os para a Internet, nos EUA, em 2001. 
No contexto europeu, a 13 Abril 2001, a revista Time anuncia a remodela,iio 
da sua edi,iio para a Europa, com o objectivo de atrair um publico mais jovem 

e feminino, ao mesmo tempo que consolida o investimento publicitario das 
empresas europeias; e a 4 Dezembro 2001, o grupo britanico de publicidade 
e marketing Cordiant Communications anuncia uma quebra nos resultados 
que leva ao despedimento de mais 400 fundonarios; em 15 Dezembro 2001, 
o grupo britanico Trinity Mirror confirma as suas previs6es de quebra nos
indices publidtarios, garantindo que a tendencia sera ainda maior em 2002. O
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grupo que detem o Daily Mirror perdeu 20% de receitas publicitarias no mes 
de Novembro. Menos pessimista, a Zenith Optimedia, uma das maiores agen
das de media do mundo, preve que o investimento publicitario mundial devera 
crescer em 2002, mas os primeiros sinais de recuperac;ao comec;am a surgir 
no final do ano. Refira-se que, em Novembro de 2001, entra em bolsa um dos 
maiores grupos de publicidade do mundo e o maior do Japiio, o Dentsu. 
No ano de 2002, mesmo no quadro internacional, a fase de recupera<;iio eco
n6mica, nomeadamente ao nfvel dos investimentos publicit.irios, parece ainda 
adiada. A 31 Janeiro 2002, a AOL Time Warner anuncia prejufzos de 4,9 mil 
milhoes de d6lares em 2001. Segundo a empresa, s6 o aumento do numero de 
clientes da empresa permitiu compensar a queda do mercado publicitario. De 
facto, de acordo com a analise do banco ABN Amro, publicada a 5 Fevereiro 
2002, a comunica<;iio social atravessa um dos piores perfodos de quebra de 
investimento publicitario dos ultimas 50 anos, niio se vislumbrando entiio uma 
recupera,iio antes de 2004; a 30 Julho 2002, a empresa Pearson anuncia um 
prejufzo de 188 milh6es de libras, em 2001, provocado em grande parte pela 
acentuada quebra das receitas publicitarias registada no grupo Financial Times; 
e a 27 Setembro de 2002, o canal de televisiio CNBC anuncia o despedimento 
de cinco trabalhadores, em consequencia da crise no sector da publicidade. 
De acordo com o noticiado a 7 Novembro 2002 pelo diario Financial Times, a 
Reuters pretende dispensar 20% dos jornalistas, de forma a fazer face a acele

rada diminui<;iio das receitas ea perspectiva de diminui<;iio do volume de neg6-
cios no primeiro semestre de 2003; a editora do Wall Street Journal admite, a 
11 Dezembro 2002, um abrandamento na queda do investimento publicitario, 
mas ainda nao afirma haver maior investimento no jornal; o grupo de media

Pearson, que detem o jornal Financial Times, anuncia, a 15 Dezembro 2002, 
um aumento de 40% nos seus resultados de 2002. 
O crescimento deve-se a reduc;ao de custos com a produc;ao na Internet, mas, 
segundo a empresa, o jornal preve sofrer uma redu<;iio de 11 % nas receitas 
publicitarias do segundo semestre de 2002; singular e o facto de a unidade 
de neg6cio MSN da Microsoft anunciar, a 22 Janeiro 2002, que a empresa 
aumentou o volume de vendas de publicidade na Europa em mais de 40% no 
ultimo trimestre de 2001. Neste contexto internacional, e ainda de destacar 
dois importantes neg6cios: a 7 Mar<;o 2002, e anunciada a fusiio do grupo 
frances Publicis e da empresa norte-americana Bcom3, da qua! nasce o quarto 
maior grupo de comunica<;iio e publicidade do mundo. A transac<;iio e ava
liada no valor de 3,4 milhoes de euros; e a 1 Dezembro 2002, e anunciada no 
Japiio a fusiio de duas agencias publicitarias: a Daiko e a Yomito. A fusiio da 
lugar a uma nova agencia, a Hakuhodo, considerada a segunda maior agencia 
do Japiio, concorrente da Dentsu. 
No contexto nacional, o quadro nao e muito diferente e siio manifestos os 
efeitos da conjuntura internacional: a analise SWOT (Strengths, Weaknesses, 
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Opportunities and Threats) das tres maiores agencias de publicidade do mer

cado portugues conclui, em Fevereiro 2002, que o sector esta em crise; dados 
fornecidos pela agenda de meios Tempo OMD confirmam, segundo noticia de 
26 Abril 2002, que os investimentos em publicidade diminufram ainda mais 
no primeiro trimestre de 2002 e que o mercado publicitario decresceu cerca 
de 9,5%, em rela,ao ao periodo homologo do ano anterior. Corroborando 
esta tendencia, a APAP (Associa,ao Portuguesa das Empresas de Publicidade 
e Comunica,ao) divulga, em Agosto de 2002, dados que confirmam a tenden
cia de quebra do mercado publicitario durante o terceiro trimestre de 2002. 
No que diz respeito aos investimentos em publicidade televisiva, a 1 Fevereiro 
de 2002 entra em vigor a nova tabela de publicidade nas televis6es nacionais. 
Com o lugar de top no ranking das audiencias, a TV! e o canal mais caro. 
Dados da Marktest revelam que o aumento generalizado dos pre,os da publi
cidade cobrados pelas televis6es a partir do inicio de 2002 correspondeu 
tambem a um crescimento dos blocos publicitarios. 0 mesmo relatorio revela 
ainda que a TV! e o canal que mais cobra aos anunciantes. Uma analise do 
investimento publicitario feito pela Publitex, em Abril de 2002, revela que, no 

primeiro trimestre de 2002, os ganhos publicitarios da TV do Estado diminuf
ram 9%. Alem disso, o elevado investimento feito pela RTP na contrata,ao de 
uma equipa de angaria,ao de publicidade a TV! niio produziu os resultados 
esperados nem evitou que a facturac;i'io descesse trfs vezes mais do que as 

audifncias. 

Tambem entre nos, os grandes grupos e as personalidades aparecem. Na 
sequencia destes acontecimentos, Pinto Balsemiio, lider do grupo Impresa, 
confirma, a 20 Mar,o de 2002, que os jornais foram a unica area de negocio 
do grupo que deu lucro em 2001, o ano em que a SIC come,ou a perder audien
cias e a  crise publicit.iria se comec;ou a sentir. A revelac;ao das receitas consoli
dadas da lmpresa confirma que o grupo reduziu o seu prejufzo em 20,9 % em 
consequencia da melhoria dos custos operacionais. Embora as receitas tenham 
cafdo em rela,ao ao periodo homologo de 2001, "o born comportamento das 
vendas das publicac;Oes compensou", segundo a Impresa, "a fraqueza do mer
cado publicitario". 
De acordo com a comunica,ao feita a Comissiio do Mercado de Valores 
Mobiliarios, em Setembro de 2002, o prejufzo de nove milhoes de euros da 
SIC representam, no entanto, uma melhoria face a igual periodo de 2000. Em 
Outubro de 2002, Francisco Pinto Balsemiio insiste na necessidade de conti
nuar a center as despesas da SIC, assegurando a Lusa que a crise obrigou a 
·estac;ao «a uma-atenc;ao permanente em matt!ria de reduc;ao de custo». 0 ano
de 2001 foi, para o presidente da esta,ao, o mais diffcil, devido a perda de
lideran,a das audiencias e do share publicitario e a erros de rumo.
No mesmo mes, a lmpresa anuncia os resultados do exercicio no terceiro trimes
tre do ano, garantindo que reduziu o prejufzo em 20%, face ao periodo homo-
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logo em 2001. Embora as receitas de publicidade consolidadas tenham descido 
12,2%, o aumento de 11,6% das vendas de publica,iies pelas areas de jornais e 
revistas, segundo aquela empresa, tera ajudado a equilibrar as contas. Alegando 
a crise do mercado e a tendencia europeia, a TV! e a SIC, conforme notidado a 
6 Dezembro 2002, deddem baixar a comissiio das agencias de meios. 
Reagindo ao amindo da TV!, a APAP contesta a medida, considerando-a 
desajustada e inoportuna. E ainda no final do ano de 2002, Francisco Pinto 
Balsemiio apresenta um conjunto de medidas para combater a crise dos media. 

De acordo com o presidente da SIC, a solu,iio passa por reduzir despesas, 
nomeadamente de pessoal, aproveitar sinergias e estimular receitas em areas 
niio dependentes directamente da publicidade. 
Ao nivel das empresas de publiddade, de acordo com o site meiosepublici
dade.pt, em 20 de Novembro de 2002, a agencia de publicidade Abrinicio 
decidiu cessar a actividade em Portugal, justificando-se com a crise do mer
cado publicit.irio. Remando contra a mare, outras iniciativas parecem, pelo 
contr8rio, encontrar na conjuntura de entao uma nova oportunidade para 
neg6dos. Veja-se o caso do publicitario brasileiro Washington Olivetto que, 
ta! como notidado a 24 Abril de 2002, regressa a Portugal e funda a agen
da Washington Olivetto Portugal, formada em parceria com os publicitarios 
Gon,alo Cardoso e Luis Rasquilha. 
A nova agencia pretende entiio figurar entre as 20 maiores agendas do ranking 
da Sabatina ate ao final de 2003. E ainda o caso de Sere empresas portuguesas 
de comunicac;ao e imagem que se organizam no cons6rcio 7+, uma unidade 
global de neg6dos com fornecimentos de servi,os de forma integrada e con
vergente, conforme noticiado a 3 Julho de 2002. De qualquer modo, o ano de 
2002 e ainda um ano de dificuldades que afectam todos os sectores dos media 

em Portugal. Ilustrando a tendenda geral, a 2 Dezembro de 2002, sai para as 
bancas o ultimo numero da revista Fortunas & Neg6cios. 

A dedsiio, comunicada pela editora Recoletos, alegadamente tomada por maus 
resultados em receitas publidtarias, niio e bem recebida pela direc,iio que quer 
continuar o projecto. Ja em 2003, e no seguimento das tendencias do ano ante
rior, o cenclrio do mercado publicit8rio nacional nao parece apresentar ainda 
sinais de retoma: a 24 Janeiro 2003, a Pressmundo anunda que vai suspender 
a revista Viver com Saude, do grupo Lusomundo, devido a dificuldades finan
ceiras provocadas pela quebra de receitas publicitarias. E em Mar,o de 2003, 
o grupo lmpresa anunda os resultados respeitantes a 2002, revelando um
prejuizo de 27,9 milhiies de euros.
A diminui,ao das receitas publidtarias e apontada como a principal causa
para a quebra dos resultados. Destaque-se ainda que, a prop6sito da 5." edi
,ao do Festival do Clube de Criativos - que termina a 11 Abril 2003, tendo a
Bates ganho o Grande Premio e a BBDO o premio para a melhor Agencia -,
em declara,iies ao Didrio Econ6mico, responsaveis do Clube de Criativos de
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Portugal queixam-se de menos inscric;oes de participantes na edic;iio do Festival 
de Publicidade e Design deste ano face a 2002. Os reflexos da crise econ6mica 
no sector publicitario siio apontados como principal causa para esta quebra. 
Assim, persiste ainda, em geral, a percepc;iio de que o mercado publicitario em 
Portugal continua em recessao, a qual na'.o e alheia a conjuntura internacio
nal. Em entrevista ao Diario Econ6mico, em 14 Abril 2003, o vice-presidente 
do grupo OgilvyOne, Philip Greenfield, afirma que a recuperac;iio do sector 
publicitario, a nfvel mundial, vai ser cautelosa e sera feita sobretudo atraves do 
marketing, em detrimento da publicidade tradicional. 
Em 9 de Maio de 2003, o grupo Interpublic, que detem as agencias publi
citarias McCann e FCB, divulga os seus resultados do primeiro trimestre, 
anunciando um prejufzo de 8,6 milhoes de d6lares. Ilustrando as dificuldades 
que atravessam as agencias de publicidade nacionais, e sobretudo a sua forte 
dependencia dos neg6cios ao nfvel internacional, a agenda publicitaria Bates 
Portugal, segundo o Diario Econ6mico de 18 Setembro de 2003, passa a ser 
parte integrante da rede mundial Red Cell, depois da venda do grupo Cordiant 
Communications a multinacional WPP. Apesar destes indicadores, dados da 
Tempo OMO, referidos pelo Expresso, em 12 Julho 2003, indicam uma recu
perac;iio de 1,6 por cento do mercado publicitario, no primeiro semestre do 
ano. 0 principal crescimento ter-se-.i devido aos investimentos em televisao,

que aumentaram 7,5 por cento em relai;iio ao mesmo periodo do ano anterior. 
Ea ret6rica dos nllmeros e das percentagens, as vezes contradit6rios, desmen
tindo-se agora o que antes se previa, numa luta que vitima alguns, engorda 
grandes grupos, despede, fecha, funde ... Um retrato de um tempo cuja toada 
niio nos e alheia. 

Publicidade: uma institui9iio em debate. Vigiliincia e regula9iio 

Pela sua importiincia social e cultural, dado que invade todo o espac;o comu
nicacional, enquanto vefculo de comunicac;iio privilegiado sabre os modos e 
estilos de vida da sociedade em geral, sabre os seus habitos de consumo, as 
suas transformac;Oes, mas tambfm sabre as representac;Oes e o imagin.irio con
temporiineos, a publicidade e actualmente uma das instituic;oes que melhor 
espelham quer o funcionamento do mercado, quer o sistema axiol6gico, reco
nhecidamente dominante, com o qua! os indivfduos se identificam. 
Reflectindo, e dando corpo, a uma determinada etica social, a publicidade 
imp6e-se-nos como uma condic;iio intrinseca as estruturas liberais e demo
craticas das designadas sociedades de massas, da mesma forma que o con
sumismo, o individualismo, a ideia de progresso, de bem-estar e de felicidade 
materializ3veis constituem os valores, ou as vir tudes, que mobilizam a nossa 
aci;ao comum. 
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Podemos assim dizer que a actual percepi;iio social sobre a aci;iio publicitaria 
e condiciouada por determinados pressupostos ideol6gicos que subjazem as 
sociedades capitalistas, ta! como estas se legitim;tm e auto-configuram. No 
seutido de uma reconhecida nova ordem econ6mica, de caracter neo-liberal, 
ta! percepi;iio tern sido, contudo, revestida de uma importance deslocai;iio (cf. 
Rotzoll e Haefner, 1996): 1). De uma concepi;iio racionalista, por um !ado, 
assente sobre a ideia de que os individuos se mobilizam, estritamente, em fun
i;ao dos seus interesses pessoais, sob re a creni;a num mercado que permite 

uma distribuii;iio difusa e atomizada do poder, bem como num processo de 
tomada de decisiio individual de natureza predominantemente racional, a que 
se associa uma visiio sobre uma economia auto-regulada (a classica noi;iio de 
uma «mao invisivel»); 2) Para uma concepi;ao, por outro lado, menos racional, 
asseute sobre a ideia de que um individuo e sobretudo um animal symbolicum, 

e como tal susceptivel de se mobilizar com base em motiva\6es emocionais 
muitas vezes inconscientes, em impulsos e instintos prim.irios, ou ainda com 
base no reconhecimento de valores, que se sobrep6em aos produtos, perten
ceutes a um dado imaginario social e cultural. 
Daqui resulta uma concepi;iio radicalmeute difereute sobre a economia, na 
medida em que se admitem assimetrias nas relai;6es de poder, nomeadamente 
no que diz respeito ao poder de persuasao, se reconhecem concentrai;6es 

de grupos econ6micos e, como ta!, a absoluta necessidade de regulai;iio do 
funcionamento do mercado, quer atraves de entidades vocacionadas para a 
auto-regulai;iio, quer atraves da interveni;iio do Governo e consequence regula
mentai;iio das actividades econ6micas. Um pouco por todo o mundo e tambem 
em Portugal, nas ultimas decadas, e mais receutemeute ao longo do periodo 
aqui em analise - 2000-2004 - assiste-se a uma crescente consciencializai;iio 
desta «necessidade de regulai;iio do mercado» e, no caso, de regulai;iio da 
actividade do sector publicitario, que se traduz, frequentemeute, numa forte 
tensao, ou mesmo em conflitos de interesses, enquadrados por determinadas 
concepi;Oes ideol6gicas inconcili.iveis entre si. Protagonizam esta saga anun
ciantes e profissionais, organismos e associai;Oes de defesa de direitos dos con
sumidores, numa aci;iio de vigilclncia e denllncia, que traz ao debate a causa 
social, o respeito que merece na sua diversidade, levando em conta assimetrias 
e vulnerabilidades, direitos e deveres que a todos assistem. 

Os anunciantes 

Comecemos pelos anunciantes, enquanto emissores, ponto de partida no 
esquema b3sico da comunicac;iio. Em seu nome e dos seus produtos e marcas 
falam os anuncios, procurando individualiza-los e diferencia-los num mercado 
saturado e extremamente concorrencial. Neste contexto, coma niio poderia 
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deixar de ser, os conflitos entre anunciantes, com base em mlltuas acusac;Oes 

de incumprimento do C6digo da Publicidade, aparecem e estao reflectidos nas 
notfcias: por exemplo, a Compal e a Sunny Delight protagonizam, a partir 
de Fevereiro de 2002, uma guerra por causa de um spot televisivo, referente 
a primeira, o qua!, por infringir alegadamente o principio da Publicidade 
Comparativa, nao volta ao ecra. E apesar das apreciac;6es do Observat6rio 
de Publicidade, em 2002, sobre a reduzida pratica de publicidade compara
tiva a nivel nacional, o Expresso do dia 1 de Fevereiro de 2003 noticia que 
a empresa Clinique apresentou queixa no IC (Instituto do Consumidor) e no 
ICAP (lnstituto Civil de Autodisciplina da Publicidade) contra o anuncio de 
imprensa dos sabonetes Dove, alegando existir "publicidade enganosa e publi
cidade comparativa depreciativa". 

Os profissionais e suas associa9iies 

Sao muitas vezes os profissionais da actividade publicitaria que se mostram 
interessados em debater as implicac;6es da publicidade sobre a sociedade e 
sobre o mercado: em 6 de Janeiro de 2000, tern lugar em Londres o congresso 
mundial da Associac;ao Internacional de Publicidade, subordinado ao tema 
"O novo poder da comunicac;ao". Mas os profissionais defendem tambem o 
seu espac;o, nao ignorando as implicac;6es que a atitude vigilante dos cidadaos 
e seus representantes, com a consequente tradui;ao regulamentar, implicam. 

Uma posic;ao que e partilhada alem fronteiras, em �esposta a crescente cons
ciencia crftica, traduzida em sucessivas reac<;Oes, quer aos contelldos, quer aos 

procedimentos da publicidade. A nivel europeu, uma iniciativa de defesa em 
relac;ao a esta intervenc;ao, vigilante e reguladora, sobre a actividade, aparece 
noticiada em 12 de Agosto: o European Publishers Council lanc;a uma cam
panha para sensibilizar a opiniao publica contra a t6nica proibicionista em 
materia de publicidade. Do ponto de vista dos profissionais de publicidade, 
importa notar que estes n3.o deixam de demonstrar interesse em conhecer mais 

aprofundadamente as atitudes, favoraveis ou desfavoraveis, dos consumidores 
em relac;ao a pr6pria acc;ao publicitaria. Em 2 ·de Outubro de 2001, a APAP 
(Associac;ao Portuguesa de Agencias de Publicidade e Comunicac;ao) celebra um 
protocolo de cooperac;ao com o !PAM (lnstituto Portugues de Administrac;ao 
e Marketing), no sentido de realizarem um estudo destinado a entender a opi
niao que os portugueses tern da publicidade televisiva. Sao estudos como este 
que ditam reposicionamentos de marcas e produtos, novas estratfgias de seg
mentai;ao, espfrito inovador, de que as notfcias dao conta: ora e a publicitai;ao 
de um papel de escrit6rio claramente orientado para o publico feminino, ora 
uma campanha da Macieira dirigida aos imigrantes de leste; ou ent3.o, a notf
cia de novas tt!cnicas de dar a ver detergentes, antes racionalmente argumen-
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tados - caracteristicas, modos de uso ... - agora publicitados por mensagens 
de natureza transformacional, apelando a valores emocionais. Na defesa dos 

profissionais, a Associa,ao de Publicitarios cria a sec,iio de agendas de meios, 
uma especie de f6rum onde essas empresas possam ter uma base legitima para 
debaterem e defenderem os seus interesses particulares. Relevante ainda a 
interven,ao do presidente da APAN (Associa,iio Portuguesa de Anunciantes), 
noticiada a 16 de Maio de 2002, no contexto da discussiio em torno da RTP: 
o cen.irio tra�ado e de temor para os anunciantes, considerando que a cria,i;ao
de uma situa,ao de duop6lio por parte da SIC e da TV!, com a incontornavel
subida de pre\'.os para os dois canais e inevit.ivel, caso o Governo avance com
a proposta de extinguir a RTP2 e de retirar a publicidade na RTPl.

Organismos piiblicos e associa11iies: 
o exercicio civico da defesa dos cidadiios

Percorrendo as noticias veiculadas nos media no periodo em causa, os exem

plos sucedem-se: a 15 de Agosto de 2000, o Expresso noticia que o ICAP 
(Instituto Civil da Autodisciplina para a Publicidade) condena a Novis por 
publicidade enganosa contra a PT, o que desde logo ilustra a corrobora,iio da 
auto-regulai;iio do sector, visando acrescentar «justi�a» a livre concorrencia 
entre os pares. Na defesa dos interesses dos consumidores, as entidades que 
os representam niio deixam igualmente de «vigiar» a actividade publicitaria. 

Assim, a 19 de Fevereiro do mesmo ano, segundo o Expresso, o IC (Instituto 
do Consumidor) abre um processo de contra-ordena,iio ao programa da SIC 
"Novis-Neg6cio Fechado" por alegada viola,iio do principio de identificabi
lidade da publicidade. E pouco tempo depois, a 27 de Fevereiro de 2000, o 
Publico divulga um comunicado da ATV que considera o dot "Uma violen
ta,iio da capacidade de escolha do consumidor". Ainda numa perspectiva de 
defesa dos interesses e direitos dos consumidores, a 22 de Julho de 2000 o 
Expresso noticia que a DECO (Associa,iio de Defesa do Consumidor) decide 
analisar a legalidade da publicidade que empresas como a EDP e a  GDP enviam 
juntamente com os recibos. Posteriormente, a mesma Associa�ao critica os 
anuncios dos bancos, alertando para o facto de as obriga,iies serem apre
sentadas com letras minllsculas, enquanto as promessas aparecem em tftulos 

garrafais. A ACOP (Associa,ao de Consumidores de Portugal), em Agosto do 
mesmo ano, insurge-se contra um anllncio de uma marca de carros que sugere 
uma velocidade que infringe o C6digo da Estrada. 0 ano de 2001 parece ser 
particularmente investido de «ajustes» sabre a actividade publicitclria, prota
gonizados pelos diversos organismos, civis e governamentais, e pelas diversas 
associa�6es, representantes quer dos profissionais, quer dos consumidores. 
Alem disso, os debates publicos sobre esta materia, e consequente conscien-
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cializai;ao sobre a importancia da mesma, parecem aglomerar-se em franco 
crescimento. A este prop6sito, o ICAP anuncia que o numero de queixas sabre 
publicidade e de coimas tern diminuido em 2001, apesar de a publicidade enga
nosa continuar a liderar as reclama,oes. Igualmente com o espfrito de valori
za,iio da sensibilidade e dos direitos do consumidor, tendo par fim o respeito 
pelo mesmo e a  preven,iio do cumprimento da lei, a DECO e o ICAP assinam 
um protocolo que permite aos consumidores o direito de exigir a suspensiio de 
anuncios que considerem ofensivos aos seus direitos. 0 objectivo do protocolo 
visa prevenir os destinat.irios de eventuais atropelos a lei, a etica, e a deonto
logia publicitarias. Par seu turno, do lado dos consumidores, e de salientar em 
2002 a cria,iio, par parte do Instituto do Consumidor, em colabora,iio com a 
Escola Superior de Comunica,iio Social, da equipa do nova Observat6rio de 
Publicidade, o qual anuncia desde logo ter encontrado viola,oes ao C6digo 
da Publicidade no uso de idiomas estrangeiros e na participa,iio de meno
res. Acrescente-se que este organismo surge com o objectivo fundamental de 
analisar as tendencias, os atropelos a lei e aos direitos dos cidadiios. A 21 
de Fevereiro de 2002 e noticiada uma consulta empreendida por esta equipa 
que conclui que os portugue"ses se preocupam com o futuro, nomeadamente 
com a estabilidade material, encaram a vida com optimismo e niio dispen
sam, no inicio do ano, a consulta astrol6gica. A equipa de trabalho conclui 
tambfm, nos an\lncios a i,rodutos milagrosos, que ha uma predominancia de 
um discurso tipicamente transformacional, utilizado na divulga,iio de men
sagens astrol6gicas, de produtos de tratamento capilar, de melhoramento da 
performance sexual. Esta nota merece-nos aqui uma curta pausa, para nela 
introduzirmos alguma reflexiio. Afastados dos antigos vfnculos de integra,iio 
institucional e social, a saber a Igreja, o Estado, a Familia, os individuos, 
hoje, procuram novas pariimetros de conduta e novas formas de identidade. 
Neste quadro, a publicidade assume-se coma uma verdadeira institui,iio que 
procura vender, mais do que produtos e servi,os, determinadas concep,oes de 
vida, status, imagem, novas esperani;as, ou restaurai;ao de velhas creni;as, hem 
coma emo,oes e sentimentos (cf. Qualter, 1994). Os «imperativos de felici
dade», o retorno do mito de eterna juventude, a cultura hedonista instaurada, 
a absolutiza,iio da cren,a na inova,iio tecnol6gica e a crescente atomiza,iio 
dos individuos que, coma refere Sennett, conduzem cada vez mais a sua per
formance na esfera publica em fun,iio da sua percep,iio utilitarista sabre a 
possibilidade de ai encontrarem modos de auto-satisfazer os seus interesses e 
desejos mais fntimos, parecem concorrer para um estado de «euforia perpf
tua» (cf. Bruckner) que o discurso publicitario procura legitimar. Em mate
ria de regula,iio, o relat6rio de um estudo do Observat6rio de Publicidade, 
conforme noticiado a 9 de Mar,o de 2002, que entiio avaliou 12 esta,oes de 
r.idio, revela que as radios nao usam frequentemente o sinal sonoro, exigido 
par lei, que separa a publicidade da programa,iio, nem cumprem o principio 
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da identificac;iio do patrodnio de programas. Ja em Janeiro do ano de 2003, 
a Associac;iio Portuguesa de Radiodifusiio pede um parecer juridico sobre a 
legalidade da emissiio de publicidade diferenciada regionalmente que esta a ser 
introduzida pela SIC. Ilustrando uma vez mais o crescente interesse nacional 
pelo debate sobre as quest6es da publicidade e dos direitos dos consumidores, 
nomeadamente sob a iniciativa dos pr6prios profissionais, a 15 de Maio de 
2003 decorre, em Lisboa, a l.' Jornada de Direito e Etica da Publicidade, 
organizada pelo ICAP. E de 17 a 21 de Novembro de 2003 decorre no Estoril 
a Semana Nacional de Marketing, promovida pela Associac;iio Portuguesa dos 
Profissionais do Marketing -APPM -, com o tema "Consumidor, o Elo Mais 
Forte", e englobando o VIII Congresso Portugues do Marketing. 

Publicidade televisiva lidera tensiies e conflitos 

Principal alvo de criticas e protagonista de algumas polemicas em torno de 
quest6es eticas e legais relacionadas com a veiculac;iio de publicidade, sus
ceptiveis de discussiio publica, a televisiio e o meio que, pelo seu insuperavel 
impacto nas audiencias, bem como pelo volume de investimentos publicitarios 
que abarca, predomina neste panorama. Sohre a sua import3.ncia refere-se, 
alias, Assunc;iio Esteves, num artigo publicado no Publico a 1 de Maio de 
2000, com o titulo "A publicidade, a televisiio e a  justic;a". Ilustrando a impor
tancia do referido meio, um estudo realizado pelo !NE (Instituto Nacional de 
Estatfstica) junto de uma amostra de dez mil portugueses, tornado publico 
em Junho de 2000, indica que, de cerca de tres horas diarias dedicadas em 
media ao lazer, ver televisiio ocupa 62% desse tempo.E de sublinhar aqui que, 
independentemente da natureza dos produtos e quaisquer que sejam as marcas 
anunciantes que vao protagonizando tensOes institucionais, entre a sociedade 
e o mercado, a televisao continua a ser o meio de veicula\3.o que predominan
temente surge noticiado a prop6sito desta materia. Leia-se, a titulo de exem
plo: a 26 de Maio do ano em analise (2000), a Comissiio Nacional Justic;a e 
Paz acusa as televis6es privadas portuguesas de se deixarem guiar pela guerra 
das audiencias para «incutirem nos jovens ideais de materialismo, hedonismo 

e facilitismo, promovendo a cultura do vazio e do nada». Traduzindo esta 
mesma atitude critica face a publicidade televisiva, um estudo efectuado em 
Portugal e Espanha, noticiado a 26 de Julho de 2001, revela que os telespec
tadores se sentem incomodados quando filmes e telenovelas siio interrompidos 
para publicidade. Em clara oposic;iio a estas preocupac;6es, da parte dos meios, 
e mais particularmente da televisao, parece prevalecer uma concepi;ao classi
camente defensora do livre funcionamento do mercado que rejeita, portanto, 
qualquer tipo de intervenc;iio reguladora sobre o mesmo. Num seminario rea
lizado em Novembro de 2001 em Lisboa, para debater a etica e os direitos 
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dos consumidores na publicidade, Jose Eduardo Moniz defende a «publici
dade sem fronteiras» na televisiio portuguesa. 0 entao director-geral da TV! 
afirma que «sem publicidade niio ha televisiio». Ainda sobre esta tematica, um 
estudo efectuado pelo bar6metro 2001 do Sindicato Frances da Publicidade 
Televisiva e o Instituto IPSOS revela que os europeus permanecem muito liga
dos a televisao, mas mostram-se menos tolerantes para com a publicidade. No 
centro do debate, no ano de 2002, a publicidade televisiva continua a assumir 
especial protagonismo, nomeadamente no que diz respeito a discussiio mais 
geral sobre o servic;o publico de televisao, no quadro da qua] se argumenta a 
favor ou contra a inserc;ao de publicidade no respectivo canal. A este prop6sito 
e interessante registar os resultados de um estudo elaborado pelo Observat6rio 
da Publicidade espanhol, noticiado a 2 de Junho de 2002, de acordo com 
o qua] a RTP e a televisiio europeia de servic;o publico que mais tempo de
antena dedica a publicidade, auto-promoc;ao e televendas, em detrimento da
programac;iio. Segundo este estudo, quase um quarto do tempo de emissiio
do primeiro canal e preenchido com anllncios, auto-promoi;Oes e anllncios
de programac;iio. Refira-se que, segundo dados do Instituto da Comunicac;iio
Social, de Novembro de 2002, a publicidade representa 15% das emiss6es
generalistas. Contra a proposta de redm;iio da publicidade na RTPl, conforme
preve o acordo que o ministro da tutela prepara com a SIC e a TV! para a
concessao de uma percentagem de servii;o pllblico, manifestam-se as associa
c;6es de aminciantes e de agencias de publicidade. Segundo os anunciantes, a
referida medida tern como objectivo beneficiar apenas as televis6es privadas
que, dizem, estiio saturadas de publicidade. Do outro !ado do Atlantico, a
estrategia para ultrapassar «a questiio da publicidade na TV», nomeadamente
no que diz respeito a «interrupi;iio da programai;ao», mostra uma tendfncia

para a substituii;iio dos formatos mais convencionais por outros modos de

publicitar. Registe-se que, nesta altura, a maior parte das televis6es norte
-americanas prescinde da publicidade, dando lugar a eventos e transmiss6es
especiais, financiadas por grandes anunciantes. A publicidade televisiva conti
nua a merecer todas as ateni;Oes, tendfncia partilhada no panorama europeu.

Numa mensagem dirigida a Academia do Cinema sueca, conforme noticiado a
3 de Fevereiro de 2003, no ambito da cerim6nia de atribuic;ao dos premios de
cinema Escaravelhos de Ouro, o cineasta Ingmar Bergman manifesta-se con

tra a existencia de intervalos publicitarios nos filmes exibidos em televisiio. E o
Publico, no dia 11 do mesmo mes, da a conhecer os resultados de um estudo,
elaborado pela London Business School, que revela que nos intervalos publi
cit:irios os espectadores abandonam o ecra e aproveitam para efectuar outras

actividades, n.io prestando aten�ao aos anllncios. Isto acontece sobretudo
quando os espectadores assistem a programas na companhia de familiares ou
amigos, geralmente em hor3rio nobre. 0 estudo refere que os anunciantes, ao
contr3rio do que se pensa correntemente, tfm maiores hip6teses de receber
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um retorno do seu investimento se apostarem em horclrios e programas menos 
vistas. A fim de colmatar a «fuga» dos espectadores que ocorre durante os 
intervalos da programac;iio, o canal televisivo norte-americano NBC anuncia, 
em Julho de 2003, a introdm;iio, nos intervalos publicitarios, de pequenos 
filmes de fic,iio com a dura,iio de um minuto ("lMM"). Acrescente-se que o 
relat6rio do Observat6rio da Publicidade referente ao primeiro trimestre de 
2003 revela que Portugal, Espanha e Alemanha siio os pafses europeus em que 
a televisiio emite mais publicidade. Quanta ao debate mais espedfico sobre o 
servi,o publico de televisiio, tambem a este nfvel a questiio se estende para alem 
das fronteiras nacionais. No dia 30 de Abril de 2003, o Didrio Econ6mico 

adianta as medidas com que o Governo espanhol pretende restruturar o sector 
audiovisual publico: limita,iio da publicidade, privatiza,iio de canais regionais 
e cria,iio de um conselho de meios audiovisuais. Ja na Dinamarca, a priva
tiza,iio do sector e respectivo financiamento atraves de receitas publicitarias 
mostra-se como uma tendencia inevitclvel. Tal como noticiado em Maio do ano 
em ancllise, o Parlamento dinamarques aprova a privatizac;ao da rede semi
publica TV2, que possui as maiores audiencias do pafs, e e financiada a 70% 
pela publicidade e 30% por uma taxa cobrada aos telespectadores. O Governo 
pretende que a taxa seja progressivamente extinta a medida que o sector pri
vado va entrando no capital da TV2, que possui oito esta,oes regionais e o 
canal TV2 Zulu. Em Portugal, a estrategia polftica para o servi,o publico de 
televisao, e respectivas consequfncias ao nivel do mercado publicitclrio, persiste 
em ter a diminui,iio do espa,o publicitario por objectivo, e em comprome
ter, inclusivamente, o sector privado com este mesmo fim. Neste sentido, a 21 
de Agosto de 2003 e assinado um protocolo entre a SIC, a TVI e o ministro 
Morais Sarmento, no sentido de as operadoras privadas de televisiio aceitarem 
a presta,iio de servi,o publico, em troca da diminui,iio de espa,o publicitario 
na RTPl. 0 protocolo preve ainda a realiza,iio de investimentos em produ,oes 
independentes e o fornecimento de contelldos para os canais internacionais da 
RTP. Acrescente-se que, conforme noticiado pelo Didrio Econ6mico e pelo 
Jornal de Not{cias de 21 de Agosto de 2003, um estudo da MediaMonitor 
revela que, no primeiro semestre de 2003, o tempo destinado a auto-promo,iio 
nos canais televisivos, frequentemente considerado excessivo segundo acusa
,oes de alguns organismos, representou 30,6% do tempo publicitario, menos 
6,6% do que no mesmo periodo do ano anterior. 

Uma institui9iio comprometida com a responsabiliza9iio social? 

«Bar6metro» dos valores culturais dominantes que, actualmente, nas socieda
des ocidentais, se reproduzem de modo a sobrepor a concerta,iio de uma ac,iio 
comum a diversidade dos interesses e motiva,6es individuais, a publicidade 
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apresenta-se como um verdadeiro espa�o publico institucional onde o clever 
ser e, explfcita ou subtilmente, encenado de maneira a produzir-se como dis
curso legitimo, palavra de autoridade e padriio de representa,ao, partilhado e 
aceite como tal. Antes de mais, tais pr.iticas discursivas parecem querer restau
rar uma certa ftica, uma determinada posii;ao moral, contr.iria a absoluta 
liberdade de auto-satisfa,ao dos prazeres individuais, ao consumismo desen
freado e ao presentefsmo inconsequente, valores inerentes a uma sociedade 
sobretudo estruturada a partir dos imperativos de mercado ou, parafraseando 
Qualter (1994), estruturada a partir da chamada «nova economia capitalista». 
Em nome do hem comum, legitimamente aceite, uma vez que sabre este se 
produz um entendimento oficial que dele se apropria na defesa dos direitos 
fundamentais, desde logo o «direito a vida», chega-se assim a restringir, ou 
mesmo a proibir a produ<;iio de algumas mercadorias, hem como a converter 
em ilegal, ou a condicionar, a satisfa�iio de alguns desejos. Ilustrando esta 
tendencia, e come,ando pelo contexto internacional, a Organiza,ao Mundial 
de Sande e os maiores grupos de desporto, ta! como noticiado a 3 de Dezembro 
de 2001, lan,am uma campanha anti-tabaco para banir o consumo de cigar

ros dos eventos desportivos e eliminar a publicidade, promo,ao e marketing 
do tabaco. Registe-se, a talho de foice, alguma confusao em materia legisla
tiva, ou na sua aplica<;ao, nas notfcias que, a este pi-op6sito, vao surgindo e 
indiciam conflito de interesses. Em finais de 2001, a Federa,iio Internacional 

de Automobilismo anuncia a inten�iio de proibir a publicidade a tabaco a par

tir de 2006. Entretanto, em Novembro de 2002 e noticiada a aprova�iio pelo 
Parlamento Europeu de uma proposta de directiva que proibe a publicidade a 
tabaco nos media, bem como interdita as tabaqueiras de patrocinarem eventos 
publicos, com o objectivo de eliminar a diferen,a legislativa existente nos 

Estados-membros; e, em Dezembro, os 15 Estados-membros da Uniiio Europeia 
aprovam a directiva. 56 que, em Agosto de 2003, chega nova noticia, dando 
conta que o Parlamento belga decide adiar, ate Julho de 2005, a aplica,ao da 

legisla,ao europeia que proibe a publicidade a marcas de tabaco em provas de 

Formula 1... De registar ainda que, nos EUA, as esta,oes de televisiio CBS e 
NBC anunciam, em Janeiro e Mar,o de 2002 respectivamente, a sua inten�iio 

de niio vir a aceitar publicidade de bebidas alco6licas de alto teor, no primeiro 
caso, e de na'.o transmitir, no segundo caso, mais anllncios a bebidas alco6li
cas. Importa igualmente frisar que determinadas marcas de grande notorie

dade acabam por ser elas pr6prias veiculos de reprodu,ao de valores, e mesmo 

simbolos de identidade cultural, adquirindo dessa forma, junto da sociedade, 
uma reconhecida autoridade institucional que ]hes permite por vezes protago
nizar determinadas discuss6es publicas em torno de quest6es como as do 
ambiente, da cria,ao artistica, da solidariedade social e, sobretudo, quest6es 
de macroeconomia mundial. A Coca-Cola e uma dessas marcas. Segundo a 
revista Business Week, conforme noticiado a 24 de Julho de 2003, os resulta-
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dos de um estudo da consultora Interbrand sobre as 100 marcas mais valiosas 
do mundo, revelam que 62 siio norte-americanas. No topo da tabela esta a 
Coca-Cola. Segundo os analistas citados pela revista, o trabalho de marke
ting, que nao s6 divulga a marca como tambem os valores norte-americanos, 
contribui para a prevalencia <las marcas deste pafs sobre as de outros pafses. 
No contexto europeu, dois dos acontecimentos noticiados pelos media durante 
o perfodo em analise merecem relevo: A 12 de Dezembro de 2002, o Conselho
Superior do Audiovisual Frances ordena a todos os canais de televisiio do pafs
que retirem do ar tres aniincios publicitarios, alegadamente por escandaliza
rem com estere6tipos racistas e denegrirem a dignidade humana; e segundo o
Didrio Econ6mico, de 7 de Abril de 2003, no Reino Unido, o organismo de

controlo publicitario quer proibir um aniincio da Adidas por este ser inspirado
pelo terrorismo. Em ambos os exemplos, as mensagens publicitarias siio
objecto de avalia,iio, em termos de conteiido referencial, e de responsabiliza
,iio social, evidenciando-se deste modo a pressuposi,ao, que subjaz as acusa
,6es, de que o discurso publicitario e por si reprodutor de valores, no caso
socialmente reprovclveis, e capaz de exercer influencia sabre a opiniao pllblica.
Uma vez mais, confirma-se o reconhecimento da autoridade inerente a acc;ao
publicit.iria, o que se traduz, simultaneamente, no reconhecimento do seu

estatuto social enquanto institui,iio legftima. A sua responsabiliza,iio, por
parte <las entidades reguladoras, e disso conscience, prestando pois especial
atenc;ao aos sens critfrios de verdade e ao seu valor informativo, presentes em
quaisquer mensagens publicit.irias, mesmo que aparentemente investidas de
estrategias persuasivas e criativas que optam pela fic,iio em lugar da realidade.
Vejamos os exemplos seguintes. As sete principais cadeias de TV francesas, tal
como noticiado a 24 de Junho de 2002, exibem um anuncio alertando para
substancias t6xicas existentes num produto de grande consumo. 0 spot gera o
panico entre os espectadores ate a exibi,iio, horas depois, da segunda parte da
campanha que desmancha o enigma e revela tratar-se de uma campanha anti
tabaco; do mesmo modo, entre n6s, em Novembro de 2002, dezenas de leito
res telefonam para as redac,6es do Jornal de Noticias e do Didrio de Noticias,

interrogando a informa,iio sobre a presumfvel contamina,iio de Antrax. De
acordo com as editorias dos dois jornais, trata-se apenas de uma campanha
publicitaria da revista National Geographic, publicada na revista Noticias

Magazine, a que os dois jornais siio alheios. A reac<;iio dos leitores niio e indi
ferente a credibilidade e a notoriedade da pr6pria National Geographic, ela
pr6pria uma «instituic;ao» reconhecida internacionalmente. Um estudo norte
-americano, noticiado a 28 de Novembro de 2002, e tendo abordado 31 mil
consumidores de 31 pafses, conclui que a National Geographic e uma <las 10
marcas lfderes a nfvel mundial, partilhando a posi,iio com a Coca-Cola e a
Microsoft, por exemplo. Alem do mais, e importante aqui referir o facto de a
publicidade em questiio surgir inserida numa revista de informa,iio, a Noticias
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Magazine, pelo que teni beneficiado, por extensao, da veridic,ao pr6pria do 
discurso jornalistico, bem como da credibilidade da revista. Acrescente-se 
ainda que esta aproximac;ao entre ambos os niveis de linguagem, um o jorna
listico, e outro o da linguagem publicitaria, e por vezes usada e origina alguma 
"confusao" entre as representai;Oes de senso comum dos diferentes registos. 
Aproveitando estrategicamente este facto, a chamada publi-reportagem e disso 
o exemplo mais paradigmatico. Casos que indiciam um fen6meno de "dilui,ao
de fronteiras", questao transversal a todos os sectores medi.iticos, no quinque
nio em analise. Outros registos vem em continuidade. A Comissao de Aplica,ao
de Coimas em Materia de Publicidade - CACMP - aplica uma medida caute
lar de cessa,ao de publicidade a um produto para emagrecimento, o Algoxyll
500, por considerar que a publicidade induz os destinatarios em erro e pode
por em causa a saude e seguran,a dos consumidores, 30 de Julho de 2003. Em
Portugal, como noutras partes do planeta, as potencialidades do caracter ins
titucional, em termos de responsabiliza,ao social, do discurso publicitario tern
vindo progressivamente a ser exploradas. Na base desta tendencia esta a con
vic,ao de que, atraves da publicidade, e possivel mudar as atitudes dos cida
daos em geral e mesmo influenciar os seus comportamentos. Registemos aqui
casos ilustrativos. Conforme noticiado a 5 de Dezembro de 2001, a Direc,ao
-Geral de Via,ao lan,a uma campanha de publicidade cuja palavra de ordem
e alterar comportamentos: os anllncios de prevenc;ao de acidentes rem como
objectivo alterar os comportamentos dos condutores portugueses, mediante a
demonstra,ao de casos reais. Tambem digna de nota e a noticia dada a 24 de
Fevereiro de 2002: doze agendas de publicidade juntam-se ii Associa,ao de
Mulheres contra a Violencia para produzir anuncios de divulga,ao da
Conven,ao sobre os Direitos das Crian,as. Em jeito de parenteses, e curioso
relevar algumas noticias que se referem ao papel da mulher na sociedade. Em
Maio de 2001, e noticiado o ciclo de conferfncias "Entre o pensar e o agir",
promovido pelo Ministerio da Presidencia, que discute o papel da mulher na
comunica,ao social e na publicidade. Das condus6es ressalta que os estere6ti
pos tradicionais ainda persistem, sendo que alguns sinais de ruptura vem da
publicidade e dos desenhos animados. E uma olhadela ii campanha "por uma
beleza real", ja de 2004, aos produtos de higiene pessoal Dove parece corrobo
rar esta conclusiio: as mulheres que se mostram nos anU.ncios siio mulheres
bonitas, mas que supostamente nao fazem parte dos ideais de beleza da actuali
dade ... Em 2003, o meio outdoor e alvo de aten,6es, motivadas par raz6es
diversas que ]he reconhecem importiincia, quer em termos de impacto paisa
gistico, quer em termos de eficacia junto dos cidadaos em geral. Uma notfcia
divulgada pelo Publico, a 2 de Junho de 2003, revela que a autarquia das
Caldas da Rainha vai por ii vota,ao um novo regulamento municipal de publi
cidade, que preve que todos os projectos de afixa,ao de publicidade na via
publica sejam elaborados por arquitectos ou designers. E um artigo do Publico,
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de 25 de Setembro de 2003, da conta das crfticas feitas por urbanistas ii recente 
introduc;iio, em varios pontos de Lisboa, de outdoors por parte da autarquia. 
Os anuncios apresentados publicitam as obras efectuadas pela Camara 
Municipal de Lisboa. 0 presidente da Camara, Santana Lopes, argumenta 
que se trata de informar os munfcipes sobre os gastos da autarquia. As crfticas 
estendem-se tambem a algumas campanhas publicitarias em zonas nobres da 
cidade, envolvendo cartazes gigantes e bidoes de plastico. Singular e a inicia
tiva da diocese de Braga que lanp uma campanha publicitaria pioneira, com 
o slogan "Uma igreja na cidade e para a cidade", que recorre a mupis, imprensa,

e cria,iio de um weblog, conforme noticiado a 13 de Outubro de 2003. Vemos
assim a publicidade exterior integrada num piano de meios que visa chegar a
um publico o mais abrangente possivel, tirando-se dessa forma partido das
vantagens especificas do meio e da sua adequa,iio aos objectivos da campa
nha: alem de um forte indice potencial de GRPS - Gross Rating Points -,
trata-se de um meio que, essencialmente, se dirige a um pllblico-alvo urbano,
embora indiferenciado. Sobre o texto publicitario e sua articula,iio com o
macrotexto dos media, uma ou outra noticia merece men<;ao, mesmo como

curiosidade: os reality shows que colhem cada vez menor investimento publi
cit.irio. Trata-se, certamente, de uma avaliai;iio que mostra a pouca eficicia

das inser,oes publicitarias nestes blocos, a que niio sera alheio o facto, ja antes
referido, dos escudos que revelam o abandono da televisiio no intervalo dos
programas, sobretudo em horario nobre, e recepcionados em grupo familiar
ou de amigos; os desinvestimentos publicitarios que se julgam relacionados

com programas de violfncia e, especificamente no periodo em an.ilise, a inter
ferencia das notfcias com o conflito iraquiano; do ponto de vista dos direitos
dos consumidores, determinadas matCrias apresentam-se especialmente sensf
veis e, nessa medida, objecto de discussiio e de legisla,iio especifica. Tai e o
caso da publicidade as bebidas alco6licas. A 15 de Fevereiro, e publicado em
Diario da Republica um decreto-lei que permite a publicidade televisiva de
bebidas alco6licas a partir das 20h30, nos A,ores. A decisiio prende-se com a
co-existfncia de dois fusos horarios em territ6rio nacional e com a ponderai;ao
do direito dos consumidores a acederem em condi,oes de igualdade ii progra
ma�iio; no ultimo par de decadas, a industria de imprensa testemunhou o
crescimento de um novo tipo de publicidade. Conhecida por uma variedade de
nomes - preprints, encartes ou circulares - esta nova forma de publicidade e
utilizada por alguns grandes anunciantes em lugar da exposi,iio tradicional
ou da publicidade «run-of-the-press». Ao contrario dos anuncios tradicionais
que sao inseridos nas paginas dos jornais a par das noticias, os chamados
«prepints» sao secc;6es separadas inseridas em cada c6pia e distribuidas com
o resto dos jornais. Quer se considere sobretudo o lucro, quer a compara�iio
entre uma pagina inteira de inser,iio publicitaria tradicional e um oitavo de
pagina de encarte tabl6ide, o autor revela que a publicidade tradicional e mais
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lucrativa; segundo um estudo comparativo - de Davies e Prince (1999) - entre 
o Reino Unido e os Estados Unidos, sobre as agencias de publicidade e respec
tivas «contas de clientes», ha uma associa�ao entre a longevidade das referidas
contas e a dimensiio das agencias (nomeadamente, em termos de volume de
neg6cios e de numero de colaboradores). As maiores agencias tendem, conse
quentemente, a beneficiar de contas («accounts») com uma maior longevidade;
ta! como referem Ewing, du Plessis e Foster (2001), um crescente investimento,
a nivel mundial, em publicidade no cinema traduz a necessidade de procura
adicional de impacto e eficacia mediaticos. A fim de explorar as suas capacida
des para refor,ar e complementar outros media, este artigo debru,a-se sobre o
estudo de anllncios simultaneamente veiculados na televisao e no cinema. Os

resultados deste estudo, assumindo determinados constrangimentos em ter
mos de or,amento/GRP, apontam para maiores indices de recall (memoriza
,iio) nos casos de anuncios veiculados em ambos os media, quando comparados
com os casos dos anllncios veiculados apenas na televisiio; segundo um estudo
de Stafford, Stafford e Day (2002) -, no contexto do recente crescimento na
economia dos Estados Unidos que se verifica nos servi,os, mais do que nos
sectores de produ,iio, tern aumentado a percep,iio sobre a importiincia dos
servi,os da publicidade e do marketing para a sustenta,ao deste mesmo cres
cimento e para a cria,iio a longo prazo de viabilidade, quer para os novos
servi,os, quer para os ja estabelecidos.
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Do apogeu ao declinio: 
a convergencia e a concentra�ao dos media

Elsa Costa e Silva 

I. Era uma vez a convergencia ...

O ano 2000 chega em plena euforia na area dos media. Um pouco por todo o 
mundo os neg6cios de aquisi,oes e crescimento dos grandes grupos sucedem
-se e um novo ciclo que se ia desenhando no horizonte da propriedade atin
giu o seu pico: a convergfncia, o movimento de aproximac;ao entre os media

e as telecomunica<;oes. Em 2000, dao-se os grandes neg6cios a nivel mun
dial (como e o caso da AOL-Time Warner e da Vivendi Universal) e tambem 
no nosso pals, com a aquisi<;ao pela Portugal Telecom (PT) da totalidade da 
Lusomundo. 
Nao e a primeira vez, na hist6ria da concentrac;ao de meios de comunicac;ao 

social (movimento que juntou no mesmo grupo e sob a mesma administra<;ao 
jornais, estac;Oes de televisiio e r.idio, revistas, etc.), que outros sectores de 
actividade (como a banca e empresas de constru<;ao civil) se parecem interessar 
pelos neg6cios dos media. Contudo, o movimento de convergfncia assenta, 
contrariamente aos conglomerados anteriores, num conceito de parceria com 
algum sentido estratfgico, que caminharia para um objectivo comum. 
Ou seja, a convergfncia representaria a integrac;ao dos neg6cios entre os con
teudos e suas vias de distribui<;ao, sobretudo tendo em conta as novas poten
cialidades oferecidas pela Internet e pelas tecnologias ligadas a comunica<;ao 
m6vel. A analogia classicamente referida para explicar este movimento era a 
do trifego autom6vel (contetidos, tais como noticias, filmes, mtisica, etc.) nas 
auto-estradas (comunica<;oes por cabo, Internet ou satelite). Apesar da grande 
euforia que rodeou estes neg6cios a nivel global (com, por exemplo, algumas 
das empresas dotcom a atingir elevadas valoriza,iies bolsistas), alguns dos 
actores mais cl.issicos mostraram v.irias reticfncias a convergfncia. Contudo, 
o movimento cresceu e parecia mesmo consolidar-se.
Os grandes investimentos na convergfncia resultaram de estratfgias iniciadas
em meados dos anos 90. Em Espanha, por exemplo, a Telefonica (congenere da
PT no pais vizinho) combinou o periodo de privatiza<;ao com grandes incur
siies nas areas dos media: em 1997, lan,ou a plataforma digital de televisao
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(Vfa Digital) e adquiriu o controlo do canal privado Antena 3. Adquiriu ainda 
participac;6es em outros grupos e investiu na radio. 
Em Portugal, o interesse da PT na area dos media tambem se come,ou a 
desenhar ainda no final da decada passada. A TV Cabo foi lan,ada em 1994, 
mas entiio, de acordo com a legisla,iio vigente, apenas podia redistribuir e 
traduzir. Em 1998, contudo, com um novo quadro legislativo que permitia 
a produ,ao de contetidos pr6prios, o grupo de telecomunica,oes nacionais 
comec;a a entrar num novo terreno e inicia um caminho que tern em vista, de 
acordo com as palavras do presidente do grupo, colocar a PT «na vanguarda 
do multimedia e do entretenimento». 
Come,aram as primeiras parcerias (Premium TV e Sport TV) e, no ano 
seguinte, a PT lan,ou-se em produ,ao pr6pria com o canal de informa,iio por 
cabo CNL. Este projecto niio obteve os resultados desejados e acabou por ser 
encerrado no ano seguinte. A PT vendeu 60% do capital a Impresa, de Pinto 
Balsemiio, que reconverteu o projecto e seis meses depois surgia a SIC Noticias. 
Apesar deste reves, a estrategia do grupo de telecomunica,oes niio se inverteu. 
Ainda em 1999, comprou o maior portal portugues de Internet, o Sapo, e fez 
um investimento semelhante no Brasil (com a aquisi,ao do Zip-net). 
O percurso efectuado pela PT niio era -como vimos ja com o caso da T elef6nica 
- uma iniciativa iinica no panorama internacional. De facto, a convergfncia
parecia ser a palavra de ordem para o crescimento e consolida,iio dos grupos
de telecomunica,oes e multimedia. 0 inicio do ano 2000 mostrou isso mesmo
com a entiio maior fusiio de sempre na area: o gigante da Internet AOL jun
tou-se a Time Warner (um grupo que juntava cinema, jornais e participa,oes
na area da televisiio). Ainda que com algumas restri,oes, as entidades regula
doras nos Estados Unidos (Comissiio Federal das Comunica,oes) e na Europa
(Comissiio Europeia) aceitaram o neg6cio.
Nada parecia travar o caminho da convergfncia e outros actores de peso mun
dial come,aram a posicionar-se no novo tabuleiro dos media. Pouco depois
do neg6cio norte-americano, um grupo europeu procurou assumir projecc;ao

de caracter internacional: a Vivendi Universal resultou do casamento de inte
resses nos telefones m6veis (SFR), no sector editorial (Havas), na televisiio por
cabo (Canal Plus) e no cinema (Universal) e tornou-se entiio o segundo maior
grupo mundial de multimedia.
Portugal niio ficou indiferente as novas tendencias desenhadas a nivel inter
nacional e a PT, no seguimento das op,oes ja efectuadas, continuou tambem
o caminho da convergencia. Cerca de tres meses depois do grande neg6cio
da AOL-Time Warner, a PT fez ja um investimento de peso: adquire 42% da
Lusomundo, um grupo com presen,a significativa nos jornais diarios (JN, DN

e 24 Horas), radio (TSF) e cinemas.
Numa carta aberta aos accionistas da Lusomundo, o coronel Luis Silva (ate
entiio dono do grupo) assinala que «esta alian,a estrategica combinara as pla
taformas tecnol6gicas da PT e os contetidos de media e entretenimento detidos
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pela Lusomundo, tendo coma resultado uma das parcerias mais poderosas 
na Internet e servi�os interactivos nos mercados de lingua portuguesa mundo 
fora». Numa entrevista ao Diario de Noticias (10 de Abril de 2000), o ainda 
accionista maioritario explicava tambem que, depois da fusiio da AOL-Time 
Warner, «nada ficou na mesma. Tudo se alterou. Agudizou-se o sentido de que 
as auto-estradas tern de ter trafego e o trafego tern que ter auto-estradas e esta 
ea realidade que corresponde a esse casamento». 
Apesar de, nessa mesma entrevista, Luis Silva garantir que nao estava em causa o 
controlo do grupo, em Novembro desse mesmo ano, os mercados foram surpre
endidos pela notfcia da aquisi,ao dos restantes 58% do capital da Lusomundo 
pela PT. Murteira Nabo, presidente do grupo de telecomunica,iies, justificou o 
neg6cio, afirmando que <<na chamada nova economia, quern disp5e de potentes 
plataformas de telecomunica,oes tern de juntar valor aos seus servi,os, ofere
cendo propostas de conteudos» (Publico, 3 Novembro 2000). 
Tambem a convergencia se consolidava assim em Portugal. No entanto, quase 
todos os outros operadores do mercado dos media niio acreditarem nesse cami
nho: Pinto Balsemiio, do grupo Impresa, Paes do Amaral, da Media Capital, 
e Paulo Fernandes, da Colina, mostraram-se contrarios a adop,iio de uma 
estrategia nesse sentido (Costa e Silva, 2004). 

II. A turbulencia internacional

O ano de 2001 niio favoreceu o sector mediatico. 0 arrefecer da economia 
internacional, visive! desde o inicio do ano, agudizou-se significativamente 
com o ataque terrorista as torres gemeas norte-americanas. 0 grande neg6cio 
das dotcoms revelou-se afinal uma balsa de especula,ao, que acabou por estou
rar. Uma das principais consequencias para o neg6cio da comunicai;ao social 
foi a crise no sector publicit8rio, com graves repercuss6es nas contas e sallde 
financeira dos grandes grupos. No momento em que os "gigantes" entretanto 
formados, coma a AOL-Time Warner, nos Estados Unidos da America (EUA) 
e a Vivendi Universal, em Fran,a, precisariam de hons ventos para estabilizar 
os neg6cios de convergencia efectuados, a recessao econ6mica refori;ou os pro
blemas de endividamento dos grupos e prejudicou a sua liquidez. 
Assim, os primeiros tempos de vida dos novos "convergentes" tiveram lugar em 
momentos nada propicios. Deste modo, a AOL-Time Warner teve prejuizos sig
nificativos nos primeiros exercicios e tres anos depois da megafusao deixou cair 
o AOL, passando a designar-se apenas de Time Warner. Uma op,ao justificada,
significativamente, para evitar confus6es entre a considerada area nuclear do
grupo (televisiio por cabo, cinema e imprensa) e a dedicada a Internet.
Quando a Vivendi Universal, o grupo de sede europeia (com interesses nas
telecomunicai;6es, sector da clgua, cinema, televis3o por cabo e imprensa),
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criado para ombrear com o gigante norte-americano, o caminho foi o do des
membramento. Em Julho de 2002, na sequencia do endividamento do grupo 
e queda das cota,oes em bolsa, o seu lider e mentor acabou por se demitir. 
Varias direc,oes foram sendo alienadas e, pouco a pouco, a Vivendi Universal 
perdeu o caracter de gigante da comunica,iio social. 
Em Espanha, um dos primeiros actores no campo da convergencia iniciou 
igualmente um caminho de retrac,iio. A Telefonica optou por uma politica 
de desinvestimento nos media em virtude dos sucessivos prejufzos da holding 
que agrupava as participa,oes multimedia. Em 2003, o gigante espanhol <las 
telecomunica,oes abandonou a posi,iio maioritaria na esta,iio privada Antena 
3, distribuindo parte pelos accionistas e alienando a restante participa,iio. 
Entretanto, o fen6meno da convergencia voltou a ter dimensao de neg6cio 
multimilionario quando, em Fevereiro de 2004, a Comcast, a maior empresa 
de cabo dos EUA propos-se adquirir a Disney por 66 mil milhoes de d6lares. 
A administra,iio da Disney recusou, pondo assim um ponto final na aspira,iio 
de uma empresa que era forte na distribui,ao, mas pobre nos conteudos. E, de 
novo, o movimento da convergencia nao teve um avan�o significativo. 
Em 2003, a discussiio em torno das regras e dos limites da concentra,iio da 
propriedade dos media aqueceu nos Estados Unidos da America (EUA), com a 
entidade reguladora norte-americana a advogar a flexibiliza,iio das normas de 
forma a que um grupo de media pudesse alcan,ar 45% de audiencia televisiva 
a nfvel nacional, em vez dos entiio 35%. 0 presidente dos EUA manifestou o 
seu acordo a esta proposta, mas o Senado norte-americano chumbou o pro
jecto em Setembro. 
Tambem na Europa, o tema da concentra,iio voltou a ser motivo de preocu
pa,iio quando o Conselho da Europa notou, em Fevereiro de 2004, que os 
interesses polfticos e econ6micos, a concorrencia, assim como a concentrac;ao 
nos media privados poderiam amea,ar o futuro do servi,o publico de radio
televisiio no Velho Continente. Isto numa altura em que a Uniiio Europeia, 
por exemplo, continuava (e continua) sem regras comuns no que diz respeito 
a propriedade dos meios de comunica,ao social, apesar de, por exemplo, 
a Comissiio da Cultura e dos Media do Parlamento Europeu ter instado a 
Comissiio Europeia a tomar medidas no sentido da preven,iio da concentra,iio 
excessiva na comunica�ao social. 

Ill. 0 fim de um ciclo ea recessiio 

O ano de 2001 trouxe a recessiio ao mercado e as quebras de receitas publici
tarias significaram uma crise que se agudizou em 2002. Para os grupos nacio
nais, a recessao econ6mica significou alguma conten�ao nos investimentos e a 
maioria optou por olhar para o interior e procurar cortar nas despesas, numa 
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tentativa de equilibrar a satide financeira. Alias, seguindo uma tendencia inter
nacional, j.i que, um pouco par todo o mundo, comec;ou entao uma onda de 

despedimentos e redimensionamentos dos grupos de media. Foi o momenta 
de, nas palavras de Pinto Balsemiio, presidente da Impresa, «limpar a casa». 
Como tal, os grupos mantiveram-se neste perfodo pouco activos, procurando 

apenas consolidar mercados, desinvestir nos neg6cios menos promissores e 

assegurar meios de ultrapassar a crise. 

Da parte de alguns sectores tradicionais da area nacional dos media, coma 
a Igreja· (que chegou, ate 1997, a ser um actor de algum peso com o con
trolo sabre a TVI) e o Estado, o movimento de retraci;iio neste sector era ja 
anterior. A Igreja, de pois de vender a sua participai;iio no canal televisivo, 
manteve-se pouco activa no campo da propriedade e nunca chegou a dar pas
sos, por exemplo, para concretizar aspira\5es antigas no campo da imprensa 

generalista diclria. A sua maior presen�a na .irea da comunicac;ao social e no 

sector radiof6nico, com o grupo Renascenc;a - um activo ainda de importcln

cia maior, j.i que capta grandes audifncias. Na imprensa, a Igreja tern uma 
preseni;a dispersa par varios jornais locais, mas com um grau de propriedade 
e controlo diverso e niio centralizado. 
O Estado, seguindo a estrategia de privatizai;iio e liberalizai;iio lani;ada pelos 
Governos de Cavaco Silva na decada de 90 no sector dos media, continuou a 
ser um actor presente na Radio (RDP) e Televisiio (RTP). Depois de ter alie
nado a sua preseni;a no sector da imprensa (o Jornal de Noticias e o Didrio de 

Noticias foram vendidos a Lusomundo no infcio da decada de 90), o seu peso 
diminuiu. A abertura de novas canais televisivos (em 1996 e 1997) significou 
uma franca concorrencia para a entiio unica estai;iio de televisiio (a RTP), que 
perdeu assim no dominio de telespectadores e em termos de penetrai;iio nas 
quotas de audiencia. 
A tinica movimentai;iio do Estado - alias, em contracorrente - foi a aquisii;iio 
dos restantes 75% no capital da NTV, um canal de notfcias emitido a partir 
do Porto via cabo. Uma aquisii;iio inesperada (e contra a manifesta vontade 
do grupo privado Media Capital, que tinha inteni;iio em adquirir este neg6cio, 
para entrar assim no sector da televisiio par cabo) e que teve durante algum 
tempo contornos indefinidos. De facto, a direci;iio do canal estatal demorou 
a definir uma orientai;iio (e mesmo o name) para o canal, acabando em 2004 
par se decidir par um modelo semelhante ao da SIC-Notfcias. 
O nova Governo social-democrata (liderado par Durao Barroso, a partir de 
2002) mostrou vontade em continuar com um movimento de retraci;iio no sec
tor da comunicai;iio social e chegou a anunciar a alienai;iio do segundo canal 
televisivo ptiblico (que transformou depois numa cedencia a sociedade civiP) 
e de uma estai;iio de radio. Nao concretizou qualquer dessas alienai;6es, mas 

1 Ver sobre este assunto os textos de Helena Sousa (p. 13) e Manuel Pinto {p. 227). 
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ficou patente a vontade estatal de niio investir numa presen,a acrescida na 
area dos media, em termos de propriedade. 
Assim, ao mesmo tempo que cresciam os grupos empresariais, na segunda 
decada dos anos 90, o sector publico e a lgreja mantiveram-se na sombra. 
Uma posi,ao que contrastou com as grandes movimenta,6es do dominio pri
vado, que conquistou progressivamente predominancia na arena medi.itica. 
O ano de 2000, que come,ou em alta, acabou por encerrar um ciclo de cres
cimento e expansiio em Portugal no sector dos media privados, com a conver
gencia a atingir uma expressiio significativa e ritmo acelerado. 
Este foi o ano em que se consolidaram os quatros principais grupos privados 
nacionais. Foi em 2000 que a Lusomundo (com os cinemas, a radio TSF e os 
titulos de imprensa JN, DN e 24 Horas) passou, em duas fases distintas, para 
as miios da PT. Esse foi o ano de consolida,iio para a Impresa (proprietaria, 
entre outros, do universo SIC e do semanario Expresso), de Francisco Pinto 
Balsemiio, que assegurou o controlo sobre o seu maior activo (o canal de tele
visiio), para a Media Capital (com presen,a na imprensa econ6mica, na radio e 
na televisiio), liderada por Miguel Paes do Amaral, que cresceu e viu a esta,iio 
televisiva TV! ganhar a batalha da lideran,a no horario nobre, e para a Cofina, 
com Paulo Fernandes a frente, que nasceu e ganhou peso, sobretudo no sector 
da imprensa (com titulos como o Correia da Manha e o desportivo Record). 
O perfodo seguinte foi decisivo para marcar posi,6es no campo mediatico 
nacional. Pouco tempo depois do grande neg6cio que marcou o movimento 
da convergencia em Portugal, a aliena,iio da Lusomundo por parte da PT 
passou a estar em cima da mesa. 0 rumores no mercado nunca deixaram de 
existir e essa inten,iio acabou por se concretizar no final de 2004. Os sinais 
que o neg6cio levantava dificuldades foram dados, logo em 2001, com a PT 
Multimedia (subholding do grupo PT que detinha o grupo de media) a apre
sentar um projecto de redui;ao de custos na Lusomundo, «um piano a media e 
longo prazo de elimina,iio de desperdicios» (DN, 21 de Novembro de 2001). 
Em Outubro de 2003, o grupo anunciou ainda a fusiio de todas as empresas de 
jornais numa unica sociedade, com o nome de Global Noticias. 
A falta de investimentos ou de qualquer estrategia de crescimento na area foi 
visive!. A posi,iio oficial do grupo passou pela op,iio por uma nova estrategia 
que deixava de lado o crescimento org3nico para optar por parceiras com actores 
,lo mercado (Costa e Silva, 2004). Nao chegou a haver grandes movimenta,oes 
nesse sentido e tornaram-se crescentes os rumores de mercado relativamente a 
uma eventual retirada da PT do neg6cio dos media. Em 2002, quando a Globo 
anunciou a inten,iio de vender os 15% que detinha na SIC, chegou a ser falado 
um interesse da PT em adquirir essa participa,iio, mas essa inten,iio foi poste
riormente negada (vindo esta posi,iio a ser adquirida pelo BPI). 
O grupo vendeu a participa,iio na NTV, adquirida pela RTP. E, alias, ja no 
periodo que se seguiu a 2001, o grupo de telecomunica,6es optou por se 
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recentrar no seu corebusiness (Sousa e Costa e Silva, 2004). No Relat6rio e 
Contas de 2003 da PT Multimedia, a administra,iio salientava que "os neg6-
cios de media continuaram a ser condicionados pela retrac,iio do mercado 
publicitario". Em Abril de 2004, faz uma pequena aquisi,iio, o jornal Ocasiifo 

(de divulga,iio gratuita de anuncios classificados), mas compensa esse inves
timento com a aliena,iio da Editorial Noticias, empresa virada para a edi,iio 
e venda de livros. No final de 2004, a PT admitia finalmente estar vendedora 
dos seus activos nos media e abriu ja no inicio de 2005 uma recep,iio de pro
postas para aquisi,iio da Lusomundo. 
Quanta a Impresa, a grande luta de Pinto Balsemiio foi, de facto, garantir a 
sua posi,iio na SIC (de que detinha entiio o controlo estrategico, mas uma 
posi,iio de apenas 25% no capital), amea,ada em 1999 por dois actores: a 
Lusomundo (ainda sob a lideran,a do coronel Luis Silva) e a  dupla Cofina/BPI 
(um actor surgido inesperadamente, numa parceria que juntou a banca a um 

grupo industrial com presen,a significativa em Portugal). Este combate foi 
motivado pelo anuncio do grupo Investec, liderado por Joe Berardo, que iria 
vender a sua participa,iio na Investec, que tinha 24,99% do capital da esta,iio 
de Carnaxide. Da luta por estas ac,oes saiu vencedora, em Agosto de 1999, 
a dupla Confina/BPI, mas, entretanto, Pinto Balsemiio assegurou finalmente 
uma posi,iio maioritaria da esta,iio televisiva adquirindo 34% a diversos 
accionistas, tornando a posi,iio adquirida pela dupla Cofina/BPI insuficiente 
para qualquer controlo do canal. 
Pinto Balsemiio inicia o ano de 2000 com a consolida,iio da sua posi,iio maio
ritaria na SIC, que tinha ficado amea,ada em 1999 aumentando o seu interesse 
econ6mico na esta,iio para 51 %. Em finais de 2004, com a saida da BPI do 
nucleo accionista do canal (posi,iio que tinha adquirido depois do rearranjo 
de posi,oes com a Cofina), Pinto Balsemiio assegurou 100% dos direitos de 
voto na SIC com um investimento de 153 milhoes de euros - um avan,o que 
mostra a importancia do canal para a Impresa. 
Da luta pelo controlo do entiio maior canal privado de televisiio saiu assim 
vencedor o Iider original da SIC. Mas este processo, para alem de parecer 
encerrar o interesse da Lusomundo pela televisiio (ja anteriormente demons
trado com um apetite cerrado pela TV!, que acabou por ser detida pela Media 
Capital), teve ainda como consequencia o aparecimento da Cofina (entiio em 
parceria com o BPI) que, adquirindo a Investec, assegurou, para alem da par
ticipa,iio na SIC, o jornal desportivo Record. 

2000 foi tambem o ano em que Paes do Amaral consolidou a TV! como 
um dos canais generalistas candidatos a lideran,a dos shares, depois de ter 
avan,ado decisivamente no campo da Internet, com a cria,iio do portal IOL. 
O enfoque deste grupo no sector audiovisual e perceptive! nos dois grandes 
investimentos que siio efectuados neste periodo: a aquisi,iio, em Janeiro de 
2002, de 45% da NBP e, em Janeiro de 2003, a compra de 50% da Castello 
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Lopes Mmultimedia (uma empresa de distribui,iio cinematografica). Neg6cios 
conexos a actividade principal da televisiio, mas neste sector as tentativas de 
crescer foram goradas. Assim, os projectos da Media Capital, falados ainda 
na epoca alta, de lan,ar cinco canais por cabo niio avan,aram. A tentativa de 
o grupo de Paes do Amaral entrar nesse universo via aquisi<;iio do canal NTV
(a PT, que detinha 75%) foi gorada.
O grupo teve mesmo um movimento de desinvestimento na area da imprensa,
uma area por que ha muito Paes do Amaral afirmava niio se interessar (Costa
e Silva, 2004). Em Outubro de 2002, a Media Capital vende a sua partici
pa,iio de 50% na Econ6mica SGPS a Recoletos, que fica assim com a totali
dade do capital de uma sociedade que era proprietaria do Diario Econ6mico
e Semanario Econ6mico. Um neg6cio que niio deixa de ser muito signifi
cativo porque, em Abril desse mesmo ano, Paes do Amaral tinha afirmado
numa entrevista a Lusa que seria "francamente catastr6fico" que as principais
empresas de comunicac;iio social ''viessem a mudar para as miios dos espa
nh6is" (Lusa, 14 de Outubro 2002).
Um grupo que cresceu com um perfil agressivo e dinamico (Costa e Silva,
2004), a Media Capital concentrou-se, a partir de 2001, nos activos do grupo
(refor,o da lideran,a da TV! no prime-time', reposicionamento das varias
emissoras de radio e reformula,iio do neg6cio da Internet, saindo em 2004 da
oferta de acesso a alta velocidade). A importancia dada a saude financeira do
grupo e evidenciada pela entrada em bolsa, no segundo trimestre de 2004.
No relat6rio de gestiio referente ao ano de 2004, a administra,iio da Media
Capital assinalava o refor,o do controlo da TV! no prime-time televisivo, com
6bvias consequencias no bolo das receitas publicitarias, assinalando ainda a
evolu,iio positiva registada no sector radiof6nico. Mas evidenciava tambem as
dificuldades sentidas no campo da Internet.
Dois factos de dimensiio significativa se devem assinalar no final deste periodo
em an.ilise. 0 primeiro diz respeito a uma movimentai;iio interna no capital que e
extremamente importante: a entrada de um novo accionista, o grupo internacio
nal alemiio Bertelsmann que adquiriu, em Outubro de 2004, 11,6% do capital.
O segundo facto diz respeito a entrada do grupo no mercado dos jornais gra
tuitos, com o controlo dos contelldos editoriais do di3.rio Metro, numa parceria
onde a Metro Internacional (detentora do tftulo) ficou com 65% do capital.
E tambem no ano 2000 que a Colina surge como um verdadeiro grupo media
tico, depois de um rearranjo de participa,oes com o BPI; talvez por ser o mais
recente, foi o unico que no periodo da recessiio manteve algum dinamismo no
campo da propriedade. Adquire 85,9% da Presselivre, proprietaria do Correio
da Manha e em Agosto de 2001 o BPI deixa definitivamente a parceria. A
Colina fica com o sector da imprensa e o BPI, entiio na posse do capital da SIC

2 Ver neste volume o texto de Felisbela Lopes (p. 33).
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detido pela parceria, toma lugar na administra,iio da SIC. A Colina tenta tam
bem entrar em outros grupos portugueses, adquirindo em 2002 4% do capital 
TVI, que depois acaba por vender em 2003, e, em 2003 tambem, 19,1% da 
Lusomundo. 
Neste periodo p6s-euforia, foi o grupo que se manteve mais activo, adquirindo 
por exemplo, a TVGuia a RTP. Durante 2003, o mercado fala em negocia
,oes com a Recoletos (entretanto com posi,iio aut6noma em Portugal na edi
,iio de imprensa econ6mica especializada) para a fusao dos titulos Jornal de 
Neg6cios (Colina) e Didrio Econ6mico (Recoletos), mas o grupo portugues 
acaba por avan,ar sozinho, transformando o semanario Jornal de Neg6cios 
num diario. Em Mar,o de 2004, lan,ou a newsmagazine Sabado e, no final 
de 2004, entra tambem no mercado dos jornais gratuitos, lan,ando o titulo 
Destak em Portugal numa parceria com a Metro News. 
Apesar da relativa acalmia no que diz respeito a movimenta,6es de caracter 
nacional no pos-2000, nao havendo altera,6es de peso na estrutura do mer
cado medicltico portugufs, os actores internacionais pautaram a sua preseni;a 
por pequenas movimentai;Oes, entre retiradas e incurs5es. Num movimento 
de retrac,iio, a Globo decide vender a sua participa,ao de 15% no capital da 
SIC, que acaba por ser ·adquirida pelo BPI. Os tambem brasileiros da Abril 
alienaram a sua posi,iio de 33,33% na Abril Control]orn,>l. As ac,6es foram 
edquiridas pelos dais outros parceiros: a Impresa e a  Edipresse (empresa sui,a 
que aumentou assim a preseni;a em territ6rio nacional), que mudaram entre
tanto o name da sociedade para Edimpresa. 
Ao adquirir os 50% da Econ6mica SGPS, a espanhola Recoletos aumentou a 
sua preseni;a em Portugal. Procurou parceiros para se associar, mas.nae houve 
via verde para qualquer neg6cio, pelo que o grupo se manteve s6. Tambem 
com presen,a independente no Pais continuou - ainda que niio por muito mais 
tempo - a Prensa Iberica, com dois titulos regionais ( 0 Comercio do Porto e 
A Capital, em Lisboa). 
Contudo, o final do ano de 2004 come,a a deixar antever mudarn;as, e de peso, 
neste dominio. Pela primeira vez, nao se trata apenas de termos uma preseni;a 
estrangeira nos media nacionais, mas sim de actores de grande peso da cena 
internacional - players que, quando entram, procuram normalmente adquirir o 
controlo. Portanto, o controlo estrategico dos meios de comunica,iio social por
tugueses por maos nacionais ficou assim posto em dU.vida. Um cenclrio come�ou 

assim a desenhar-se quando a alemii Bertelsmann, um dos grandes actores do 
cenario mundial, adquiriu, subitamente, em Outubro de 2004, uma participa
,ao na Media Capital. As implica,oes imediatas do neg6cio siio, nessa altura, 
desconhecidas, mas ele foi amplamente discutido na pra,a publica quando foi 
envolvido no caso Marcelo Rebelo de Sousa, como tendo sido alegadamente o 
pretexto para um encontro entre este comentador politico e o dona da Media 
Capital, que resultou na safda de Rebelo de Sousa da TVI (ver adiante). 
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Neste periodo, a Internet - que seria a plataforma por excelencia da chamada 
convergfncia e o motor a dinamizar esse movimento - nao ganha importancia 
ou dimensao no interior dos grupos e, de facto, nao constitui nenhuma ala
vanca de desenvolvimento ou de aparecimento de novos neg6cios. Ninguem 
entra significativamente ou investe neste domfnio e a Media Capital - que 
tinha dedicado algum espac;o a Internet no interior do seu grupo - reconhece 
no relat6rio de gestiio do ano 2004 que foi necessario um certo desinvesti
mento, face tambem a alguma reduc;iio da sua expressiio econ6mica dentro 
do grupo. 
A Televisiio Digital Terrestre, outro projecto que poderia alavancar o movi
mento da convergencia, foi objecto de concurso para atribuic;iio de licenc;as 
(com a Impresa a sair vencedora) mas niio avanc;ou. 0 processo acabou por 
ser oficialmente anulado em 2003, sem qualquer tipo de avanc;o posterior no 
lan�amento de novo concurso ou mesmo timing para novas abordagens, mos
trando que as autoridades portuguesas niio estavam ainda confiantes neste 
nova modelo. Dos operadores, ainda que a Media Capital tenha demonstrado 
algum interesse em participar num novo concurso, nao houve grande press.io 
publica para que o projecto da televisiio digital fosse retomado em Portugal. 
E de assinalar que, se no campo geral da Imprensa niio tivemos movimen
tac;oes de peso neste periodo que vai de 2000 a 2004, com a manutenc;iio 
do numero de titulo e alguma quebra do neg6cio, sobretudo em virtude da 
reduc;iio de receita publicitaria (que s6 teve uma retoma significativa ja em 
2004), o periodo termina com dais investimentos significativos: a aposta nos 
jornais diarios de distribuic;iio gratuita. Media Capital e Colina posicionaram
-se nesse mercado com duas ofertas de peso e relanc;aram significativamente o 
neg6cio dos gratuitos - ate entiio pouco explorado pela Impresa com o Jornal 
da Regiifo - com um impacto que s6 viria a revelar-se mais tarde. 

IV. As preocupa�iies

Curiosamente, e nesta fpoca de relativa acalmia que se levantam em cres
cendo as preocupac;oes relativamente a concentrac;iio dos media em Portugal. 
O mote para o debate publico comec;a de forma discreta, ainda que pela miio 
do presidente da Republica, Jorge Sampaia, em Setembro de 2003. Tambem 
o Bloco de Esquerda tenta levantar a discussiio sabre o tema, apresentando
um projecto-lei que procurava limitar a propriedade dos media em Portugal.
O projecto foi chnmbado na Assembleia da Republica e niio suscitou grande
debate sabre o tema. 0 Sindicato dos Jornalistas foi outra das entidades que
ergueram a voz contra os perigos da concentra<;ilo, mas niio obteve igualmente
grande projecc;iio.
Ainda em Novembro de 2003, um inquerito realizado pelo Instituto de Pesquisa
e Opiniiio Publica para a Universidade Independente junto de um bar6metro
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especializado em comunicac;ao social (profissionais do sector, como gestores, 
directores e chefes de redac,iio, e academicos da area) revelou que 31 % consi
deravam que a concentra,iio empresarial de meios de comunica,iio social pode 
pOr em risco o pluralismo da informac;ao e o sistema democr.itico. No entanto, 
tambem em 2003, o Observat6rio de Comunica,iio recomendava fusoes no 
dominio da Comunica,iio Social, considerando que grupos mais fortes eram 
necessarios (Lnsa, 03 Junho 2003). 
No entanto, e de novo, estas interven�es nao tiveram grande eco na sociedade 
civil e o tema niio ganhou dimensiio. Um ano depois, contudo, a questiio da 
concentra,iio saltou para os espa,os nobres das emissoes televisivas. 0 caso 
do afastamento do comentador politico Marcelo Rebelo de Sousa dos ecriis da 
TV!, na sequencia de declara,oes do Ministro dos Assuntos Parlamentares, 
Rui Gomes da Silva, sobre a critica sistematica que ele faria ao Governo, 
levantou grandes discuss5es sobre as Iiga,oes entre o poder politico e o poder 
econ6mico, a presenc;a do Estado na comunicac;ao social e, de um modo geral, 
a existencia de grandes grupos. Em Outubro de 2004, ii saida de uma reuniiio 
com o responsavel pelo grupo Media Capital, o comentador anunciou a sua 
saida da TV!. 0 caso acabou por se estender ao DN - entiio envolvido numa 
mudan,a de direc,iio editorial - e ii presen,a da PT (grupo onde o Estado tern 
uma golden share) nos media, tornando-se um caso essencialmente politico. 
A interven,iio governamental nos media entrou na ordem do dia. Este caso sus
citou grande debate entre os politicos, com os partidos da oposi,iio a avan,ar 
com propostas de limita,iio da concentra,iio em Portugal. 0 pr6prio partido 
no Governo mostrou-se mais cauteloso em relac;ao a esta matfria, apesar de 
o ministro que tutela a .irea ter afirmado, em outras ocasi6es, que o Governo
estava aberto a fus5es na area da comunica,iio social (Lusa, 30 de Abril de
2004). No meio deste caso, o PSD, entiio no Governo, admitiu apresentar uma
proposta sobre concentra,iio de meios de comunica,iio social, que niio passou
da mera expressao de uma intenc;ao, sem qualquer consequfncia.
Na sequencia deste caso, a Alta Autoridade para a Comunica,iio Social (AACS)
promoveu uma sfrie de audifncias e, no final, apresentou uma sfrie de reco
menda,5es. No relat6rio apresentado, licam evidentes as contradi,5es entre
Marcelo Rebelo de Sousa e o lider do grupo detentor da TV!, Miguel Paes do
Amaral, tendo este ultimo negado ter sofrido qualquer pressiio do Governo
e alirmado que "a estrategia da Media Capital e estritamente empresarial".
Contudo, a AACS entendeu que a interven,iio de Rui Gomes Silva sobre os
comentarios de Marcelo Rebelo de Sousa "constitui objectivamente uma pres
siio ilegitima". Foi ainda defendido pelos relatores que os argumentos apresen
tados por Miguel Paes do Amaral para a conversa com o comentador politico
da TV! - a compra de uma participa,iio do grupo portugues pelo grupo ale
mao da Bertelsmann - "constituem um conjunto legitimamente interpret.ivel
como um condicionamento do comentador".
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Relativamente ao caso da mudan,a de direc,iio no DN - para cuja lideran,a foi 
lau,ado na pra,a piiblica o nome de Clara Ferreira Alves como tendo sido uma 
'sugestao' do entao primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes -, a AACS mani

festou algumas preocupa,oes relativamente a metodologia adoptada pela PT e 
recordou a sua posi,iio, quando ja em Outubro de 2003 tinha sido nomeado para 
director Fernando Lima (ex-assessor do ministro dos Neg6cios Estrangeiros que 
tinha deixado o Governo tres semanas antes) a revelia do Conselho de Redac,ao 
do DN, segundo a qua! se afirmava a "necessidade de garantir a independencia 
dos 6rgiios de comunica,iio social perante o pod er politico". 
Tecendo algumas considera,oes de caracter geral sabre a rela,iio entre os pode
res politicos e econ6micos e os 6rgiios de comunica,iio social, a ACCS notou 
que estes acontecimentos, para alem de relan,arem a discussiio sabre o papel 
do Estado, levantaram ainda a questiio da concentra,iio, no ambito nacional 
e transnacional. Como pano de fundo, os relatores descreviam os media como 
um "sector estratfgico" em v.irios planos: econ6mico, social, cultural e da 
pr6pria identidade nacional, "sendo que, de facto, a concentrac;ao s6 sera um 
mal no excesso que a lei j.i parcialmente preve e que mais operativamente deve 

prever; podendo alias, a concentrai;ao constituir uma forma de refon;ar esse 
sector estratfgico". 
Assim, a AACS recomendava ao poder politico que perspectivasse o "fen6-
meno e as estratfgias empresariais na concentrac;ao e convergfncia multimedia 

de forma miiltipla, cruzada e transnacional". Uma advertencia que faz sentido 
tendo em conta que o quadro regulador da comunica,ao social e apenas sub
sectorial, niio prevendo outras formas de concentra,iio que niio a horizontal 
(Costa e Silva, 2004). Na sequencia desta advertencia, a AACS continuava, 
dando conta das dificuldades sentidas pela autoridade para fazer face a rea
lidade da concentra,ao, recomendando que "a regula,iio de opera,oes de 
concentrac;iio e de convergfncia, nacionais e transnacionais no domfnio dos 
multimedia passem a ser, em fun,ao da sua especificidade, atribui,iio e com
petfncia, nao apenas genericamente da Autoridade para a Concorrfncia, mas 
especializadamente, do regulador do sector, nas suas v3rias formas vertical, 
horizontal e transversal". Uma recomenda,iio que deve ser Iida tambem a luz 
da discussao entao em curso sobre a cria\ao de um nova regulador no sector 

da comunica,iio social, que viria depois a ser criado em 2005 com o nome de 
Entidade Reguladora da Comunica,iio Social. 
Finalmente, a AACS considerava ainda ser necess.irio um refor\'.O dos "meca
nismos de protecc;iio da independencia dos media perante os poderes politico 
e econ6mico, designadamente no seio e na din3mica do Grupo PT". E assim 
recomendava-se que fossem "urgentemente considerados, quer pelo Grupo 
quer pelo accionista de referencia que e o Estado, ou a aliena,iio <lesses media

ou a sua colocai;ao na .irea de atribuii;Oes e competfncias do 6rgao regulador". 

Uma aliena,iio que, de facto, veio a concretizar-se ja em 2005. 
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Da leitura deste caso, torna-se evidente que havia em Portugal materia para 
preocupac;ao com a questiio da concentrac;ao e com a interferencia do poder 
polftico, assim como um quadro legislativo e regulador incapaz de fazer frente 

-� ao fen6meno em todas as suas dimensOes. No entanto, nao houve da parte
do poder polftico uma verdadeira acc;ao no sentido de encarar o problema e a
demissao, pouco tempo depois, do Governo envolvido nesta polemica pareceu
"enterrar" as preocupac;Oes relativas a esta materia. Nao deixando, contudo, 
de ser interessante notar que, na mesma altura em que o debate ainda estava 
aceso, quase 75% das mais importantes personalidades do sector da comuni
cac;ao social (ouvidas no iimbito do Conselho dos Notaveis, uma iniciativa do 
jornal especializado Meios & Publicidade) acreditavam que a concentrac;ao 
iria aumentar nos media, com cerca de metade dos inquiridos a considerar isso 
prejudicial para os portugueses (Lusa, 3 de Dezembro de 2004 ). 
Uma qnestiio que permanece em aberto diz respeito ii regulac;ao do sector. 
Houve apenas duas iniciativas legislativas neste periodo, as Leis da Radio 
(2001) e da Televisao (2003). 0 sentido destas legislac;iies foi no sentido de 
reforc;ar anteriores orientac;Oes, ou seja, alargar os limites da concentrac;ao, 
conforma nota Costa e Silva (2004 ). Este periodo passou ainda pela discussiio 
de uma nova lei da Radio, cujo projecto governamental conhecido apontava 
para uma admissao de maior niveis de concentrac;ao no mundo radiof6nico, 
mas acabou sem concretizac;a'.o em termos legislativos. 0 Governo prome
teu ainda criar uma nova entidade reguladora, mas as suas linhas de acc;ao 
niio chegaram a ser definidas, tendo na altura o presidente do Sindicato de 
Jornalistas considerado que a concentrac;ao dos media deveria ser regulada. 

V. Notes conclusivas

Com o tema a ser debatido na prac;a publica, um poder polftico maioritaria
mente omisso nesta matf:ria, assim como actores propensos a consolidar as 
suas posic;iies, o cenario da concentrac;iio em Portugal chegou ao final de 2004 
numa encruzilhada. Um novo ciclo estaria em vias de iniciar-se e a venda da 
Lusomundo pela PT poderia vir a alterar o panorama de forma significativa, 
permitindo, por um lado, a entrada de novas actores ou, por outro, a consoli
dac;ao de posic;iies ja existentes no mercado. 
Outro sinal que ressalta deste perfodo e em particular da analise deste caso 
e que o movimento da convergf:ncia, se nao terminou, pelo menos abrandou 
significativamente em Portugal. Nao s6 o neg6cio-estrela do movimento (a 
aquisic;iio da Lusomundo pela PT) acabou num anuncio de alienac;iio - depois 
de quatro anos de hesita�6es, desinvestimento e quase desinteresse - como 
niio houve qualquer avanc;o de peso, por qualquer outro actor nacional, neste 
domfnio. E a Internet, considerado o motor da convergf:ncia, permaneceu 
longe das apostas de peso em termos de afirmac;iio empresarial. 
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Muito importante e o facto de o neg6cio que se perspectivou para 2005 com 
a aliena,iio da Lusomundo poder vir a ser paradigmatico e fazer mesmo juris
prud@ncia em Portugal, por permitir saber de que forma as autoridades por
tuguesas, que tern estado omissas nestas quest6es, iriam agir ou nao. Uma 
tipologia da concentra,iio em Portugal poderia assim estar na forja com este 
processo, mas, por outro lado, nao podemos esquecer um dado nova e de 
import.incia extrema que come<;a a relevar neste cen.irio. 
De facto, a internacionaliza,ao da propriedade dos meios portugueses de 
comunica,ao social despontou em 2004 e este e um dossier que permanece, 
no final deste perfodo, em aberto e com repercuss6es ainda por definir. A 
entrada da Bertelsmann mostra que o mercado nacional, quase um terreno vir
gem nestas andan<;as mundiais, tern interesses vcirios para os grandes grupos 
de comunica,ao social e que o futuro vai, provavelmente, deixar de se jogar 
apenas em portugues. 
Por outro !ado, e ainda evidente que apesar de termos assistido a alguma pre
ocupa,ao, mesmo a nivel polftico, sobre a concentrac;ao da propriedade dos 
meios de comunicai;ao social em Portugal, a t6nica da discussao esteve quase 
sempre no processo (nomeadamente pela promiscuidade com o poder poli
tico) e nao no fen6meno. Ou seja, continuamos a ter um debate marcado pela 
ausfncia sabre as vantagens da concentrac;3o, os seus riscos, as reais conse
qufncias na oferta informativa e de entretenimento e quais deverao ser os 
limites aceitclveis para este fen6meno. 
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O Google [2000-2004]: 
a emergencia de um fen6meno global 

Alberto Sa 

Os avarn;os nas diversas tecnologias de informac;iio e de comunicac;iio alte
raram o modo de contacto e interacc;iio humana. 0 iimbito de alcance e de 
intfrvenr;ao dos modos de produi;ao electr6nicos extravasaram as fronteiras 
tradicionais de espac;o e de tempo. 
No domfnio <las engenharias e sistemas de informar;ao, e comum afirmar-se que 
as actuais aplicai;Oes informaticas referidas coma "populares" pouco tern de 
inovadoras, sendo antes um repassar dos trabalhos desenvolvidos em decadas(!) 
anteriores: a Web 2.0 sempre esteve presente na ideia inicial de Tim Berners-Lee, 
por volta de 1990, o RSS/XML e um parente do SGML, de 1986, e a Internet 
encontrou o "clima" propfcio de implementai;ao no ambiente da Guerra Fria. 
A medida que as novas ferramentas informaticas vem dilatando horizontes de 
influencia e aplicabilidade, saindo da organizac;iio empresarial e ate do recanto 
dos Jares para o dominio alargado do espac;o publico (benesses dos pontos 
de acesso sem fios e da tecnologia 3G dos telem6veis, por exemplo), varios 
modelos te6ricos procuraram fundamentar a adopc;iio, pelo utilizador, de 
determinadas tecnologias e ferramentas, em detrimento de outras. Ainda que 
os factores determinantes para a selecc;iio de uma dada ferramenta niio sejam 
iguais para codas as tecnologias, o elo mais forte tern sido o da predisposic;iio 
humana para favorecer a utilidade e a facilidade do uso, e niio canto o da sofis
ticac;iio tecnol6gica propriamente dita. 
Nos Ultimas anos, nenhuma outra ferramenta inform.itica tern colhido mais 
atenc;iio e registado uma evoluc;iio mais espectacular do que o Google, enquanto 
servic;o prestado, e a Google, Inc., enquanto filosofia empresarial e modelo de 
neg6cio. Nao sendo propriamente pioneiro no dominio dos motores de busca 
- o aparecimento ocorre seis anos ap6s o lanc;amento do Archie, em 1990 -, o
Google e, actualmente, um proeminente fen6meno social e tecnol6gico e um
lider empresarial, pelo que importa contextualizar as raz6es do seu rapido
sucesso de acordo com um conjunto de premissas.
E a apropriac;iio social da tecnologia, ainda que esta possa parecer ressessa,
o que constitui factor do provir das sociedades, prefigurando-se como um
agente de mudanc;a profundo. No campo dos estudos de comportamento
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humano, o modelo te6rico UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology) pretende unificar diferentes teorias explicativas da adop,ao 
de tecnologia pelo utilizador, desenvolvidas nas ultimas decadas1

, as quais 
sugerem que a aceita,ao e utiliza,ao de determinada tecnologia depende direc
tamente de quatro construtores [Venkatesh et al., 2003]. De entre os factores, 
trfs deles determinam o comportamento de inten'rao atravfs: 

1. do desempenho esperado (performance expectancy), ou seja, a cren,a de que
a utiliza,ao de determinada tecnologia fara aumentar a eficiencia, pelo que a
utilidade percebida resulta nuin factor fundamental para o utilizador. Neste
particular aspecto, o Google, enquanto motor de pesquisa, e o que melhor
responde as caracteristicas da Informai;ao: actualidade, rigor, relevancia, dis
ponibilidade e legibilidade; por outro lado, enquanto modelo de neg6cio, per
mitiu-lhe resistir ao colapso das dotcom; de ressalvar, ainda neste particular
aspecto, a maneira como o Google tern procurado responder ii predisposi,ao
natural e intuitiva do ser humano para a busca da Informa,ao;
2. da influencia social, ou seja, o modo como a aceita,ao colectiva de determi
nada tecnologia influencia a atitude individual perante a mesma. Na sociedade
actual em geral, e no mercado de trabalho em particular, um indivfduo "estar
informado" e valorizado pelos superiores e aprovado pelos pares;
3. do esfor,o esperado (effort expectancy), ou seja, a cren,a de que a utili
Za\'.ao de determinada tecnologia ocorrera sem resistfncia, niio se prevendo
dificuldades ou obstaculos ii boa utiliza,ao. A pagina de fundo branco com o
"magnetico" rectangulo Search e quanta basta ao utilizador para mergulhar
nos meandros das bases de dados, atraves do Google;

O comportamento de uso, por sua vez, est.i directamente relacionado com o 
outro construtor: 

4. as condi,6es propfcias (faci/iting conditions), isto e, o determinismo tecno
l6gico enquanto contexto favoravel a adop,ao de novas tecnologias e ii disse
mina,ao da Informa,ao ii escala global.

1. 0 desempenho esperado, ou o Google como sin6nimo de busca

No seu conjunto, a Informa,ao2 esta presente em todas as actividades intelec
tuais e humanas e representa os feitos culturais, artisticos, filos6:ficos, cientf:fi-

1 0 estudo sabre a aceita�iio de tecnologias da informa<;iio a investiga<;iio teve o seu grande desenvolvimento 
apOs a publica�ao do Modelo de Aceita�iio de Tecnologia {TAM - Technology Acceptance Model) [Davis, 
1989). Este modelo prop6e que a propensiio para o uso de determinada tecnologia, por parte do utilizador, C 
determinada em fun�iio da util idade e da facilidade de uso esperadas. 
2 A Informa�iio seni sempre referida em termo abstracto. Niio deixa de ser paradoxal a falta de consenso entre 
as diversas Ciencias em torno da defini�iio deste conceito, onde mesmo a terminologia e problematica, numa 
Era precisamente denominada de Sociedade da Informa�iio. 
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cos e tecnol6gicos do homem enquanto ser social. Pela Informa,ao se alimenta 
o saber da Hist6ria, mas ela tambem e o auxiliar das cogita<;6es hipoteticas
da mente humana.
Enquanto agente interventivo, o Homem foi capaz de inspirar artes e tfcnicas
e moldar culturas e sociedades. Mas tambem sempre padeceu do vicio pelo
frivolo e da curiosidade pela satisfa,ao das inclina<;6es m6rbidas, maliciosas e
ate inllteis. Por estas ou aquelas razOes, a Informai;ao corresponde ao satisfa
_zer da curiosidade intuitiva do homem enquanto sujeito inquiridor dos fen6-
menos naturais que o rodeiam e na atitude lilos61ica perante a ansiedade do
desconhecido.
O evoluir tecnol6gico moldou a sociedade segundo novas praticas e novos com
portamentos, e conduziu a um novo paradigma econ6mico orientado para a
recolha, processamento e distribui,ao de Informa<;iio. Nas ultimas decadas, a
economia dos paises mais desenvolvidos evoluiu de um modelo orientado para a
informai;ao - em que a procura era superior a oferta -, para um modelo receptor,
quase asfixiante, em que a oferta informativa e bastante superior a procura.
A Informai;ao constitui, assim, um recurso valioso que importa gerir para dele
se tirar vantagem num mundo extremamente competitivo, em que o tempo
-real aniquila o espa<;o, e a informac;ao certa no momenta imediato permite
antecipar uma melhor decisao.
A gestiio do manancial informativo tornou-se, deste modo, um dos aspectos
criticos da p6s-modernidade, provocando nos individuos uma crise de abun
diincia. Gerir a presen,a maci<;a e permanente de caudais informativos e o
desalio colocado ii actual gera,ao, que devera delinear uma estrategia inteli
gente de liltragem, busca e interpreta<;ao efectiva da Informa<;ao. «A estrategia
visa, assim, a capacidade de fazer sentido, de descobrir diferen,as, de abrir
caminho neste oceano imenso de dados. Para muita confusao, muita precisiio»
(Ilharco, 2004, p. 109).
A saciedade pela Informa<;ao, como referido, determinou em grande parte uma
cultura de utiliza,ao dos recursos tecnol6gicos, de entre os quais se destacam
os motores de busca, cuja proeminfncia emerge neste contexto de avalanche
informativa, ii escala global. Cedo se demonstrou impraticavel o movimento
cibernetico sem o auxilio de ferramentas de procura que, na penumbra das
liga<;6es, registam, recolhem e organizam a Informa<;ao para as disponibilizar
segundo criterios seleccionados de procura.
A preocupa<;ao pela busca nao era particularmente evidente nas ofertas de
setvi<;os da Internet pioneira. 0 precursor Archie (1990) indexava apenas a
partir dos titulos dos arquivos, e o Yahoo!, (1994) larn;aria o debate da arru

ma<;ao dos dados entre a cataloga<;ao e a busca par termos, reconhecendo que
a maioria das pessoas niio tinha h.ibitos de pesquisa e que se sentiriam mais
c6moda com a arruma,ao dos assuntos par direct6rios (Battelle, 2006: 87).
De imediato a lista das ofertas relacionadas com a busca foi-se alongando e
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crescendo, pelo que o chavao «tudo a distancia de um clique» encontra na 
metafora da rede a sua verdadeira dimensiio: no fundo, as malhas servem para 
capturar. No dominio abstracto da Informai;iio, permitiu um olhar sobre o 
mundo com um sentido de proximidade e instantaneidade, transpondo barrei
ras e orientando para o encontro da Informai;iio. 
A medida que a Web se expandia, os habitos dos utilizadores refinavam-se 
com a aquisii;iio de destrezas i,o dominio tecnol6gico e de uma maior familia
rizai;iio com as possibilidades e proveitos a obter dos servii;os disponiveis. 0 
modelo de neg6cio baseado no portal viria a revelar-se o conceito 6bvio numa 
fase inicial mas que seguidamente se saturaria, pressagio do colapso das dot

com, revelando incapacidade em adequar-se a evolui;iio da sensibilidade social 
para as questi'ies da Informai;iio, reflexo da atitude pr6-activa do utilizador 
perante a navegai;iio. 
A sofisticai;iio destas exigencias tern o Google procurado responder com com
petencia e desempenho. Embora inicialmente pouco evidente, o projecto de 
Page e Brin acabaria por preencher um vazio no campo das solui;oes informa
ticas que se enquadrassem no modelo comportamental da busca intencional, 
embora sem resolver a dicotomia entre a Informa'rao e o Conhecimento, coma 
adiante nos reportaremos. 

2. A influiincia social, ou o habito da lnformai;ao

E indesmentivel referir a Internet como um dos pilares da contemporaneidade, 
tambem vulgarmente denominada de Sociedade da Informai;iio. A proclamada 
rede das redes foi, em finais dos anos 80, apresentada inicialmente como uma 
ferramenta de comunicai;iio e de pesquisa, ainda que limitada ao contexto de 
utilizai;iio da comunidade academica. Apenas nos inicios da decada seguinte, 
e ja com a World Wide Web de Tim Berners-Lee, se potencializaria a emergen
cia de um novo «periodo caracterizado pela transforma'rao da nossa 'cultura 
material' operada por um novo paradigma organizado em torno das tecnolo
gias da informai;iio» (Castells, 2002: 33). 
A rapida e macii;a computorizai;iio da sociedade, ritmada pelos impulsos ino
vadores da nanotecnologia, veio alastrando a essencia da digitalizai;iio a todas 
as esferas da criai;iio humana: na produi;iio de bens e servii;os, na expressiio 
artfstica, na excelfncia cientffica e intelectual, no dominio da administrai;ao 
publica, nas dimensi'ies do social. Paulatina mas determinadamente, o com
putador tornou-se o instrumento de trabalho privilegiado para a produi;iio de 
conhecimento e de informai;iio, e ganhou impacto como interface de comuni
cai;i'io entre seres humanos. 
Os meios de produi;iio e de circulai;iio de informai;iio atingiram propori;oes 
nunca antes experimentadas pela Humanidade, correspondendo ao desfrag-
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mentar dos «monop6lios de conhecimento» (Innis, 2004[1952])3 que promove 
a democratiza<;ao do acesso a Informac;ao, de natureza diversificada, massi
ficada e multilingue, embora, por certo, perdurando por Jargas decadas as 
divis6es sociais entre aqueles que detem capacidade financeira para aceder as 
tecnologias e forma,iio cultural para delas tirar proveito. 
Os recentes fen6menos da blogosfera, wikipedia e restantes tecnologias cola
borativas que compoem a pan6plia da Web 2.0, siio a expressiio iiltima do 
rapido desenvolvimento das interconexoes em rede a escala mundial e da etica 
de coopera<;a'.o, de relevancia social, assente numa arquitectura tecnol6gica. 
As campanhas de info-alfabetiza,iio e a influencia da cibercultura promove
ram a altera,iio dos habitos de lazer e dos modos de trabalho, desenvolvendo 
a conscifncia critica e a capacidade de iniciativa de encontro as tecnologias. 
De um modo particular, o processo de integra,iio tecnol6gica aprofundou 
uma maior sensibilidade para as questoes da Informa,iio, quer como forma
,iio cultural do individuo, quer como necessidade imperiosa no mercado eco
n6mico-financeiro, ao nfvel das empresas, raz5es justificativas para que cerca 
de 80% do trafego na Web seja originario de sites de busca (Green, 2003). 
Em Portugal, entre Janeiro e Novembro de 2006, foram os sites de portais e 
motores de busca os que mais utilizadores 6.nicos receberam4

• 

3. 0 esfor1,o esperado, ou tiio simples como "googlar"

Uma das principais raz6es do sucesso do Google foi a simplicidade, rapidez e 
clareza dos processos de pesquisa - a pagina principal poucas altera,oes sofreu 
desde a sua concep,iio, prevalecendo o fundo branco, o log6tipo, o rectangulo 
para a inser,iio dos termos de busca e, obviamente, o botiio para a ac,iio de 
"pesquisar". Tao simples e, no entanto, tao eficaz. Para quf complicar? 
O conjunto de servi,os disponibilizados pelo Google pretende resolver as difi

culdades dos utilizadores atraves do uso eficiente da tecnologia nas mais diver
sificadas areas, com capacidade demonstrada para localizar informa,iio acerca 
dos mais dispares temas: paginas Web, imagens, defini,oes de conceitos, loca
liza,iio de pessoas e objectos, tradu,oes, ficheiros das mais variadas aplica,oes, 
niimeros de telefone, mapas, etc. A multiplicidade de solicita,oes faz com que 
uma pesquisa no Google nao se resuma a um aero Unico, antes se repita por 

3 A literacia constit ui o monop6lio de conhecimento mais significativo da Hist6ria da Humanidade. As socie
dades democr8ticas actuais apostam na forma�iio intelectual dos seus cidadiios, mas nem sempre assim foi. 
Nas Civiliza�Oes Antigas, estava reservado aos sacerdotes o dominio do conhecimento sagrado, de ler e de 
escrever; tambem na Idade Media se reservava ta! privilegio as elites cristiis. H. A. Innis descreve a maneira 
coma os que possuem pouca tecnologia da informa�iio a�ambarcam e controlam as vantagens que ela pro
porciona. 
4 Fonte: MARKTEST, 2006, "AudiCncias de Internet (Universo de 2006)", dados do estudo Netpanel que 
analisa um painel de cibernautas que acede a partir do Jar [http://www.marktest.com/wap/a/n/id-cal.aspxJ. 
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sucessivos e imprevisiveis pedidos, ao ritmo do fluxo de resultados projectados 
e das multiplas oportunidades de destinos a boleia das hiperliga,oes. 
A vantagem do Google nao reside apenas na capacidade tecnol6gica. 0 fito 
principal foi o de procurar saber como responder as necessidades dos utili
zadores, de maneira eficiente e gratuita5

• Na senda da presta,ao de mais e
melhores servic;os, v.irios outros projectos tern sido desenvolvidos, como, por 
exemplo, a disponibiliza,ao de fotos aereas de praticamente qualquer local 
(Street Maps), a especializa,iio em produtos que permita ao consumidor com
parar pre,os de distintos locais de venda (Froogle), ou a realiza,ao de calculos 
matematicos e conversiio de moeda a partir do pr6prio rectangulo de pesquisa 
( Google Calculator e Currency Conversion, respectivamente). Conscientes da 
importancia dos media nas sociedades modernas, foi disponibilizada a pes
quisa de excertos de video e de programas de televisao (Google Video), a que
bra dos recordes de armazenamento em caixas de correio electr6nico com o 
GMail, e o tao fantastico como inquietante Google Earth ..
No conjunto, com o Google, o valor potencial do computador ganhou defi
nitivamente novos horizontes, conquistando uma aplicabilidade para alem da 
esfera comercial ou empresarial e afastando-se do feudo exclusivo dos domi
nadores de linhas de codigo. Este novo estatuto acrescenta uma projec,iio 
mais ampla do que a redutora no,iio de maquina de escrever sofisticada com 
ecr.i acoplado, ou ainda, como forma de entretenimento em videojogos - o 
computador era referido com um misto de respeito e de misterio: sofisticado, 
capaz de mirabolantes opera,5es, mas dominado apenas par uma minoria. A
semelhan,a do ocorrido com outras killer applications', o computador pas
sou, assim, a ter um sentido pr.itico e um uso mais abrangentes, provando ser, 
efectivamente, uma ferramenta de trabalho e de acesso a Informa,ao, fazendo 
do computador um centro de "saber" sem a necessidade do saber fazer. Isto e, 
deixou de ser monop6lio de gestiio dos engenheiros informaticos e passou a ter 
um domfnio mais comum, mais generalizado e acessfvel a qualquer indivfduo 

capaz de "teclar" uma palavra, e, acto contfnuo, a mergulhar no turbilhao 
informativo do ciberespa,o. 
A facilidade, o minima esfor,o esperado e a recorrencia a este motor de busca 
moldaram em parte os habitos de trabalho do utilizador comum, ao ponto de, 
em presenc;a do uso generalizado desta ferramenta, os termos "to Google", ou 
"googlar", no inglfs, se terem tornado um verbo7

. 

5 Cf. "RazOes para usar o Google" no website da empresa [http://www.google.pt/intl/pt-PT/why_use.html] 
6 Programa inform3tico cuja natureza relevante impulsiona a aquisi�iio do computador. 
7 As primeiras referfncias ao uso verbal do termo "Google" surgiram no ano 2000. A American Dialect 
Society elegeu o verbo como a "mais titil" palavra do ano 2002 (cf., juntamente com outras flex6es para a 
palavra quando aplicada em diferentes contextos: McFedries, 2003). 
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4. As condi1,iies propicias ou o determinismo tecnol6gico

A predisposi,iio natural e intuitiva do ser humano para a busca da lnforma,ao, 
coma referido, encontrou, nos finais do seculo XX, o ambience ideal para 
satisfa,iio desse prop6sito. A demanda pela lnforma,ao niio seria possfvel sem 
o essor tecnol6gico que a alimenta. Neste particular capftulo, e conveniente
destacar:

• a redu,iio dos custos de produ,iio e do esfor,o financeiro para aquisi,iio de
tecnologia, em proveito dos avan.;:os da nanotecnologia;
• a reformula,iio do protagonismo do computador coma agente mediador;
• o fen6meno globalizante das redes;
• o desenvolvimento de interfaces operativos amigaveis (iconograficos);
• e, por fim mas niio em ultimo, o continuado aumento da largura de banda.

A ordem e aleat6ria, e cada um e, simultaneamente, causa e efeito de um fen6-
meno mais abrangente. Seria impensavel a adop,iio generalizada da tecnologia 
sem a redu,iio do esfor,o financeiro para aquisi,iio dos equipamentos, mas a 
mesma seria pouco atractiva sem a adop�ao de sistemas operativos amigclveis, 
de interface grafica. 
Por outro lado, o eixo de importancia do computador sofreu uma reorienta�ao, 
deixando este de ser aludido como o elemento capaz de, por si s6, promover a 
mudan,a. Nos anos 90, o mundo da economia e da gestiio, espa,o da integra
,iio por excelencia do computador, reequacionou o impacto desta tecnologia 

em fun,iio de outros criterios, como o da utilidade e o da aplicabilidade. Nesse 
sentido, verificou-se uma desloca,iio do eixo de interesse das novas·tecnologias 
para um outro tipo de valoriza,iio, ja niio entendendo o computador como um 
fim em si mesmo, coma referido, mas antes, coma mediador para a obten�ao 
de um prop6sito maior. Na pratica significa que os criterios subjacentes ii com
pra de um computador deixaram de ser o do fasdnio pela maquina e o do elan 
sedutor do interface grafico com o agir sobre metaforas iconograficas, qua! 
especie de manipula,iio magica vudu (Mouriio, 2001), para ser o da facilidade 
com que proporciona o acesso a uma outra dimensao, mais do dominio das 
aplica,oes e do ciberespa,o. 0 actual fen6meno das killer applications e o 
corolario dessa tendencia e corresponde ao conjunto de ferramentas informa
ticas suficientemente atractivas, capaz de, por si s6, impulsionar a aquisii;:80 de 
tecnologia (no caso, um computador)'. A actual era da Web 2.0 acrescentou 
uma dimensiio mais, na medida em que tudo o que se passa passa na Web, e 
menos no disco duro local, pelo que o computador e mais um veiculo do que 
propriamente uma oficina de interveni;:80. 

8 Como, por exemplo, a World Wide \Veb e o e-Mail, nos anos 90, e mais recentemente, as aplicar;Cles Peer
to-Peer (BitTorrent), os blogues, a Amazon, Wikipedia, servir;os coma o Del.icio.Jts e o Flickr, Yo11Tube, o 
Napster, entre outros. 
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A crescente miniaturiza,iio dos computadores, da qua! o surto de vendas dos 
modelos portateis e disso born exemplo', permitiu que esta ferramenta se infil
trasse nos mais recOnditos espa�os, outrora reservados ao suporte em papel e 
a escrita. A feroz concorrencia no sector, a qual nao deve ser alheio o fen6-
meno do Open Source, fez disseminar o ambito de utiliza,iio do computador, 
aumentando a popula,iio de utilizadores. 
O advento das novas tecnologias influenciou fortemente a vida e a cultura 
humana e esta intimamente relacionado com a Internet. Esta e designada como 
um universo paralelo, criada e mediada pelos computadores de forma instan
tanea e reversfvel, geradora de um novo espa,o de sociabilidade, com c6digos 
e estruturas pr6prias - o ciberespa�o -, a "casa" que aloja a Internet coma 
meio de transmissiio de ideias e de Informa,iio. Embora espa,o sem dimen
s6es, o ciberespa,o esta, contudo, dependente das linhas de comunica,ao do 
mundo, o mesmo sera dizer, da largura de banda e da acessibilidade. A medida 
que as velocidades de navegai;ao aumentam, novas recursos sao concebidos e 
novas potencialidades tecnicas sao desenvolvidas para tirar melhor partido do 
porvir electr6nico. E aqui o ciclo retomou a volta, pois novas ferramentas se 
prestam a explorar as potencialidades multiplas de processamento e de tarefa 
e a  maior rapidez no transporte de conteudos (a Web 2.0 molda-se na largura 
de banda). 

5. E o Google aparece

Imagine-se uma grande enciclopedia, imensa, com mais de oito mil milhoes de 
paginas10

• Leitura apetecfvel? Sim, mas desde que com um born guia de visita. 
Sem ser propriamente uma porta de entrada para o "saber", o contributo da tec
nologia de pesquisa Google representa um fndice para o acesso ii Informa,ao,
cuja fidelidade depende das fontes que a produziu. Nenhuma ferramenta infor
matica foi tao galardoada e universalmente reconhecida, enaltecendo tanto a
inova,ao tecnol6gica como o engenho humano.
Os louros dessa proeza couberam a dois estudantes norte-americanos, Larry
Page e Sergey Brin (este, de ascendencia russa). Embora os primeiros contactos
entre ambos fossem dominados por divergencias de opiniao, corria o ano de
1995, ambos partilhavam a suspeita de que a constante expansiio do universo

9 A presenr;a de computadores nos agregados familiares portugueses tern aumentado significativamente, com 
um crescimento anual media de 14% desde 2002 (UMIC - Agenda para a Sociedade do Conhecimento & 
INE- Instituto Nacional de Estatfstica, 2006). Relativamente ao computador port8til, a percentagem era de 
3o/o em 2002, e de 12% em 2005, com tendfncia para aumentar, enquanto os computadores de secret8ria rem 
diminufdo em nUmero de vendas. A evolur;ao reflecte a melhoria na qualidade de construr;ao e concepr;ao dos 
port8teis, tornando-os mais !eves, eficientes e baratos. A portabilidade e o acesso a rede sem fios fizeram deste 
aparelho parte integrante de um certo estilo de vida. 
1° Fonte: Google website, Fevereiro de 2005. 
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da Web iria levantar novos desafios na demanda pela Informa,iio relevante, a 
partir de um conjunto massivo de dados. 
Nesse momento, a pr6pria Internet sentia ainda os primeiros impulsos no seu 
boom espectacular, gerando entusiasmo e crescente expectativa que atraiam 
um crescente nllmero de utilizadores, pioneiros na "arte" da navega�ao. 
As tecnologias de busca existentes na rede (WebCrawler (1994), Lycos (1994), 
Yahoo (1994), Altavista (1995), Excite (1995), entre outros) adoptaram como 
processos de pesquisa dominantes, grosso modo, a localiza,iio e a frequencia 
de determinada palavra-chave no contexto de uma pagina11

• Em alguns casos 
(Yahoo!), os processos eram baseados em indices de seria,iio subjectiva, de
dificil concep,iio e manuten,iio, e que se tornavam lentos e de ambito parcelar,
permissivos it manipula,iio comercial dos resultados finais apresentados.
As tarefas de pesquisa nao constituiam um objectivo maior, numa fase em
que a popula,iio internauta ainda reagia aos primeiros impulsos do advento
tecnol6gico e que, compreensivelmente, revelavam desconhecimento quanta
aos procedimentos dos metodos de pesquisa electr6nicos, preferindo o modelo
tradicional da organiza,iio dos conteiidos em direct6rios, caracteristico das
bibliotecas e dos arquivos. 0 descarregamento de conteiidos de um website era
considerado como uma afronta e uma invasiio it propriedade privada (Battelle,
2006: 107).
A congrega,iio dos interesses da comunidade de utilizadores num espa,o de
acolhimento na Web parecia revelar-se, assim, uma estrategia de grande poten
cial comercial. A tendencia haveria de confluir na cria,iio do portal, montra
congregadora de conteiidos e de servi,os, com oferta de venda do espa,o visi
ve! para fins comerciais. A estrategia implfcita pretendia fixar os clientes em
torno dos servi,os disponibilizados no portal de modo a rentabiliza-los, sem
fornecer vias para o afastamento, como sugerem as hiperliga,6es apresentadas
nos resultados dos motores de busca. 0 fito financeiro era assumido mediante
a explora,iio da publicidade, dos patrocinadores e da capitaliza,iio bolsista,
na onda de entusiasmo cativante que caracterizou o boom da Internet.
Sendo a pesquisa um mote secundario, os predecessores do Google, a maioria
desenvolvida em ambiente academico, foram sendo paulatinamente absorvi
dos pela lucrativa 16gica comercial, e, desse modo, suspeitos na elabora,iio dos
resultados de busca com exigencia e seriedade.
O modelo de neg6cio desenvolvido, entretanto, viria a revelar-se exacerbado,
abalado pelo esvaziamento da bolha digital. Um pouco it margem deste fen6-
meno, a Google procurava o seu pr6prio espa�o, ciente de que, mesmo com o
colapso das dotcom, os utilizadores continuavarn a fazer buscas. Desta forma,
saberia preencher um certo vazio, o que se revelaria providencial, centrando
as aten,6es naquilo que os utilizadores verdadeiramente aspiravam: um pro-

11 Cf. "Google History", http://www.google.com/corporate/history.html 
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cesso simples e eficaz de acesso ii Informa,iio, sem uma l6gica de arruma,iio 
par categorias coma verificada no portal, mas antes, elaborando um modelo 
suficientemente flexfvel para corresponder ii evolu,iio comportamental dos 
utilizadores de atitude pr6-activa face ii Informa,iio. 
O name Google deriva da expressiio anglo-sax6nica "googol" e representa 
o maior nU.mero possivel de ser nomeado, representado por 10100, ou seja, o
equivalente ao numeral 10 seguido de 100 zeros (em representa,iio decimal).
De certo modo, elucida sabre a ambi,iio em conceber um motor de pesquisa
de elevado desempenho, capaz de contornar o problema do aumento expo
nencial de utilizadores e de paginas Web indexadas. Esta tarefa herculea pres
supos enormes desafios tecnol6gicos: cria,iio eficaz de indices, actualiza,iio
constante dos mesmos, rapidez na pesquisa, armazenamento da informa�ao
compilada e, em muitos casos, preservar a pr6pria informa1rao. Em conjunto,
seriam centenas de gigabytes a cuidar, mas a processar e a aceder em apenas
centesimas de segundo.
Este problema niio pareceu demover os mentores do projecto, contando no
desenvolvimento tecnol6gico com um precioso aliado12

• A evolu,iio da tecno
logia de armazenamento da informa,iio digital vem possibilitando o aumento
da capacidade e a redu,iio dos custos na ordem proporcionalmente inversa.
Tambem elo fundamental para o sucesso de uma pesquisa, o tempo de acesso
aos dados vem diminuindo gradualmente13

• Alias, a previsibilidade do cresci
mento inevitavel da Web tinha sido ja um factor em conta para a defini,iio do
projecto inicial. Actualmente, estima-se que cerca de cem mil servidores em
simultaneo varram e indexem toda a Web.
Ja constitufda coma equipa de investiga,iio da Universidade norte-americana
de Stanford, em 1996, os jovens estudantes usariam a teia de conex5es do
ciberespa,o para obter melhor qualidade nos resultados. A base de trabalho
inicial foi a de ir no encal,o das hiperliga,oes mas em modo inverso, reve
lando o que se relacionava com o que. A tarefa coube ao Backrub, um motor
de pesquisa com capacidade de analise retr6grada, que partindo de uma dada
pagina Web, percorria o caminho inverso das hiperliga,5es (back/inks) apon
tadas a dita pagina. A contagem das conex5es permitia estabelecer o conceito
de "relevancia" (PageRank) de uma pagina Web, ou a sua "popularidade" - o
nfvel de confian,a e estipulado a partir da quantidade de hiperliga,5es apon
tadas ii mesma, mas valorizando ainda a "qualidade" (posi,iio no ranking) de
que as fazem remeter.

11 0 primeiro sistema Google, ainda nos tempos de Stanford (1988) denominava-se "Backrub", e era com
posto por um servidor Sun Ultra II, com duplo processador Intel a 200MHz, 256MB de mem6ria RAM, e 
um total de 9 disco duros perfazendo 51 Gb. Cf. p.igina em arquivo no Internet Archive [http://web.archive. 
org/web/199 9 020 904 3 94 5/google. stanford. ed u/googleha rd ware. html J (2 8 . F ev. 2 004). 
13 Actua!mente, um simples disco duro de um computador pessoal tern mais capacidade do que o sistema de 
armazenamento original do Google, o "Backrub". 
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Quantos mais "votos de confian,a" uma determinada pagina receber (medido 
pela coloca,ao de um link a remeter para o pr6prio endere,o URL) e difun
didos a partir de um site bem posicionado, melhor sera a classifica,ao con
tabilizada no indice de importilncia elaborado pelos robots do Google. Um 
pouco a imagem do processo de merito acadf:mico, onde o reconhecimento 
de um trabalho e aferido pela quantidade de cita,oes recebida interpares, a 
fidedignidade de um Website serve-se da infindavel estrutura de links como 
um bar6metro do valor relativo da sua importilncia. 
Como referido, os "votos" recebidos rem peso diferenciado na ponderac;ao 

global, raziio pela qual a relevilncia dos links esta directamente associada a
classifica,iio da pagina que os cita, atendendo a ordena,iio do PageRank. A 
qualidade de um "voto" emitido confere proporcional gradua,ao a pagina que 
o recebeu. A juntar a este processo selectivo, e a incluir ainda no algoritmo
do Google, a estrutura textual das paginas e indexadade forma a permitir a
busca do termo pretendido, ao fim e ao cabo, o leitmotiv de todo o processo
de busca. Deste modo, o Google usa tanto a estrutura dos links como o texto
subjacente, numa f6rmula matem.itica ta'.o secreta coma eficaz14

• 

Numa escala diferente, o PageRank ganha uma mais-valia acrescida pois pode
ser interpretado como um modelo comportamental do utilizador. Uma pagina
Web aparece posicionada no ranking porque os utilizadores da Internet assim
o determinaram. Consiste, acima de tudo, num fen6meno de popularidade,
assente na contagem das hiperliga,oes que remetem para os assuntos consi
derados relevantes em certo momento e numa dada regiiio. Os picos de solici
ta,oes que os graficos de tendencias demonstram retratam as inquieta,oes de
uma comunidade assinaladas numa linha cronol6gica, reflectindo os interes
ses sociais num tempo particular do percurso hist6rico15

• 

O espelho das atitudes sugere que a actual Informa,iio que alimenta a Rede
equivale em importilncia aos links que a mantem conectada.
E, talvez por isso, sempre se mantera em aberto a problematica da valida,iio
do conhecimento em resultado de uma pesquisa on-line.

6. Problematicas

Na senda do questionado por Neil Postman, a tecnologia di e a tecnologia 
tira, na assun,iio de que a cada beneficio oferecido pela tecnologia existe sem
pre uma desvantagem que lhe corresponde, sendo que esta pode muitas vezes 

14 Sii.o v3rias as projeci;Oes daquilo que podera ser a estrutura do algoritmo PageRank, embora sem o conhe
cimento total da sua evolur;iio. A apresentai;ii.o oficial pelos pr6prios autores concern algumas das ideias de 
sucesso do Google (Brin & Page, 1997). 
15 Este tipo de funcionalidade e assegurada por vllrios motores de pesquisa: Google Trends e Google Zeitgeist, 
AOL Search, Lycos 50, Yahoo Buzz Log. 
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exceder em importancia aquela (Postman, 1998). Apesar da dominancia mun
dial, niio se pode falar do Google como um pleno estado de gra,a, pois siio 
vflrias as controvfrsias relacionadas com as pr.iticas e servi\OS prestados. No 
entanto, nao pode deixar de ser interpretado como um reflexo de dominincia

o extravasamento do ambito de ac,iio do Google para alc,m do espa,o restrito
do ambiente de trabalho, convocando implica,oes epistemol6gicas, econ6mi
cas e sociais.

6.1 Popularidade 

A popularidade e um atributo essencial do Google, niio s6 porque define, 
grosso modo, a l6gica operacional do algoritmo que lhe subjaz, como tambem 
reflecte o alcance que a marca granjeou mundialmente. 

Por popularidade, tanto a do Google como a de qualquer outro motor de 
pesquisa, pode entender-se de duas formas (Hargittai, 2004): por um lado, 
representa a propor,iio de utilizadores unicos que preferem um determinado 
motor de pesquisa. Neste contexto, a popularidade em volta do Google tor
nou-o num simbolo de algum savoir faire no dominio da Web, comprovada 
pela opiniiio consensual que o qualifica como o motor de pesquisa preferido 
ii escala mundial, acolhendo cerca de metade do total de buscas on-line, 

segundo os dados dos EUA registados em !ares e locais de trabalho, de Julho 
de 2006, sendo que a segunda preferencia recai no Yahoo!, com 23,8% do 
trafego (Sullivan, 2006). 
Para tal preponderancia muito tera contribuido uma imagem de marca sabia
mente lapidada. 0 percurso de Brin e Page testemunha mais um exemplo de 
sucesso do eldorado americano, terra das oportunidades, onde uma boa ideia 
pode vingar mesmo sem capital pr6prio para a concretizar. 0 primeiro inves
timento foi rubricado em cheque de 100 000 d6lares por Andy Bechtolsheim 
e endossado ii empresa Google Inc., o que causou inc6modos inesperados pois 
o portador ainda niio existia16 nem a conta banciria para o dep6sito do mon
tante.
A imagem do verificado com a Apple, tambem a Google, Inc. assentou os pri
meiros alicerces numa garagem local, em 1998, mas que cedo se projectaria
para o sucesso ii escala global. Actualmente, a empresa pretende manter-se
fiel as referencias da sua pr6pria cultura empresarial: um produto irreverente
baseado na irreverencia da equipa. A autoproclamada "cultura google" pro
cura partilhar nos sens mais de 7942 empregados dispersos mundialmente17 

o espirito de uma empresa pequena, que coloca enfase no trabalho em equipa

16 A origem do termo resultou de um feliz acaso: a verificar;iio da disponibilidade da designar;iio "googol" 
- a hip6tese inicial - junta da entidade norte-americana responsavel pelo registo de dominios da Internet foi 
digitada com erro tipografico. Como o resultado niio desagradou, sem emendas ficou: o registo do "Google. 
com" foi efectuado a 15 de Setembro de 1997 (ht tp://graphics.stanford.edu/-dk/google_name_origin.html]. 
17 "Google Corporate Information", a 30 de Junho de 2006, (http:J/www.google.com/corporate/facts.html] 
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e na criatividade, mas privilegiando a formula basica de qne a competencia 
profissional e a excelencia dos resultados se adquirem quando contempladas 
a satisfac;iio e bem-estar pessoais, conceito patenteado no edificio-sede da 
empresa, o Googleplex18

• 

Por outro !ado, a popularidade pode ser entendida como a percentagem de 
pedidos efectuados a um motor de busca preferencial. Nesta materia, a con
tabilidade e confusa, pois nenhuma das empresas fornecedoras deste tipo de 
servic;os revela os mimeros de acessos e de pesquisas efectuadas, quer de aces
sos tinicos, quer por distintos utilizadores. Para baralhar as contas, a Google, 
Inc. vende a sua tecnologia de busca a companhias subsidiarias tornando-a 
beneficiaria indirecta do trafego gerado na rede. 

6.2 Relevancia 

O criterio da relevancia envolve var1as nuances. Por um lado, invoca uma 
especie de "ditadura da maioria", porque enfatiza cer tos websites em detri
mento de outros, em obedifncia as preferfncias e interesses da maioria dos 
internautas. Por outro lado, pode, simultaneamente, representar uma das mais 
serias ameac;as a credibilidade dos motores de busca: seja por puro prazer, por 
protagonismo politico ou para obtenc;iio de vantagens comerciais, o algoritmo 
PageRank tern sido sucessivamente colocado a prova por agentes externos, em 
especial, atraves da pratica do google bombing, uma estrategia de diversiio que 
procurava baralhar o criterio de aferic;iio do motor de pesquisa, levando, em 
tiltima instancia, a que os resultados reproduzidos fossem falseados com uma 
intenc;iio predefinida. Esta pratica afecta igualmente outros motores de busca, 
como o Yahoo! e o AltaVista. 
Um dos casos mais famosos consistia em digitar as palavras "miserable failure" 
na janela de pesquisa, que invariavelmente conduzia a pagina do Presidente 
norte-americano George W. Bush, no website oficial da Casa Branca. Fiel a sua 
filosofia, a Google, Inc. recusou-se a interferir directamente no algoritmo19

, 

o que, mesmo pontualmente, abriria graves precedentes, pelo que o truque
podia ainda recentemente ser constatado, pois, apesar de a empresa sempre
elevar a democratizac;iio do algoritmo, foi com relutancia que a Google pro
cedeu, recentemente, a "minimiza\iio do impacto de muitos Googlebombs":
assim, o motor de busca apenas devolved resultados contendo paginas com
coment.irios ao tema, e niio os destinos habitualmente apresentados20

• 

18 "About the Googleplex" [http://www.google.com/corporate/cuhure.html]. Cf., igualmente, a reportagem 
fotogr.ifica da revista Time, de 16 de Fevereiro de 2006 "Life in the Googleplex", disponfvel on-line em: 
[http://www.time.com/time/photoessays/2006/inside_google/J 
19 Cf. o coment.irio de Marissa Mayer, directora na Google [http://googleblog.blogspot.com/2005/09/goo
glebombing-failure.htmlJ. 
20 Moulton, R.; Carattini, K.; "A quick word about Googlebombs", Official Google Webmaster Central 
Blog, 25.Jan.2007, [http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2007/01/quick-word-about-googlebombs. 
html]. 
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6.3 A escrita da Historia ou a ausencia da prolundidade temporal 
Os motores de busca, na generalidade, constituem um objecto de estudo inte
ressante na perspectiva da temporalidade hist6rica da Web, ou, por oposi<;iio, 
pelo seu esquecimento. Na Era da Computa<;iio, a mem6ria e efemera. A pre
serva<;iio e o acesso a longo prazo da informa<;iio digital niio estiio garantidos 
a priori porque estiio amea,ados por varios factores, como a durabilidade dos 
suportes de registo, a longevidade do hardware e do software geradores, a 
compatibilidade das linguagens informaticas, a perenidade dos links e a vola
tilidade das paginas web. 
Siio debeis os alicerces da Sociedade da Informa<;iio: embora tecnologicamente 
sofi.sticada, nao concebe os registos para a permanencia, mas sobretudo, para 
a distribui<;iio em massa e para a rapida dissemina<;iio. As evidencias de todo o 
avan<;o tecnol6gico trouxeram novas praticas na preserva<;iio da Informa<;iio. 
Se a grande maioria das esferas da actividade humana se expressa por meio de 
bits, a heran<;a cultural devera ser prevista no formato digital (Sa, 2005). 
O Internet Archive procura criar um arquivo com o prop6sito de oferecer per
manente acesso aos artefactos culturais da sociedade existentes em ambiente 
digital, incluindo ficheiros de textos, de audio, de filmes, de imagens, progra
mas de software, bem como o arquivo cronol6gico das paginas Web. A missiio 
e tanto abrangente quanto profunda, desde a protec<;iio do direito a conhecer e 
a recordar a preserva<;iio da heran<;a cultural, a analise das tendencias da rede 
e da sua economia, entre outras21

. 

A persistencia da Informa<;iio foi, de algum modo, contemplada pela capaci
dade tecnol6gica do Google, pois permite armazenar c6pias das paginas Web 
atraves da denominada tecnologia cache links, embora seja um processo que 
tern mais a ver com criterios de operacionalidade e de funcionalidade do que 
propriamente por manifesto interesse na criat;3o de um reposit6rio. Por um 
!ado, porque facilita e aumenta a rapidez de acesso aos dados, contornando
eventuais dificuldades de conexiio aos servidores de alojamento. Por outro
!ado, porque, havendo um dep6sito dos objectos digitais, contribui para suster
a perenidade dos links e evitar a degrada<;iio da mem6ria, contornando, assim,
uma limita<;iio frequentemente referida por quern faz da Internet a base de
pesquisa do seu trabalho.
Estando digitalmente arquivada, muita informa<;iio apenas pode ser consul
tada na "mem6ria,, do Google22

, possibilitando o acesso aos dados mesmo que
estes tenham sido retirados voluntariamente da fonte23

• 

21 "About the Internet Archive", Internet Archive, on-line, acessfvel em: http://www.archive.org. 
n A consul ta ao arquivo reproduz, no cimo da pagina devolvida, o seguinte coment3.rio: «Esta ea versa.a do 
Google em cache do endere�o http:f/www.solnet.com!, ta! como foi obtida em 29 Mar 2005 03:07:31 GMT. 
A cache do G o o  g 1 e ea c6pia da p3.gina feita enquanto vasculhava a \Veb.

A p8gina pode ter mudado desde esse momenta. Clique aqui para ver a p3.gina actual sem destaques. 
Esta p3.gina em cache pode apresentar referencias indisponfveis. Click aqui para ver s6 texto em cache ... » 
23 O motor de pesquisa foi fundamental para resolver um caso judicial nos EUA, ao permitir encontrar pistas 
que conduziram a identifica�ii.o de um homem que tinha morrido num acidente de via�ao, em 1993, algo que 
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No entanto, o registo que a Internet grava do tempo difere do do devir his
t6rico numa cadencia que desrespeita a sequfncia cronol6gica natural: o pas

sado, na Web, e o da Ultima actualizai;ao, pr:itica de reescrita constante que 
acarreta a erosiio do passado. Nos websites, a versiio de um documento des
vanece quando ocorre uma actualizai;:io, por menor que esta seja, quer por 
vontade do autor, do webmaster ou por ac�iio das rotinas de manutern;iio no 
servidor de alojamento. Par outro !ado, os motores de pesquisa necessitam de, 
por princfpio, actualizar os indices de forma continuada recorrendo aos crawl

ers, um programa especffico de rastreio e recolha sistematica dos dados da 
galaxia do ciberespa�o, indexando-os. A actualiza,iio destes indices depende 
da periodicidade das visitaa aos websites, da actualiza,iio interna do pr6prio 
motor de busca e do prazo em que a versao antiga se mantem acessfvel. 
Em consequencia, dificilmente se podera reproduzir a data de publica,iio ori
ginal de um documento electr6nico: o tempo, na Internet, funciona a latfncias 
diferentes, afectando a no,iio de temporalidade e da ordem sequencial dos 
fen6menos. Daqui se constata que a utiliza,ao dos motores de pesquisa coma 
ferramentas de reconstru,ao do passado oferece limita,oes metodol6gicas e 
implica,oes te6ricas na concep,iio do tempo e da temporalidade (Wouters et 

al., 2004; Hellsten et al., 2006). 

6.4 Dilema pessoal 

A generalidade dos processos de busca na Web colocou a descoberto algumas 
vulnerabilidades que afectam a condi,iio humana. A indexa,iio dos registos 
electr6nicos permite o mapeamento de um individuo no universe cibernetico 
na medida em que, crescentemente, as actividades humanas se processam atra
ves da e na rede. 0 "existir" na imensidiio da Net implica a faculdade de ser 
encontrado, de emergir do anonimato e da obscuridade, expondo o indivfduo 
perante uma l6gica de classifica,iio e de relevancia processada pelos motores 
de busca cujo resultado ultrapassa a vontade pr6pria, que ora o remete para as 
profundezas de entre milhares de entradas encontradas ou, sensa,iio de gl6ria 
vii, o faz aparecer coma o primeiro de entre milhoes de resultados, calcula
dos em escassas centfsimas de segundo. Quando vai de encontro ao interesse 

pessoal, pertencer ao index da Web deixa de ter o estigma inquisidor a que 
historicamente o termo se associa. 
O contributo do Google acresce notoriedade porque sujeita determinada 
entrada do indice a um processo de seria,ao. Ta! legitima a curiosidade de um 
autor, par exemplo, em procurar saber de que modo a sua ultima obra e evo
cada pelos pares, ral coma o cibernauta se questionara sabre o que opinam os 
visitantes de uma pagina ou blogue pessoais (muitas vezes aferido pelo numero 
de acessos). E talvez, porque niio, cada utilizador ja se tenha dado a indaga,iio 

as autoridades policiais niio haviam conseguido fazer por meios pr6prios. (CBSNews.com, 8.0utubro.2004 
[http://www.cbsnews.com/stories/2004/10/08/tech/main648215.shtml]. 
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narcisista sobre o que a Net regista sobre si. Mas esta vantagem pode acarre
tar graves consequencias. A participai;iio activa no dominio publico que e o 
ciberespai;o possibilita a identificai;iio e a filiai;iio, pelo que tern pertinencia a 
questiio: - Pode o Google ser o Big Brother? A eficacia da pesquisa aliada a 
geo-referenciai;iio do Google Earth causa, no minimo, alguma inquietude. 
Pouco a pouco, multiplicam-se os casos em que a preseni;a na Net e motivo de 
desconforto e de repulsa. Sao celebres os casos de diversas personalidades do 
mundo da musica, do cinema, da politica, do desporto, da moda, entre outras 
areas, que intentaram judicialmente contra empresas que alojavam nos servi
dores de acesso publico certos registos digitais de teor comprometedor e niio 
solicitados - fotos, videos, textos - relativos a pr6pria pessoa. 
Algumas quest5es ganharam pertinencia: - Ate que ponto um individuo pode 
eliminar os vestigios da sua preseni;a no ciberespai;o?24 A luta promete ser desi
gual pois e fulminante a rapidez de disseminai;iio dos objectos digitais, no 
contexto <las redes de comunicai;iio, a escala global. 

6.5 Rela�iio com a lnforma�iio 

Como previamente referido, a Informa�ao constitui um recurso valioso e a 

sua demanda corresponde a uma predisposii;iio natural humana. Os motores 
de pesquisa, com especial relevo para o Google, servem o prop6sito da atitude 
pr6-activa para com a Informai;iio, fruto da maturidade social relativamente 
as tecnologias. 
Mesmo errada, a Informa�iio continua a ser autentica, embora niio sendo 

necessariamente fidedigna. Mas, para que a Informai;iio se concretize em 
Conhecimento, n.io basta apenas que os meios e os canais de comunica�ao 
sejam tecnicamente perfeitos, mas tambfm e necessclrio que o destinatclrio 
se inteire do conteudo da mensagem informativa (Brajnovic, 1979, p. 91). 0 . 
acesso facilitado a Informai;iio pode inebriar a capacidade de discernimento, 
do ajuizar sobre a qualidade e do estudo comparado <las fontes. A base de con
fiani;a, nos moldes tradicionais, privilegiava o acervo documental <las biblio
tecas e dos arquivos, desconfiando da imensidiio pesquisavel da Web. Ate ha 
pouco tempo, ambos os dominios se encontravam perfeitamente delimitados 
e circunscritos, mas o afii globalizante dos motores de pesquisa na recolha do 
maximo. possivel de dados fez despertar a cobii;a sobre a produi;iio editorial 
dos catalogos bibliotecarios, prefigurando-se, em consequencia, como figura 
de depositante legal da informai;iio mundial. E disso born exemplo a inteni;iio 
de formar um reposit6rio universal com base na digitalizai;iio dos arquivos <las 
principais bibliotecas nacionais25

• 

24 <meta name.,,"robots" content"'"noindex, nofollow">, instrm:;iio HTML inserida no c6digo da p:igina web 

que informa os crawlers para a niio indexar. 
25 A demara�iio dos dominios de ac�iio entre o Google e as Bibliotecas niio tern sido pacifica. Veja-se, a titulo
de exemplo, a discussiio deste assunto em torno da autonomia do utilizador (Gaudet, 2004), 
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Assumidamente, a missiio do Google e a de organizar a informa�iio universal 
e torna-la acessfvel e util. 0 projecto Google Print pretende tornar consul
tavel todo o conteudo dos livros, alargando as possibilidades de pesquisa a 
uma fonte de informa,iio ate agora arredada dos olhares que minuciosamente 
perscrutam a Net; as paginas em papel que comp6em os catalogos das biblio
tecas26 . 
Ao facilitar o acesso a Informa,iio a partir do computador pessoal, que e essen
cialmente o que o Google promove, a relac;ao com o "saber" ficou, em certo 
modo, individualizada. A pesquisa, atraves da interac,iio com a maquina, e o 
quanto basta, porque na Web tudo esta la, para o hem e para o ma!, a qual
quer hora, em qualquer lugar, tornando diffcil resistir a tenta,iio do facilitismo 
e ao fascfnio da abundancia, como resposta a necessidade social basica do 
conhecer. 
No entanto, a autonomizac;ao de processos no utilizador conduziu ao livre 
arbftrio na pesquisa. 0 silencio da maquina niio aconselhara quanto a perti
nencia de uma ou de outra referencia, nem quanta ao ajuizar de entre milhares 
de sugest6es, apenas apontara uma ordena,iio em forma de ranking, desco
nhecendo a maioria dos utilizadores a l6gica de arruma,iio das referencias. 
Mas ser.i para as posic;5es cimeiras onde, involuntariamente, recair3 a maior 
aten,iio do cibernauta, numa zona do topo da pagina que forma um designado 
"tri3.ngulo dourado", tal coma evidenciado em estudos quantitativos27

• 

Daqui decorre que, para alem da questao da valida,iio cientffica da Informa,iio 
recolhida, algumas duvidas incidem sabre a eficiencia do motor de busca 
enquanto ferramenta de trabalho, pelo que sera legftimo perguntar: - Poderiio 
as empresas resistir a tentac;ao para o aproveitamento comercial dessa ten
dencia natural do utilizador em privilegiar a zona do topo da pagina? - De 
que modo pode essa aten,iio localizada afectar a ordena,iio dos resultados? 
- 0 afii do lucro comprometera sempre a qualidade do servi,o, ou poderiio
coexistir?
Enquanto modelo de neg6cio, a empresa Google afirma manter a incorrup
tibilidade do algoritmo PageRank, assegurando a solvencia financeira com a
venda da tecnologia e com a afixa,iio de publicidade de contexto, devidamente
assinalada e a margem dos criterios de aferi,iio. Curiosamente, uma decada
volvida, a pr6pria Google Inc. parece niio ter resistido a sedu,iio do lucro
coffiercial, fazendo-se cotar no mercado bolsista28

, embora, reconhecem os
mentores, sem corromper os ideais da funda�ao.

20 "About Google Print {Beta)", http://print.google.com 
27 0 sistema de "eye tracking" analisa a aten�iio visual dos utilizadores numa p3.gina web. Num rol de dez 
resultados, apenas os trCs primeiros recebem 100% da aten�ao, enquanto do oitavo·em diante, 30o/o e menos 
(in "Enquiro:Search Solutions, Inc.", http://www.enquiro.com/eye-tracking-pr.asp). 
n Cf. Registo da adesiio ao mercado bolsista da empresa Google: http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1 
288776/000119312504073639/dsl.htm, a 29 de Abril de 2004. 
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6.6 A luta de titiis e o que se segue ... 

O ano de 2004 foi particularmente importante para a Google: consolida,ao 
da lideran,a na industria da busca, considerada a empresa de crescimento 
mais rapido no sector da tecnologia, adesiio ao mercado bolsista e subida em 
flecha da cota,ao, contagem de lucros na ordem dos tres mil milhoes de d6la
res (Ferguson, 2005). 0 agigantamento do fen6meno Google acabaria por evi
denciar a questao da domin3.ncia de mercado com outros notaveis da indllstria 
informatica, em particular, a Microsoft, com repercuss6es que vao muito para 
alem da especialidade da busca. 
Uma das recentes aplica,oes dos Laborat6rios Google, o Google Desktop
Search, pretende colocar em ordem a confusiio reinante no disco duro local, 
organizando os dados <las infindaveis pastas e subpastas, de forma indexada 
e rapidamente acessivel. Basta guardar que a aplica,ao encontrara, um pouco 
a imagem do sucedido no ambiente da web com o irmao maior, o motor de
busca, mas neste caso, aplicado ao espa,o pessoal do ambiente de trabalho. 
Sendo condis;a'.o essencial para o correcto funcionamento, a aplicar;:iio necessita 
de registar todos os movimentos do utilizador no seu computador, cadastrando 
mensagens de correio electr6nico, conversar;:6es em chats, visitas a p:iginas da 
rede, comentarios em blogues, ou trabalhos gravados nos mais diversos pro
gramas. Tudo em pro! da qualidade das tarefas do utilizador, beneficiando-o 
de um modo intuitivo, facil e util. 
Esta apropria,ao do espa,o intimo niio e mais do que o reflexo da ambi,ao 
Google que marca igualmente a arrojada e agressiva iniciativa de penetrar 
num dominio ate agora exclusive do Windows Explorer, e, por antonomclsia, 
da Microsoft. 
A invasiio compreende outras frentes de disputa, como a oferta de contas de 
correio electr6nico com capacidade de armazenamento para dois gigabytes, 
o GMai/, em defesa da ideia de que a elimina,ao a contragosto das mensa
gens niio ser:i mais necess:iria29

• A integrai;ao da ferramenta de conversar;:iio
em tempo-real, o Google Talk, e a oferta do Skype para comunica,ao video
constituem mais uma afronta aos tradicionais servi\OS de proa da Microsoft,

o Hotmail e o Messenger. Com o Google Page Creator e o Google Docs &
Spreadsheets, o utilizador disp6e de uma alternativa viavel ao pacote de ferra
mentas Office. E tudo, tudo gratuito!
Ha uma decada, o neg6cio da busca nao recebia a aten<;a'.o e o interesse prioritfi
rio da industria informatica. 0 advento do Google ajudou a reconfigurar uma
nova arquitectura de utiliza,ao do computador, alterando os conceitos tradi
cionais em torno do software e da forma como a Informa,ao e gerada, parti
lhada, acessivel e distribuida pela Internet, beneficiaria da largura de banda,
com oferta de servi,os de comunicai;iio e de produtividade que promovem e
aprofundam a fideliza,ao dos utilizadores, preconizando a onda da Web 2.0.

29 http://gmai!.google.com/ 
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A Google, Inc. ocupa agora uma posic;ao de lideranc;a, adquirindo tecnologias 
a terceiros e absorvendo outras companhias para refor�ar a sua domin.incia, 

como foram os casos da Deja.com (servic;o para grupos de discussiio que per
mitiria lanc;ar o Google Groups), em Fevereiro de 2001, da Pyra Labs (cria
dores da ferramenta Blogger), em Fevereiro de 2003, da Applied Semantics 
(tecnologia de processamento de texto semantico), em Abril desse mesmo ano, 
da Measure Maps (ferramenta estatistica dos acessos a blogues, que reforc;ara 
o desempenho do Google Analytics, um servic;o de analise de trafego dos web
sites), em Fevereiro de 2006, do YouTube (reposit6rio de videos pessoais para
partilha mundial), em Outubro do mesmo ano e no Dezembro seguinte, da
Endoxon (empresa suic;a de servic;os de geo-informac;iio na web), entre muitos
outros exemplos, que, no conjunto, redefiniram a empresa no seu core business

e por osmose, a World Wide Web.

Resta saber como ira a Microsoft retaliar a galaxia Google com os infindaveis
recursos de que dispoe.
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Da justi\:a dos tribunais a barra da opiniiio pub lica. 
As rela\:oes entre a Justi\:a ea Comunica\:iiO Socia l 

Joaquim Fidalgo e Madalena Oliveira 

Quando, em Novembro de 2002, uma reportagem de Felicia Cabrita (Expresso/ 
SIC) revelou um escandaloso crime1 que atravessou duas decadas, estavamos 
ainda longe de saber que assistirfamos a um dos mais mediaticos processos 
judiciais em Portugal. No entanto, o modo como os factos deste affaire de 
pedofilia alcan,aram o domfnio publico cedo fez antever que se despertaria de 
novo o debate em torno das rela,oes entre a Justi,a e a Comunica,iio Social. 
Se o final do seculo XX tinha sido abundante em casos judiciarios de inequf
voco interesse ptiblico2

, os tiltimos cinco anos consolidaram definitivamente a 
complexidade desta materia. 
Atravessados pela problematica da dualidade de rela,iio entre a justi,a e os 
media, os diversos casos judiciais mediatizados no quinquenio 2000-2004 
tornaram explfcito o confronto entre dois campos simultaneamente aut6no
mos e confluentes, quer no que respeita, a nfvel global, ii l6gica de funciona
mento, quer no que concerne, a nfvel especffico, a ac'rao dos seus protagonistas. 
Mantendo, por um lado, uma indispens.ivel convivf:ncia e, por outro, a neces
sclria independfncia, magistrados e jornalistas cruzam-se no interesse por um 
mesmo objecto - o conflito ou a dissonincia -, mas os campos em que agem 
(o judicial e o mediatico) siio obrigados a preservar a respectiva autonomia e a
evitar que os objectivos, estrategias e instrumentos de trabalho espedficos de
um e de outro se confundam.
Prosseguindo "objectivos em larga medida paralelos"(Rodrigues, 1999: 94), a
Justi�a e a  Comunica\'.ao Social est.lo 'condenadas' a viver em conjunto. Assim
o exigem os prindpios de transparencia e de publicidade da administra,iio
da justi,a, bem coma o escrutfnio democratico dos cidadiios relativamente
aos poderes do Estado, que e, em boa medida, feito indirectamente atraves
dos media. Os media niio podem, pois, alhear-se de um dos sectores mais
importantes e sensfveis para o born funcionamento do Estado democrcitico, o

1 Crime de abuso sexual de menores na Casa Pia de Lisboa, envolvendo, como suspeitas, v3.rias figuras pllbli
cas, entre elas Carlos Cruz, ex-apresentador de TV, Jorge Ritto, ex-diplomata, e Paulo Pedroso, ex-ministro 
do Trabalho e da Solidariedade Social {este Ultimo entretanto ilibado de qualquer acusa�ao). 
2 Referimo-nos, por exemplo, ao caso das FP-25, ao julgamento do Padre Frederico, na Madeira, ao caso do 
ex-governador de Macau Carlos Melancia e ao caso da ex-ministra <la Sall.de Leonor Beleza. 
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poder judicial, onde desaguam frequentemente processos de grande repercus
siio publica e de inquestionavel interesse para os cidadiios. A omnipresern;a da 
informa,iio mediatica no espa,o publico implica a convivencia entre os dois 
campos, ajustada por interesses mutuos: por um !ado, a Justi,a niio pode, ou 
ni'io deve, funcionar encerrada numa especie de 'torre de marfim', sob pena de 
estar comprometida a sua responsabiliza,;3.o perante os cidad3.os3

; por outro, 
a Comunica,iio Social niio pode, ou niio deve, furtar-se a informar sobre os 
procedimentos dos magistrados, sob pena de niio cumprir o seu papel de 'vigi
lancia' do Estado. 
Nao obstante esta convergfncia, "a justii;a e a comunicac;ao social represen
tam culturas profissionais muito diferenciadas"(ibidem)4 • Distinguem-nas, 
segundo Rodrigues da Silva (2003), as fun,oes, os valores, a linguagem, o
espa,o, os tempos e os simbolos pr6prios de cada uma das institui,oes. "Por
vocac;iio e condicionamento estruturais", considera Cunha Rodrigues, "a jus
ti,a tern caracteristicas monologais de interven,ao. ( ... ) Contrariamente, os
mass media utilizam metodos bidireccionais de recolha de informa,iio, ree
laboram o discurso das fontes e tendem para uma comunica,iio em tempo
real"(Rodrigues, 1999:38). E, por isso, perigosa a confusiio entre um e outro
campo, tanto no que respeita aos fins como aos meios. Na verdade, a justic;a
arrisca-se a nao ser 'justa', se e administrada com o imediatismo temporal
dos media e com o seu concomitante apelo a espectacularizac;ao ou com a
sua pressi'io por satisfazer o mc:lximo de audifncias com o mfnimo de custos.
Mas os media arriscam-se tambfm a trair a sua vocai;:ao mais nobre e a sua
indeclinavel responsabilidade social se confundirem investiga,iio jornalistica
com investiga,iio policial, se tentarem substituir o julgamento num tribunal
pelo julgamento na pra,a publica, ou se submeterem as exigencias do processo
informativo apenas as formalidades processuais e administrativas do burocra
tico funcionamento judicial. Uma comunica,ao social com veleidades justicei
ras seria, na realidade, tao inadequada e perigosa como policias e tribunais
preocupados, antes de tudo o resto, com a sua imagem e impacto medi.iticos.
Em contrapartida, um trabalho de colabora,iio baseado no entendimento e no
respeito mU.tuos nao significa, s6 por si, cumplicidades inaceit.iveis ou demis
siio das respectivas responsabilidades.
Os processos que, nos primeiros anos do seculo XX!, tiveram projec,iio
mediatica relan,aram para o debate publico diversas controversias em torno do
bin6mio media-justi,a e da duplicidade da sua rela,ao. Por um !ado, demons
traram como os campos da justii;:a e dos media ainda vivem excessivamente

3 Judite de Sousa (2003) defende que "a Justii;a niio e mais um templo sagrado. Por muito que isso custe aos 
titulares do Poder Judicial, nl\o pode existir um muro de silencios entre a justii;a e os cidadiios". 
4 Cunha Rodrigues (1999: 94) distingue assim os dais campos: "A justii;a mantfm uma estrutura discursiva 
que privilegia o escrito, e ret6rica, formal e rebelde as novas tecnologias. A comunicai;iio social absorve 
facilmente as regras da cultura oral, organiza a mensagem na base do discurso simples e directo e adapta-se 
facilmente aos avam;:os tecnol6gicos." 
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fechados sobre si e de costas voltadas um para o outro, repartindo frequentes 
acusa�Oes mlltuas (ora sobre os excessos cometidos em nome do sempre invo
cado direito it informa,ao, ora sobre as insuficiencias de um aparelho judicial 
a que se exige uma mediana transparfncia). Por outro, constituiram exemplos 
de algumas inaceitaveis sobreposi,oes e/ou confus6es de papeis, competencias 
e modos de funcionamento entre os aparelhos mediatico e judicial (o que se 
traduziu em riscos acrescidos para os direitos fundamentais de cidadaos livres 
e presumivelmente inocentes - mesmo se implicados, a diversos niveis, em 
processos judiciais). 
Embora nao nos ocupe especificamente a cobertura jornalistica dos casos 
medi.iticos que marcaram este perfodo, um olhar atento aos processos que esti
veram na agenda dos media neste quinquenio - processo Casa Pia, processo da 
Universidade Moderna, caso da autarca Fatima Felgueiras, julgamento do jor
nalista Manso Preto, entre outros - levou-nos it identifica,ao de um conjunto 
de quest6es, neste texto sintetizadas em forma de oposi,oes que exprimem a 
complexa intersec,iio dos campos judicial e mediatico. Patentes em multiplas 
paginas de jornal e em sites e weblogues, bem como em inumeros debates em 
r.idio e televisao5

, as quest5es que organizamos de seguida tfm, nao o prop6-
sito de apontar para respostas que permitam resolver as recorrentes dicotomias 
que definem a rela,iio entre magistrados, jornalistas e opiniao publica, mas 
antes de definir com a clareza possivel o que esta efectivamente em causa. 

1. Segredo de justi1ra versus acesso a informa�iio

As frequentes 'fugas de informa,iio' de dados do processo Casa Pia voltaram 
a abrir a polemica sobre quais os limites adequados do segredo de justi,a (niio 
tendo faltado vozes a advogar uma revisao da lei) e sobre a sua aplica,ao, ou 
niio, ao trabalho dos jornalistas. Sinai eloquente da vivacidade deste debate 
foi a sugestiio feita (em Janeiro de 2004) pela deputada do PSD Assun,ao 
Esteves, em pleno Parlamento, de que se repensasse o enquadramento legal 
do acesso it informa,iio e da liberdade de imprensa no nosso pais, de modo a 
combater os excessos em que supostamente se estaria a cair. Secundada por 
algumas vozes do PSD e do parceiro da coliga,iio governamental (CDS-PP), 
esta iniciativa suscitou reaci;Oes negativas dos mais diversos quadrantes, como 
pode exemplificar-se pela de Vicente Jorge Silva, ex-jornalista e it data depu
tado do PS: "Niio foi por acaso que alguns agentes politicos e outras figuras 
publicas decidiram questionar agora a liberdade de imprensa, evitando assim 
o confronto directo com o poder judicial. ( ... ) A tenta,ao do segredo come,a
a falar mais alto do que a defesa da liberdade" (Silva, 2004). Pela mesma

5 Suportam este trabalho intlmeras referencias dos media, sobretudo da imprensa escrita, dada a abundllncia 
de textos publicados a prop6sito das rela�Oes entre a Justi�a ea Comunica�iio Social. 
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altura, alias, o marcante discurso do presidente da Republica na abertura 
do ano judicial (Lisboa, 19 de Janeiro de 2004) tambem niio fugiu ao tema, 
criticando quern pretenda "enveredar, agora, por uma qualquer restric;ao ao 
actual regime da liberdade de imprensa" mas, ao mesmo tempo, insistindo 
na importancia da observai;iio do segredo de justi<;a - tambem por parte dos 
jornalistas, como hem vincou - enquanto garante do "direito constitucional 
ao born name e reputa<;iio" dos cidadiios. Um direito sabre o qual, na opiniiio 
de Jorge Sampaia, niio ha - "salvo casos limite" - qualquer "interesse publico 
que possa prevalecer, nem clever de informar que se superiorize". 
Apesar de alguns colunistas particularmente autorizados nesta materia, como 
o constitucionalista Vital Moreira, terem insistido em que o segredo de justi<;a,
ainda que necessitando de revisiio, niio pode deixar de obrigar os jornalistas
- "Por um [ado, parece evidente que o segredo de justi<;a niio tern a minima
eficacia se niio obrigar os jornalistas. Por outro lado, o segredo de justi<;a s6
pode vincular os jornalistas se isso niio implicar uma limita<;iio desmesurada
da liberdade de informa<;iio" (Moreira, 2004)-, houve vozes a questionar esse
imperativo, coma foram os casos do Sindicato dos Jornalistas ("Acautelem-se
os casos em que manifestamente um valor superior dita o interesse em dar
a conhecer ao pU.blico uma materia que, encontrando-se embora sujeita ao
segredo de justi<;a, releva contudo da comissiio de injusti<;as, de irregularida
des graves ou mesmo de crimes em sede do processo, ou par causa deste"6) ou
do ex-candidato a bastonario da Ordem dos Advogados, Antonio Marinho
(para quern o segredo de justi<;a "vincula apenas aqueles que profissionalmente
lidam com o processo penal numa certa fase do seu desenvolvimento, ou que,
pontualmente, tomam contacto com o processo" e "nunca os jornalistas"; se
aos primeiros compete "defender e respeitar o segredo de justic;a", aos jornalis
tas "compete viola-lo, se isso for de interesse publico informativo" (Marinho,
2003). Tambem Sebastiiio Lima Rego, membro da Alta Autoridade para a
Comunica<;iio Social (AACS), interveio neste debate, contrariando a ideia de
que os jornalistas seriam "os maus da fita" na questao e chamando a aten<.;ao
para problemas mais fundos que os da eventual viola<;iio do segredo de justi<;a:
"O item jornalistas I segredo de justi<;a e apenas um item instrumental, um
aspecto de detalhe na clamorosa crise da justi<;a" (Rego, 2004 ).
A aparente dificuldade em encontrar e punir penalmente os eventuais prevari
cadores (havendo, no caso dos jornalistas, ate alguma jurisprudencia que fun
damentou a sua absolvi<;iio em diversos casos) contribuiu, ne.ste perfodo, para
por em destaque o desajustamento da lei - Vital Moreira criticou "a amplitude
excessiva do segredo de justic;a, quer no tempo, quer na extensao, traduzindo
se portanto numa consideravel limita<;iio da liberdade de informa<;iio em geral

6 "O Sindicato dos Jornalistas ea alterai;iio as leis penais", documento apresentado a Comissiio de Assuntos 
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantlas da Assembleia da Repllblica (<http://www.jornalistas. 
online.pt/noticia.asp?id=1887&idCanal=377>, acedido em 19-3-04). 
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e da liberdade de imprensa em especial", algo que considerou de duvidosa 
constitucionalidade (ibidem)-, alem de deixar hem vivo, para os jornalistas, o 
dilema entre acatar as exigencias da lei ou optar pelo imperativo etico do seu 
clever de informar sobre materias relevantes para o interesse ptiblico. Por outro 
lado, ficou claro, neste periodo,.que o segredo de justi<;a pode tambem ajudar 
a esconder ou camuflar fragilidades da pr6pria investiga<;iio ou instru<;iio dos 
processos (como teni sucedido em alguns epis6dios do processo Casa Pia), o 
que explicaria algumas das reaci;iies mais crispadas do aparelho judicial em 
torno deste assunto. 
Entretanto, as altera<;iies propostas ao C6digo do Processo Penal, aprovadas 
em Julho de 2004 pelo Conselho de Ministros, niio parecem trazer grande 
contributo para a resolui;iio do problema, na medida em que apenas refor<;am 
a vincula<;iio ao segredo de justi<;a dos jornalistas (em termos semelhantes a 
quaisquer outros cidadiios), que teriio de continuar a resolver problemas eticos 
como os que decorrem do perigo de instrumentaliza<;iio pelas fontes, tambem 
elas tantas vezes partes interessadas nos processos em fase de segredo. 

2. Dever do sigilo profissional versus dever de colabora�iio com a justi�a

Apesar de o sigilo profissional dos jornalistas niio ter exactamente o mesmo 
fundamento do de outras profissiies - niio se !hes pede que guardem em segredo 
determinadas informai;iies: pelo contrario, ate se !hes pede que as divulguem 
ao ptiblico, desde que garantam, isso sim, reserva quanto it identidade da fonte 
que !has forneceu -, a verdade e que e um direito consagrado no Estatuto da 
profissiio e um clever de compromisso estabelecido no C6digo Deontol6gico7

• 

Nao sendo um fim em si mesmo, mas um meio para proteger acima de tudo 
uma rela<;iio de confiani;a que o jornalista estabelece com as suas fontes de 
informa<;iio, o sigilo profissional e um importance instrumento de trabalho. 
Nao se resume, todavia, a uma questao de dimensao pessoal: e, como sucede 
noutras profissiies a ele obrigadas (medicos, advogados, sacerdotes), materia 
de dimensiio etico-social. 
O conflito entre o quadro legal portugues - que confere aos tribunais, em 
determinadas situa<;iies, o direito de obrigar o jornalista a revelar as suas fontes 
de informa'r3.o8 

- e o imperativo etico-deontol6gico - que, pelo contrclrio, vin-

7 Diz o n.0 1 do art.0 11." do Estatuto do Jornalista: "Sem prejuizo do disposto na lei processual penal, os 
jornalistas niio siio obrigados a revelar as suas fontes de informai;ll.o, niio sendo o seu silencio passivel de qual
quer sam;iio, directa ou indirecta."Por seu !ado, o ponto 6 do C6digo Deontol6gico define que "o jornalista 
niio deve revelar, mesmo em juizo, as suas fontes confidenciais de informa�.i.o, nem desrespeitar os compro· 
missos assumidos, excepto se o tentarem usar para canalizar informa�Oes falsas.» 
8 0 artigo 135.0 do C6digo de Processo Penal permite, no seu n.0 1, que os jornalistas se escusem a depor sabre 
factos abrangidos pelo sigilo profissional mas, no seu n.0 2, admite que, "havendo dl.lvidas fundadas sabre a 
legitimidade da escusa", a autoridade judici8ria possa ordenar aqueles profissionais a prestarem depoimento 
- e, portanto, a re velarem as fontes de onde obtiveram as informa�Oes.
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cula o jornalista a preservai;.io, "mesmo em jufzo", da confidencialidade dessas 
fontes - provocou, neste periodo, novas polemicas. A prop6sito da condena�iio 
judicial do jornalista Luis Manso Preto por se recusar a divulgar as suas fon
tes9, os organismos representativos daquele grupo profissional (designadamente 
a Direc�iio do Sindicato dos Jornalistas e o seu Conselho Deontol6gico) insisti
ram em que se encare o sigilo n.io tanto como um direito ou um privilegio, mas 
sobretudo como um <lever essencial - o de lealdade para com as fontes de infor
mac;iio, como advogou a jornalista Paula Martinheira, tambem ela obrigada 
por um tribunal a colaborar com a justic;a 10• Como garantia de que qualquer 
pessoa pode falar com o jornalista em confidencia sem se arriscar a ver o seu 
nome divulgado, nem sequer em tribunal, o sigilo profissional "e um exemplo 
eloquente de como certas liberdades, para serem exercidas de modo adequado, 
transportam consigo uma enorme responsabilidade"(Fidalgo, 2001). 
Confrontado com a exigencia, comum a qualquer cidadiio, de colabora,;:iio 
com a justic;a para o bem da sociedade, o jornalista parece confrontar-se, 
assim, com a necessidade de optar por um 'bem maior' - o da confianc;a dos 
cidadiios no funcionamento de uma comunicac;iio social livre e independente 
dos demais poderes -, mesmo que isso implique o risco de uma condenac;iio 
judicial ou, no limite, uma pena de prisiio. 
Esta questao do <lever de colaborac;iio com a justic;a foi tambem suscitada 
a prop6sito do trabalho de jornalistas em cenarios de guerra, por exemplo 
quando se di o caso de testemunharem massacres ou crimes contra civis11 • 

Embora os juristas tendam a dizer que, nestes casos, o jornalista deve teste
munhar na sua qualidade de cidadao, o certo e que, se aceder a colaborar, ele 
arrisca-se aos perigos e perversOes de uma inaceitclvel confusao de papeis; se, 
pelo contrario, se recusar a colaborar, sujeita-se a ser olhado como eventual 
cumplice de criminosos ou de fugitivos12 • 

3. Tempo mediatico versus tempo da justi�a

Com ritmos muito distintos, os campos da Justic;a e da Comunicac;iio Social 
partilham diariamente o embarac;o de compassar os seus procedimentos. 
Classicamente lento, o tempo da justic;a tern 6bvias dificuldades no acorn-

� Manso Preto foi condenado pelo Tribunal Criminal de Lisboa em Dezembro de 2004. 
10 0 caso correu no Tribunal da Relai;iio de Evora, relativo a um texto da jornalista de Abril de 2003. 
11 Em Outubro de 2002, o Tribunal Penal Internacional iniciava a discussiio acerca da obrigai;iio ou niio dos 
jornalistas de deporem perante um tribunal internacional. 0 debate foi desencadeado pelo facto de um jorna· 
lista norte-americano se ter recusado a testemunhar no processo de um antigo dirigente servio. 
12 Esta quest5.o foi muito debatida ja no final dos anos 1990, aquando da entrevista feita pelo jornal Expresso 

ao ex-inspector da PIDE/DGS Rosa Casaco, que a Policia Judici:iria niio conseguia localizar mas que o jornal 
trouxe ao centro de Lisboa. Mais recentemente, discutiu-se tambCm a correci;iio de procedimento da RTP ao 
entrevistar longamente a ex-presidente da Ciimara Municipal de Felgueiras, F:itima Felgueiras, durante o seu 
'exilio' no Brasil, para onde viajara fugindo a justii;a portuguesa. 
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panhamento do ritmo imediatista dos media. E que, coma referiu Judite de 
Sousa, "o tempo da justi,a e um tempo de longa dura,ao. Ha a investiga,ao, 
a obten,iio de indicios, a consolida,ao da prova, o contradit6rio, a acusa,iio, 
o julgamento e, finalmente, a condena�ao ou a absolvic;ao". Pelo contrclrio, "o
tempo mediatico joga-se ao minuto. E o imediatismo, a vertigem da noticia
que num instante evolui para outra noticia ou simplesmente morre como noti
cia que era, masque ja nao e"(Sousa, 2003).
O tempo dos media nunca se compadeceu com a lentidao pr6pria da justi,a, e
isso e ainda mais patente hoje em dia, com os desenvolvimentos tecnol6gicos
(facilidade dos "directos" televisivos, actualiza,iio permanente da informa,iio
on-line, rapidez de transmissiio de palavras e imagens) a que temos assistido,
e que uma concorrfncia crescente no campo medi8tico torna ainda mais pres
sionantes. Isso mesmo o provam os tftulos que nos jornais antecipam decis6es
judiciais ou os "directos" a porta dos tribunais, procurando avanc;ar matt!ria
que permanece, por natureza, inconclusiva. Paradigmclticos neste contexto,
os casos 'Casa Pia' e 'Universidade Moderna' esgotaram ate a exaustao todas
as formulas mediaticas para contornar o vagar dos procedimentos judiciais
e alimentar permanentemente audiencias avidas da novidade. Em contra
partida, da justi,a espera-se que resista "a tenta,iio da verdade prematura,
cujos perigos conhece e par isso submete-se a um tempo ordenado pelo pro
cesso, submetido a regras, a prazos, a pondera,iio exigida pelo julgamento de
facto"(Silva, 2003: 79-80).
Podemos perguntar-nos, entretanto, se a lentida'.o por vezes excessiva, ou pelo
menos ma! explicada, dos tribunais nao sera tao negativa para a justi,a coma
a instantaneidade mediatica: uma e outra arriscam-se a anteCipar a 'conde
na,ao' de pessoas junta da opiniiio publica. Par outro !ado, a morosidade da
justi,a parece ser, par vezes, um alibi para encobrir deficiencias de funcio
namento do sistema, como um todo, ou de alguns dos seus protagonistas,
especializados em expedientes dilat6rios proporcionados pelo complexo for
malismo das leis. Ea fun,iio escrutinadora dos media pode ter, tambem aqui,
um papel de alerta.
Sendo impassive! que coincidam, os tempos da justi,a e da comunica,iio social
- quase simetricos na sua desmedida, um por excesso e outro par defeito -
marcam, apesar de tudo, a especificidade dos dais campos. Se a justi,a vive
da reflexiio, "entre o objectivo de simplificar para responder ao volume de
solicita,oes e a contingencia de formalizar para enfrentar a complexidade",
a comunicai;ao social, por seu lado, vive do reflexo, "procurando uma infor
ma,iio que se aproxime do tempo real e encurtando, em geral, os tempos
de reac,iio"(Rodrigues, 1999:97). Uma e outra precisam, nao obstante, de
encontrar pontos de aproxima,ao, coma frisou o presidente da Republica no
ja citado discurso de Janeiro de 2004: "Todos sabemos que o tempo da deci
siio judicial dificilmente se compatibiliza com as exigencias inelutaveis de uma
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comunica�ao, cada vez mais, em tempo real. Mas isso nao pode servir de pre
texto para que se mantenha a opacidade do fen6meno judiciario, que tern sido 
objecto de frequente e justa censura ( ... ). Ora isto e tanto mais grave quanta 
a publicidade, custe a quern custar, e uma forma insubstituivel de controlo da 
Justi,a pela comunidade". 

4. Transpariincia da justii;:a versus condicionamento mediatico

O ideal de transparencia da justi,a - cuja garantia esta, de algum modo, depo
sitada no desempenho dos jornalistas e dos meios de comunica,iio social- niio 
e, em si, questiio transparente. Por um !ado, o aparelho judicial nem sempre 
esta preparado para as exigencias minimas de publicidade da justi,a e, niio 
fornecendo a informa,iio adequada em tempos e moldes adequados, indirecta
mente estimula nos media a busca e a difusiio de informa,iio par canais menos 
fiaveis, quando nao meramente especulativos ou manipuladores. Por outro 
!ado, o aparelho mediatico nem sempre consegue tambem restringir-se (sobre
tudo quando estiio em causa processos de grande impacto politico e social)
as informa,6es de evidente interesse publico, aproveitando o acesso a fop.res
reservadas para noticiar tudo o que ]hes e transmitido, com o 6bvio perigo
de instrumentaliza,iio par alguma das partes em litigio. Como se viu neste
quinquenio, niio e faci] equilibrar a presun,ao de inocencia, devida a todos OS 

cidadiios em fase inicial de investiga,iio, com a publicita,iio de envolvimento
em processos especialmente melindrosos coma as de pedofilia. E mais dificil
se torna quando se noticiam factos - como sucedeu, no caso Casa Pia, com a
divulga,iio de escutas telef6nicas ao presidente Jorge Sampaia au com o epi
s6dio das fotografias de personalidades publicas numa demarche de identifi
ca,iio de eventuais arguidos - que, embora constem dos autos, s6 lateralmente
tfm a ver com a essf:ncia do processo. 0 que nao impede, coma nao impediu,
que certos names tenham sido, junta da opiniiio publica, abusivamente ligados
ao caso - porventura com inten�5es ocultas a que os pr6prios media, mais ou
menos inocentemente, se prestaram.
O perigo da exposi,iio mediatica niio pode, no entanto, enfraquecer o impe
rativo de publicita,iio da justi,a, sendo certo que as magistrados e restantes
protagonistas do aparelho judiciario nem sempre demonstram estar sensibi
lizados, ou sequer preparados, para esta exigencia. Mantem-se uma rela,iio
de desconfian,a entre os profissionais dos tribunais e dos meios de comuni
ca,iio social13, decorrente em certa medida do facto de, como advertiu Helena
Matos, de repente os jufzes terem percebido "que os gravadores, as canetas,
as camaras, as objectivas ... deixavam de fitar os arguidos e as vftimas e se

13 Ideia defendida por Joana Marques Vidal, no V Congresso de Sociologia, em Braga, no "decurso do Paine! 
Tematico "Justii;a, polftica e media: interseci;iio de campos" -12 de Maio de 2004. 
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estavam a virar para eles"(Matos, 2002). Assim aconteceu por ocasiao do 
caso da Universidade Moderna, relativamente a exposi,ao mediatica da jufza 
Concei,ao Oliveira, e por ocasiao do caso da Casa Pia, com o frequente asse
dio ao juiz Rui Teixeira. 
Esta insistfncia dos media em ouvir e expor os pr6prios jufzes tern, entretanto, 
o seu reverso no recurso progressivo aos media por parte de advogados e dele
gados do Ministerio Publico. Com boa capacidade de acesso e de gestao desta
possibilidade de falar atraves de meios de massa, sobretudo os advogados
mostram-se disponiveis (quando nao avidos) para prestar declara,oes e fazer
comentc:irios, contribuindo assim para sensibilizar a opiniiio pllblica a favor
das suas teses nos processos em que estao envolvidos.14 A corrida constante
as declara\'.5es de juizes, advogados e ate "fontes interpostas", com os riscos
dai decorrentes, resultara, em alguma medida, do facto de alguns importantes
julgamentos estarem vedados aos media. A inibi,ao de transmissiio dos actos
em tribunal suscita, sobretudo no que concerne as televis6es, a procura de for
mas de contornar a hostilidade dos magistrados relativamente a presen,a das
cimaras nas audifncias. Numa entrevista a revista Dossiers de l'Audiovisuel,

Henri Leclerc (autor do livro Les Medias et la Justice) considera que esta hos
tilidade e fruto de uma pesada tradi,iio: "O processo e publico. Mas o corpo
judiciario considera que a televisiio e de alguma maneira ainda mais publica.
Admite o processo publico mas niio na pra,a publica"(Leclerc, 2003).

5. lnvestigai;:iio jornalistica versus investigai;:iio policial

Nao restam, hoje, duvidas de que, no processo de pedofilia e abusos sexuais 
de menores da Casa Pia, o merito da jornalista Felicia Cabrita fez sobrepor a 
investiga,iio jornalistica a investiga,iio policial. 0 papel dos media foi, neste 
caso, decisivo para o eclodir do processo e para a sua manuten�iio na agenda 
publica. No entanto, o reconhecimento do merito dos jornalistas na revela,iio 
do escandalo dificilmente sera extensive! a sua actua�iio no decurso do pro
cesso. Se, por um !ado, se atribui grande merito aos profissionais da informa
,iio por, em busca da verdade, despertarem a aten,iio publica para crimes ate 
entiio ocultados (ou displicentemente tratados pelas autoridades competentes), 
por outro foi-se sentindo com satura�ao a presen\a constante, quando nao 
excessiva, dos jornalistas ao !ado das institui,5es judiciais. 
Nao tendo acesso a toda a informa,iio policial, o trabalho paralelo dos jorna
listas revela-se muitas vezes puramente especulativo, ora afirmando, ora cor
rigindo informa,oes pouco sustentadas. Ate porque, coma defendem alguns 

14 Os names de Ricardo Sa Fernandes, Jo:io Nabais e Pedro Namora bastariam para esclarecer esta tendencia 
de cedencia a pressao mediatica para responder a microfones avidos de sound bites.
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jornalistas15
, em Portugal nao parece haver muitas condii;Oes para um efectivo 

jornalis.mo de investigai;ao. Em todo o caso, deve questionar-se se os meios a 
que recorre o jornalista-investigador tern ou nao regras e l imites diferentes dos 
que pautam a actividade do policia-investigador. Duvidas a este respeito foram 
suscitadas no quinqufnio em ancilise, com acusai;Oes a jornalistas de uso de 
mftodos eticamente reprovaveis, como a compra de informai;Oes, a ocultac;ao 
de identidade, a publicitac;iio de conversas privadas, a gravac;ao de dialogos 
sem o consentimento dos interlocutores, ou ate aci;Oes combinadas/articula
das com a pr6pria policia em procedimentos de investigac;iio16

• Praticas destas 
parecem comprovar que, ao tentar ultrapassar o silencio ou a inoperancia das 
fori;as judiciais, o jornalista corre o risco de se prestar a aci;Oes ilfcitas ou, 
pelo menos, ilegitimas. E chamam a atenc;ao para a importiincia de uma mais 
rigorosa delimitac;ao dos papeis do jornalista e do policia, nos respectivos (mas 
bem distintos) trabalhos de investigac;ao, assim como para a preservac;ao da 
sua independencia17

• 

O papel desempenhado por jornalistas no caso do desaparecimento de uma 
crianc;a no Algarve, em Setembro de 2004, reforc;ou as duvidas a este respeito, 
nao se sabendo sequer, a determinada altura, se os media reportavam apenas 
de acordo com as informac;iies obtidas <las investigac;iies ou se as pr6prias inves
tigac;iies decorriam arquitectadas com uma l6gica tambem ela mediatica. 

6. lnforma9iio jornalistica certificada versus informa9iio an6nima
desqualificada

A frequente desconfianc;a de algumas instituic;iies judiciais face aos jornalistas 
propicia, em larga escala, a procura de fontes de informac;ao niio oficiais. Com 
riscos acrescidos para a fiabilidade da informac;ao difundida, este recurso a 
fontes, muitas vezes, an6nimas, ditas 'pr6ximas dos processos', gera fen6-
menos de desinformac;ao. A imprecisiio de detalhes, o esforc;o especulativo, 
as tentativas de antecipai;ao dos acontecimentos, o suporte em testemunhos 
pouco rigorosos e a nao atribuii;ao de afirmai;Oes aos seus autores sao, em boa 

15 Num debate sobre "Jornalismo e Justi\a", organizado em Lisboa pela Escola Superior de Comunicai;iio 
Social, em Maio de 2003, Eduardo Dllmaso e Sofia Pinto Coelho afirmaram niio haver em Portugal um "ver
dadeiro jornalismo de investigai;iio". 
16 0 "epis6dio das cassetes roubadas" a um jornalista do Correio da Manha, em Agosto de 2004, no ambito 
da investiga�iio jornaHstica sabre o processo de pedofilia, e hem elucidativo a este prop6sito. 
17 E inevit3.vel que, neste contexto, se comente a forma coma a fic\iio produzida em Portugal representa estas 
cumplicidades. Para alem das telenovelas que, uma vez por outra, ficcionam o oficio de jornalista, a s6rie 
"Inspector Max", exibida pela TVI desde meados de 2004, centra toda a sua ac\iio neste tipo de rela�iio entre 
jornalistas e entidades policiais. Em todos os epis6dios, o enredo desencadeia-se sempre por interven\iio da 
Polfcia Judici3.ria de SetUbal, o que niio seria de estranhar dado o cad.crer policial da serie. Porem, em todos 
os epis6dios, tambem, os jornalistas de um suposto "Diirio de Setllbal" manrem com os agentes uma relai;iio 
de cumplicidade extrema, partilhando inclusive dados que, na realidade, seriam do exclusivo dominio das 
policias ou, pelo menos, inalcan�3.veis pelas estrat€gias jornalisticas normais de procura da informa\iio. 
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verdade, factores que estabelecem a fronteira entre uma informa,iio credivel 
e certificada e uma informa,ao an6nima, pouco ou nada qualificada - mas 
raramente desinteressada. 
As novas tecnologias trouxeram novas e poderosos canais de disseminac;ao 

de informa,oes de todo o tipo (factos, documentos, opinioes, rumores, boa
tos ... ), muitas vezes sem indica,iio clara da sua origem. A massifica,iio da 
Internet como veiculo informativo e a criac;ao de novas ferramentas, como os 
weblogues, transformaram, de alguma forma, o contexto da actividade dos 
jornalistas, obrigando a uma maior aten,iio na destrin,a do que e ou niio e 
informa,iio credivel, certificada, adequadamente referenciada. 
Tratando-se de um espa,o de circula,ao de informa,iio sem as regras e os c6di
gos tipicos da informa,iio mediatizada profissional, o ciberespa,o pode ser, em 
materia de justi,a, uma amea,a ao relacionamento com a opiniiio publica. Nele 
nao ha ainda obrigac;6es relativas ao contradit6rio, ao direito de resposta, ao 
respeito por embargos, ao off the record. 0 ciberespa,o tern, contudo, alguns 
trunfos evidentes, como por exemplo a facilidade de divulga,iio, dadas as carac
terfsticas pr6prias do universo on-line, de pec;as informativas muito extensas, 
nele se podendo tambem reproduzir na integra documentos que, na imprensa 
convencional, sao tratados de modo sintetico. Foi o que sucedeu, neste perfodo, 
com weblogues de muito sucesso como o "Do Portugal Prof undo", que se espe
cializaram em transcrever na fntegra longuissimas pec;as processuais do caso 
Casa Pia, mais ou menos seleccionadas de acordo com os seus promotores e 
nada preocupadas com o segredo de justi,a. De outro tipo - mais especializado 
em insinua<;6es an6nimas ou em puras ofensas pessoais - foi o comentadfssimo 
weblogue "Muito Mentiroso". Sao exemplos de como as disputas judiciais se 
jogam em diversos tabuleiros simultaneos, no que toca it informa,iio publica, 
num cen.irio em que os riscos de manipula�ao parecem vir aumentando. 

7. Justi�a do tribunal versus justi�a 'popular'

Dado ao espect.iculo, por excelencia, o campo dos media aspira a uma "jus
ti,a redentora, visive!, directa, em tempo real"(Silva, 2003:80). Pelo contrario, 
a Justii;a enquanto instituii;ao "tern de converter a violencia pura e crua do 
conflito na violencia purificadora do processo ( ... ), tern de substituir o par 
'vingan,a/expia,iio' pelo par 'julgamento/pena"' (ibidem). Nesta diferen,a 
que e, no fundo, a difereni;a entre o imediatismo e o distanciamento, est.i 
ancorada a diferen,a entre a justi,a institucional e a justi,a popular. Numa 
sociedade em que diariamente se batalha pela igualdade, os jornalistas pare
cem tender a colocar-se, ainda que dentro de padr6es de relativa isen,iio, do 
lado das vitimas, excitando por vezes os 3nimos populares em reaci;ao aos 
crimes de escandalo publico. 
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O ex-procurador geral da Republica, Cunha Rodrigues, sustenta que "a moro
sidade da justi<;a acaba par legitimar, de algum modo, o papel exercido pelos 
media"(1999: 95). E e com a desculpa da excessiva lentidiio (ou lassidiio) da 
justic;a que se ve aflorar, por vezes, uma especie "jornalismo justiceiro" que 
procura sobrepor-se, ou pelo menos antecipar-se, aos veredictos judiciais18

• 

A pr6pria ausculta<;iio da voz popular sabre processos de grande impacto 
publico e com forte carga emocional (sobretudo quando as vitimas siio crian
,;as) acaba par fomentar movimenta<;oes colectivas na pra<;a publica, coma que 
convertendo os espectadores, ouvintes ou leitores em tribunal de opiniao, com 
rellexos nas expectativas da justi<;a. E este um dos riscos da mediatiza<;iio da 
actividade judicial apontados par Cunha Rodrigues (1999). 
Destruindo os simbolos pr6prios da justic;a, que "imp6em o distanciamento, 
o espa<;o protegido, a renuncia ao imediato"(Silva, 2003:80) e substituindo-os
pelos simbolos pr6prios da constela<;iio mediatica, os media sentem-se tenta
dos a transfigurar a justi<;a e a duplica-la no espa<;o publico. Programas tele
visivos coma o "Bombastico" (SIC), "Eu Confesso" (TV!) e "O Crime niio
Compensa" (SIC) demonstram esta tenta<;iio de duplica<;iio (ou de 'correc<;iio')
dos tribunais, <las suas dificuldades e constrangimentos, no espa<;o mais sim
ples, mais directo, mais imediato dos media19

, 

B. lnteresse publico versus reserva da vida privada

Apesar de ser um dos criterios de base da actividade jornalistica, o interesse 
pllblico nao isenta o jornalismo de outros criterios eticos, nomeadamente o da 
reserva da vida privada de qualquer cidadiio. Em materia de extrema sensibili
dade como a que, por norma, constituem os processos judiciais, este clever de 
reserva e um valor especialmente melindroso, a suscitar cuidados redobrados. 
Par exemplo, o facto de estarem em causa figuras publicas niio legitima, par 
si, a devassa da sua vida familiar. Contudo, nao raras vezes a exposii;iio de 
outros membros da familia pareceu indiciar uma extensiio da culpa20 ou uma 
cumplicidade comprometedora. Manter a informa<;iio nos limites adequados a
prossecu,;iio de um efectivo interesse publico, respeitando o chamado princi
pio da proporcionalidade (Rodrigues, 1999), e uma <las exigencias porventura 
mais esquecidas, quando estao em causa figuras mais conhecidas. 

18 Exemplo de uma manchete do jornal "24 Horas", a prop6sito de um crime de homicfdio: "Foram estes os 
sacanas", texto acompanhado pelas fotografias de dais 'suspeitos' (edir;iio de 7 de Fevereiro de 2002), 
Curiosamente, na edir;iio seguinte o jornal teve de admitir que um dos 'suspeitos' j8 fora ilibado ... 
19 Na sua coluna "Olho Vivo" do jornal "P1lblico", Eduardo Cintra Torres (2003) refere-se assim aos objecti
vos do programa "Eu Confesso": "Como quase toda a TV, o programa quer harmonizar a sociedade, amaciar 
conflito, fazer sair dali o antigo reu e a  antiga vftima de miios dada, o que e representado iconicamente pela 
ponte met8lica do cen8rio ligando a esquerda e a  direita da apresentadora. A TV gosta de "paz e amor", 
sentimentos que fomentam consenso e, portanto, audiencias.» 
2° Caso da prisiio de um filho de Leonor Beleza implicado num processo de droga e caso de Raquel Cruz, no 
processo de pedofilia da Casa Pia. 
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Questiio delicada e tambem a de saber se aos media se podem permitir 'dois 
pesos e duas medidas' no tratamento de quest5es judiciais, conforme envolvam 
personalidades publicas ou cidadiios an6nimos, por natureza menos expostos 
e por isso menos defendidos. A fragilidade desta problematica sugere a neces
sidade de uma maior formac;iio dos profissionais da informac;iio relativamente 
ao tratamento dos processos judiciais, nomeadamente no que concerne aos 
direitos dos arguidos, <las testemunhas, dos presos e dos condenados. 0 sim
ples direito a niio falar, a niio prestar declarac;oes, a niio ser interpelado em 
qualquer lugar, e frequentemente incompreendido pelos jornalistas, sempre ii 
conta da prossecu�iio de um suposto "interesse pllblico" cujo caracter vago e 
impreciso tudo parece justificar. 

9. Accountability e (auto-)regula9iio versus impunidade e competi9iio

A conturbada relac;iio entre a Justic;a e a Comunicac;iio Social tern gerado uma 
expectativa muito grande em torno do imperativo de auto-regulac;iio dos pro
fissionais da informai;iio21

• 56 ilusoriamente imunes ao escrutfnio pllblico, os 
media tern, na opiniiio de muitos, gozado de uma certa impunidade. Acusados
de espectacularizac;iio, de devassa da vida privada, de incitamento ao julga
mento publico, de ausencia de rigor, de precipita<;iio na revelac;iio de infor
mac;oes e de parcialidade, os jornalistas siio frequentemente alvos de crftica.
Embora tacitamente !hes tenha sido entregue uma especie de mandato para
vigiar os poderes fundacionais do Estado, o facto de se terem constitufdo eles
pr6prios como um poder deu credito a interrogac;oes sobre a aparente excep
cionalidade dos jornalistas em materia de vigilancia (se o jornalismo vigia
todos, quern vigia o jornalismo?).
Existem diversos mecanismos de regula�ao ('auto' e 'hetero'), mas a sua legi
timidade, forc;a e eficacia siio frequentemente questionadas. Que papel cabe ii
Alta Autoridade para a Comunicac;iio Social, sobretudo se se river em conta
que os pareceres que eventualmente emita, para alem de tardarem, niio rem
caracter vinculativo? Que papel exerce o pr6prio Conselho Deontol6gico do
Sindicato dos Jornalistas, cujos meios dificilmente conseguem impor uma
regulac;iio concreta dos procedimentos jornalfsticos? Que papel cabe ao meca
nismo do "direito de resposta", tantas vezes incumprido e de onde estcl exclufdo
o jornalismo on-line? Que papel tern desempenhado o Provedor dos Leitores

21 Oportuno exemplo deste esfori;o ea Dedarai;iio de Principios e Acorda de 6rgiios de Comunicai;iio Social, 
produzido com a contribuii;iio da Alta Autoridade para a Comunicai;iio Social, relativamente a cobertura de 
processas judiciais e assinado por varios media em Novembro de 2003. Dos dez pontos do documento, desta
camos o nano, em que os signatarios consideram fundamental declarar "que reputam da maior import3.ncia e 
premCncia o desenvolvimento da relai;iio entre o sistema judicial ea Comunicai;iio Social, no sentido de aper
feii;oar os conhecimentos dos jornalistas sobre o quadro legal-regulamentar e os procedimentos da Justii;a, 
hem como no sentido de esclarecer os agentes da J ustii;a sob re as pr.iticas e os desenvolvimentos  dos media» 
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(onde ele existe) e o Conselho de Redac,ao (onde ele existe e funciona), dadas 
as suas conhecidas limitac;Oes estatut.irias? 

Nao havendo propriamente receitas para um modelo de regula,ao da comu
nicac;ao social - salvo os de tentai;iio autorit.iria, que, em nome de intenc;6es 
moralizadoras, acabam por introduzir restric;Oes inaceitiveis ao pr6prio direito 
a informa,ao e a pr6pria liberdade de imprensa -, parece, porem, certo que 
alguns excessos cometidos no ambito do processo informativo, a pretexto de 
questoes judiciais ou nao; reclamam a defini,ao de mecanismos que comba
tam a presun,ao, por parte do grande publico e dos pr6prios jornalistas, de 
que os media funcionam com relativa impunidade. 
Nas sociedades modernas, a diffcil mas indispensavel convivencia entre a 
Justi,a e a  Comunica,ao Social e um risco permanente a que os cidadiios niio 
podem furtar-se. Entre 2000 e 2004, a actualidade portuguesa foi fecunda em 
li,oes nesta materia. "O folhetim policial e judiciario", diz Mario Mesquita, 
"e sempre bem sucedido na perspectiva do refor,o da "moral publica" e do 
neg6cio dos media"(Mesquita, 2003). Quanta aos efeitos perversos, o caso 
Casa Pia, o julgamento da Universidade Moderna, os casos de corrup,ao em 
varias autarquias e no futebol ou a condena,ao de jornalistas por se recusarem 
a revelar fontes de informa,ao siio, por si, expressivos do melindre de que se 
reveste a mediatiza,ao de processos de grande impacto publico. Entre a justi,a 
dos tribunais e a barra da opiniiio publica vai uma distiincia essencial que 
niio pode ser escamoteada nem subvertida, e que sera tanto mais respeitada 
na sua autonomia quanta mais transparente e cooperante souber ser na sua 
inter-rela,ao. 
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Sensibilidade, mas com born senso. 

Tratamento informativo da dor 

Madalena Oliveira 

Ao contrario do que sugere o samba de Chico Buarque, a dor da gente parece 
sair cada vez mais nos jornais. Quern diz nos jornais, diz certamente na Radio 
e sobretudo na Televisiio. Ja em 1899, Gustave Moynier1 dizia que «as descri
<;6es dadas pelos jornalistas dos jornais diarios poem, por assim dizer, os que 
agonizam nos campos de batalha debaixo dos olhos dos leitores [de jornais] e 
os gritos deles ressoam-lhes nos ouvidos ... ». Hoje, estiio quase todos os sen
tidos entregues a experiencia da dor alheia, que e, segundo Cristina Lopez 
Manero, um dos conteudos habituais <las mensagens informativas difundidas 
pelos meios de comunicac;iio social. Sendo uma experiencia central na vida 
de todo o homem (Manero, 1997), a dor tern, pois, um caracter de noticia
bilidade impar, pelo que e, em muitos casos, o tema central dos trabalhos 
jornalisticos. 
O caracter universal de toda a dor2

, associado as potencialidades ubiquistas 
<las novas tecnologias da comunicac;iio, concedeu ii informac;iio sobre catas
trofes, naturais e humanas, um lugar de primazia nas agendas mediaticas. 
«Ser espectador de calamidades que se passam noutro pais e», alias, segundo 
Susan Sontag, «uma experiencia moderna quintessencial, a oferta cumulativa 
de mais de seculo e meio destes turistas profissionais, especializados, a que se 
chama jornalistas» (Sontag, 2003:25). Porem, a informac;iio factual comec;ou 
a contrapor-se uma informa,;ao de outro 3mbito, predominantemente sensi
tivo. Na verdade, embora nao seja um fen6meno inteiramente novo deste quin
qufnio, a reportagem jornalistica a prop6sito de situa,;6es ou acontecimentos 
geradores de dor e de trauma social consolidou um novo tipo de informac;ao, 
uma espfcie de "informai;ao sensfvel". 
Ao trai;ar os contornos de uma "arqueologia do sentir", Mario Perniola sugere 
que se alcan,;a um sentir em conjunto no mesmo momenta em que se perde o 
sentir individual (Perniola, 1993). Ora, a propensiio mediatica para a tragedia, 

I Primeiro presidente do Comitf Internacional da Cruz Vermelha, citado por Susan Sontag, em Olhando o 
Sofrimento dos Outros (p. 25). 
z Num texto em que se refere iis situa'rOes em que a dor e notfcia, Cristina Maftero sugere que toda adore 
sofrimento concretos remetem para a dor universal que afecta todos os homens. 
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de que a morte e o expoente mclximo, nao procura senao isto: fazer de um 
sofrimento individual uma dor colectiva. Trata-se, retomando as palavras do 
fil6sofo italiano, de uma «pulsiio de identifica<;iio imediata, de participa<;iio, 
por um alento de comunhao das almas», que anima a estetica da vida, definida 
sobretudo pelo "sentir partilhado e participado" (Perniola, 1993:52). 
E de uma hipersensibilidade mediatica que talvez possamos falar neste ini
cio de milenio. Gerada, sobretudo, a partir dos atentados de 11 de Setembro 
de 2001 as Torres Gemeas do World Trade Center, esta inclina<;iio pelo !ado 
sensorial circundante aos factos projectou-se como se fosse uma prcltica acei
tavel, seniio mesmo desejavel, do jornalismo contemporaneo. 0 ano 2001, 
como o de 2004, foi a este nivel paradigmatico. Se, em Mar<;o de 2001, a 
queda da ponte de Entre-os-Rios saturou audiencias, mantendo-se a noticia 
na ordem do dia por mais de um mes, em Agosto do mesmo ano, a revela<;iio 
em directo do assassinio de seis portugueses no Brasil pela correspondente da 
TV! naquele pais reinstalou o mote para um debate que viria a ser permanente 
ate ao final do quinquenio - o de saber que lugar ocupa, ou deve ocupar, a 
emo<;iio no discurso jornalistico. 

"Jornalismo compassivo" 

Inversamente proporcional ao decrfscimo de informac;ao econ6mica, interna
cional e politica, a infla<;iio de informa<;iio a prop6sito de acontecimentos trau
m3.ticos sustenta visivelmente uma tendencia que jcl vclrios autores anotavam no 
final dos anos 1990: a de «um aumento do espa<;o e da importancia dedicada 
a informac;ao local, ao desporto e ao espectclculo», em que «o jornalista aban
dona o seu lugar de relator dos acontecimentos para se colocar na pele dos que 
participam nos acontecimentos e viver os seus dramas»3 . A esta atitude, que 
segundo Marc Lits, investigador da Universidade de Lovaina, configura uma 
espfcie de "jornalismo compassivo" ("journalisme compassionnel"), corres
ponde um privilegio da carga emocional da actualidade. Considerando, pois, 
que a emo<;iio ocupa cada vez mais um lugar importante na vida colectiva, Lits 
admite que ela adquiriu um peso informativo, reivindicado nomeadamente 
por jornalistas que se permitem deixar lugar as suas pr6prias emo<;oes pessoais 
no cora<;iio da tarefa de informar (Lits, 2001). 
Alterando os padroes do jornalismo classico, os conceitos de proximidade e 
emo<;iio introduziram novas prioridades relativamente a ordem de apresenta
<;iio da informa<;iio. Para Jean-Louis Missika, soci6logo dos media, «a hierar
quia dos acontecimentos e funi;iio mais do seu impacto sobre a sensibilidade 

1 Citamos, neste panigrafo, a sfntese conclusiva do Curso de Verii.o do Convento da Arribida sobre "A emo
�ao no discurso e na estrategia dos media" {12 a 16 de Outubro de 1998), elaborada por Carla Baptista, 
Carlos Camponez, Maria Helena Vieira e Maria Jose Mata. 
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individual do que da sua import.incia em termos colectivos». Num texto em 
que se refere as dificuldades da cobertura televisiva de dramas terriveis (2004), 
Missika considera que a pr6pria televisiio perdeu a noc;iio de equilibrio que a 
distanciava da distin\'.ao entre "imprensa de sensa�.io" e "imprensa dita seria". 
A audiencia, a concorrfncia e as circunstclncias siio, para o soci6logo, os argu
mentos que justificam o facto de o relato jornalistico estar cada vez mais cen
trado numa certa intimidade com o publico. 
Sinai de um novo tempo no jornalismo, a emoi;.io atravessa hoje, com frequfn
cia, uma parte consideravel da informac;iio. 0 particular interesse demons
trado pelos media relativamente a grandes tragedias, catastrofes naturais, 
crimes, guerras, massacres e dramas familiares permite identificar trfs niveis 
de emoc;iio: por um !ado, a emoc;iio explorada aos pr6prios actores da noticia; 
por outro, a emoi;iio dos jornalistas, que tantas vezes reclamam a impossi
bilidade de se alhearem da sua condic;iio humana-sentimental; finalmente, a 
emoc;iio desencadeada no publico/audiencia. 
No .imbito do primeiro nfvel, assiste-se quase invariavelmente a uma explo
rac;iio dos sentimentos dos intervenientes da acc;iio reportada. Paradigmatica 
nesta medida foi a cobertura da queda da ponce de Entre-os-Rios, cujo recurso 
aos depoimentos dos familiares das vitimas redundou em pec;as extremamente 
emocionadas, choradas e perturbantes. A opc;ao por ouvir a voz popular (vox 

populi) em casos sobretudo de cariz judicial (processo da Casa Pia, desde 
Novembro de 2002, desaparecimento da menina Joana, no Algarve, no Veriio 
de 2004) e tambem a manifestac;ao desta vontade de fazer noticia com o que 
se sente4

• 

Ao nivel do jornalista, trata-se acima de tudo do comprometimento de uma das 
caracteristicas basilares da profissiio: a objectividade. Ora, niio podendo mais 
ser encarada como um ideal jornalistico de primeira linha, a objectividade 
deixou de poder ser encarada de modo fundamentalista5

• 0 classico apelo ao 
rigor e ii exactidiio sofreu, nos ultimos anos, o choque da tragica amplitude 
de guerras como a do Afeganistiio ou do Iraque e de atentados terroristas da 
America ate a RU.ssia. A como\ao, o embargo da voz, o recurso a adjectivos 
de forc;a subjectiva e, em certo sentido, uma colocac;iio estrategica ao !ado das 

4 Merece a este prop6sito especial destaque um texto de Jose Vftor Malheiros no jornal P1lblico, de 13 de 
Marr;o de 2001, por ocasiao da queda da Ponte de Entre-os-Rios. Extremamente ir6nico, o texto questiona 
esta iinsia de saber o que se sente, de querer que os "sofredores" partilhem a sua dor: «O que e que sentiu? 0 
que esperam em troca desta pergunta? Uma reflexao sobre o sentido da vida, o absurdo da morte, a fragili
dade dos homens? Sohre a impossibilidade de explicar o que se sente nestas circunstiincias? Por tr.is da per
gunta esconde-se um convite: desabafe para as ciimaras, df:-nos um solur;o, um grito dilacerante, mostre-nos 
o inominl1vel, em vinte segundos, niio se acanhe, queremos a sua dor, queremos partilhar a sua dor.»
5 Num texto publicado na Internet, em Janeiro de 2005 (http://dangillmor.typepad.com/dan_gillmor_on_
grassroots/2005/01/the_end_of_obje.html), Dan Gillmor arrisca a possibilidade de se estar perante o fim
da objectividade, definida como um velho ciinone do jornalismo. No entanto, considerando a imprescin
dibilidade de alguns valores e prindpios relacionados com este constr11cto, Gillmor prop6e a substituir;ao
do conceito de objectividade par quatra nar;6es que define coma os pilares de um born jarnalismo: eficl1cia
(thoroughness), exactidiio (accuracy), imparcialidade (fainess) e transparf:ncia (transparency).
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vitimas sao sinais inequfvocos da engrenagem emocional desencadeada pela 
urgencia dos directos e concomitante falta de distanciamento dos jornalistas 
relativamente ao que relatam. 
No ultimo nivel deste processo, a emoi;iio encontra o publico suscitando nele 
tambem um conjunto de sentimentos gerados pela realidade em si, mas igual
mente pelo tipo de relato empreendido pelos jornalistas. 0 corai;iio do publico 
e o lugar par excelencia das manifestai;oes de sentimentos de extremos. A 
habilidade que, no inicio do seculo XX, Karl Kraus reconheceu a imprensa, de 
transformar «emoi;6es e paix6es moderadas em histeria e folia, ( ... ) o orgulho 
nacional em delirio nacionalista e em xenofobia e ( ... ) o medo em pii.nico» 
(Bouveresse, 2001:51) esta hoje potenciada ao maxima em todos as media.

Os atentados do 11 de Setembro, nos Estados Unidos, e do 11 de Mari;o, em 
Madrid ou ainda o tsunami na Asia nao foram, seguramente, nem os mais 
mortfferos nem os mais terriveis acontecimentos da hist6ria do Ultimo sfculo. 
Contudo, em termos medi.iticos, tiveram uma visibilidade, poderfamos dizer, 
total. 
Verdadeiros fen6menos de solidariedade foram desencadeados pelo jeito inti
mista de os media tratarem aquilo que se poderiam chamar as "desgrai;as 
alheias". Verdadeiras campanhas de ajuda foram empreendidas pela Televisiio, 
em movimentos que envolveram grandes massas de telespectadores na dor de 
outros que, de outro modo, nao seria senao isso - a dor de outros. Na ver
dade, a explorai;iio da afectividade das audiencias, caricaturada na aliani;a 
dos pr6prios meios de comunicai;iio social com causas de solidariedade6, teve 
igualmente eco no pr6prio alinhamento dos telejornais. Incontaveis vezes os 
boletins informativos da televisiio se associaram a dor, a doeni;a ou a desgrai;a 
particular, fazendo directos das casas de famflias e mobilizando autenticas 
campanhas nacionais de angariai;iio de fundos ou de solui;iio efectiva de pro
blemas vividos de modo dramatico7

• A ideia de que os jornalistas siio mandata
rios da liberdade de expressiio dos cidadiios acrescera justamente o argumento 
de que deles se espera, de certa maneira, a denuncia do alheamento, da indi
fereni;a, da negligencia e da corrupi;iio do direito a dignidade individual. No 
entanto, uma certa predileci;iio par este tipo de tematicas parece ter tambem 
alga de estrategico, niio sendo talvez alheia a uma especie de altruismo a inten
i;iio de fidelizar audiencias. 

6 A este nfvel, assinale-se, para alem dos trahalhos jornaHsticos propriamente ditos, a exibii;:ao de alguns real

ity shows particularmente vocadonados para a exalta�ao da comoi;:llo colectiva. Exemplos claros: "O crime 
nllo compensa" {SIC), "Eu confesso" e "Voce na TV" (TVI). 
7 Virios exemplos poderiam ser enunciados a este pretexto. Referimo-nos apenas a alguns a tftulo ilustrativo: 
um rapaz que colocou banda gistrica depois deter sido reportada a sua hist6ria nos virios canais de televi
s3o; uma criani;:a que, pela primeira vez, tern um Natal com ar de Natal (brinquedos, comida, roupa, frigo
rifico, etc), depois de uma reportagem ter dado a conhecer as condii;:6es em que vivia a famflia; uma criam;a 
com leucemia, a quern a PT custeou a liga�ao por vfdeo-conferencia para a escola que a menina niio pode 
mais frequentar ... Em todos os casos, os jornalistas colocam-se, de alguma maneira, ao !ado da fragilidade 
moment.'inea ou permanente. 
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Configurando uma engrenagem de mobiliza,iio do publico, o recurso it emo
,iio dos factos inscreve-se na classica concep,iio de espectaculo, aventada por 
Guy Debord nos anos 60. A exposi,iio publica da dor privada, consentida ou 
a revelia dos direitos individuais, o recurso frequente a formas de discurso 
intimistas e o estimulo da proximidade e da como,iio acusam aquilo que, na 
sequencia da morte do rei Balduino, em 1993 (Belgica), se chamou "infla,iio 
do emotivo". Situado na fronteira entre a informac;:io e o espectaculo, ima
gem que Guy Debord enunciou coma sendo o modelo de vida socialmente 
dominance (Debord, 1992:17), o horror e o extase8 transmitidos (e em muitos 
casos fomentados e produzidos) pelos media recolocam a dicotomia da filo
sofia antiga que distinguia entre episteme e doxa. A emo,iio, ate ha pouco 
erradicada do discurso jornalistico pela aspira,iio it objectividade, regressa 
como uma intimac;iio n:io s6 da imprensa tabl6ide, como tambfm da imprensa 
dita de referencia. E, alias, de uma informa,iio trespassada pelo pathos, pela 
paixiio da vida, pela emo,iio das coisas, pela frui,iio da parte mais sensivel 
dos acontecimentos, que o jornalismo se refunda hoje numa profiss:io as vezes 
quase irreconhecivel. 

Da media�iio a imediaticidade 

A instantaneidade progressiva das novas tecnologias fomentou aquilo que 
conhecemos hoje como uma quase "ditadura" do que faz noticia a llltima hora, 
promovendo alguma insensibilidade it mem6ria de uma comunidade e it sua 
hist6ria. 0 que importa e, cada vez mais, o que esta a acontecer. Sobretudo, 
porque o que importa e sentir, e para sentir e necessirio viver as coisas no seu 
momenta. Retomando a formula,iio de Mario Perniola, poderiamos dizer que 
os media recusam hoje o "ja sentido" que «remete para experifncias que j.i 
aconteceram, para um sentir por definic;iio pretfrito e reificado». Ao contr3rio, 
preferem o "fazer-se sentir,,, que «e insepar3vel da experiencia do presente, da 
flagr3ncia do nascimento». Com efeito, «o importante e o que acontece sempre 
aqui e agora» (Perniola, 1993:104). 
Este imperativo de tempo, extremamente condicionado tambem pela concor
rencia entre meios que se intensificou nos primeiros anos do milfnio, esti a 
lan,ar as bases para a institui,iio de um novo paradigma do jornalismo. Na 
verdade, o arquetipo de media,iio que referencialmente caracterizava a acti
vidade jornalistica esta a dar lugar a um modelo organizado em torno de 
um principio de imediaticidade. E, pois, uma disfun,iio de tempo que parece 
marcar uma nova forma de informar. Fundamentalmente vocacionados para 
mediar a relac;ao entre os cidadaos e a realidade, os media informativos, estiio 

8 Tambfm de emoi;:6es positivas se faz este "jornalismo sensivel". Disso siio bem emblemllticos momentos 
como a independencia de Timor-Leste ea cobertura do Campeonato Europeu de Futebol (Euro2004). 
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cada vez mais impelidos a "imediatizar". A reflexao sobre os factos parece, 
entao, sobrepof-se a comunhiio com os intervenientes <las notfcias. 
A cobertura jornalfstica de acontecimentos de grande dimensiio, como os que 
marcaram os primeiros anos do seculo, nomeadamente pelas sensa,;5es de 
horror causadas ao nfvel nacional e internacional, enfatiza a tese de que o 
"meio" e a  media,iio deram lugar, como defende Bragan,a de Miranda (1999) 
ao "imediato"9

, Considerando que «a medialidade, enquanto movimento, cir
cula,;io, passagens, foi sempre reprimida», o autor constata que «o desejo 
que alimenta a metaffsica ( ... ) e o da instantaneidade» (1999:296). Ora, par
tilhando deste anseio pelo instantaneo, o jornalismo entrega-se ii ideologia 
da imediaticidade, acarretando aquilo que Bragan,a de Miranda chama «o 
fim da "representa,;io", e em geral, de toda a dist3ncia, sentida sempre como 
obstaculo ii comunica,iio instantiinea e imediata» (295). Ja niio sendo, entiio, 
uma representa,iio da realidade, o jornalismo e um discurso constitutivo da 
pr6pria realidade. E-o, porem, com recurso permanente ii emotividade. Ao 
discurso distante, rigoroso, objectivo, factual ap6e-se hoje um discurso muitas 
vezes comovido, sensfvel, quase comprometido. 
A margem das reportagens diarias de guerras como a do Medio Oriente, do 
Afeganistiio e do Iraque, novos trabalhos ganharam tempo nobre nas televi
s6es e espa,o privilegiado na imprensa escrita: as reportagens de contexto, 
de pormenor, de comunidades, enfim ... de sensibilidades do reporter enviado 
especialmente ao pako de conflitos. A transmissiio em directo pelas radios 
e televis5es e a estrategia de antecipa�ao da imprensa nao se esgotaram na 
descri,iio dos combates. Os cenarios, as popula,oes, as hist6rias de vida pas
saram a fazer parte do registo jornalfstico, participando das op,oes edito
riais com privilegio equiparavel ao do relato circunstancial10

• Num livro escrito 
ii margem precisamente das guerras que cobriu neste perfodo, Carlos Fino 
recusa «um jornalismo asseptico, que a pretexto da objectividade e da neu
tralidade lava as miios das suas responsabilidades». Considerando, alias, a 
guerra como uma situa�ao-limite, perante a qual e necessirio conservar «um 
saudavel distanciamento», admite que ha um conjunto de valores e prindpios 
que integram a profissiio. Com riscos acrescidos de parcialidade, Carlos Fino 
confessa que os jornalistas siio «pela liberdade, contra a ditadura, pelos direi-

9 Em Setembro de 2001, a prop6sito dos atentados terroristas as Torres Gemeas, Joaquim Fidalgo, entiio 
provedor dos Leitores do jornal "Ptlblico" referia-se, a prop6sito do directo televisivo e do dominio dos ecriis 
na cobertura dos acontecimentos, ao enfraquecimento do trabalho mediador dos jornalistas. «Assim, com 
os acontecimentos a desenrolarem-se minuto a minuto frente aos nossos olhos, o trabalho jornalistico de 
media�ii.o com os espectadores torna-se menos visive!, por vezes ate totalmente silencioso, embora decisivo na 
escolha do que se mostra ... » (Fidalgo, 2001) 
10 As reportagens marginais aos conflitos tern, par outro !ado, a particularidade de configurarem trabalhos 
de elevado valor estftico. J:i em meados da decada de 90, uma reportagem de Candida Pinto, intitulada 
"Meninos de Angola" (SIC) tinha sido reconhecida com vllrios premios nacionais e, em Fram;a, pelo pre
mio de Direitos Humanos do FIGRA (Festival Internacional da Grande Reportagem e do Documento de 
Actualidade). "Mulheres de Bagdad" e, j:i neste quinqufnio, outra das reportagens da jornalista {emitida pela 
SIC a 5 de Novembro de 2003) que assinala a preponderancia deste tipo de trabalhos. 
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tos humanos contra a opressao, pela preserva<;ao do ambiente, contra a sua 
degrada,ao, pelo respeito pela vida e dignidade humanas, contra o terrorismo 
e a  tortura» (Fino, 2003:38). 
Talvez s6 assim se compreenda a aparente solidariedade dos jornalistas com 
as vitimas de ataques terroristas, que atravessou a mediatizar;ao de aconte
cimentos fmpares como o 11 de Setembro, nos Estados Unidos em 2001, e 
o 11 de Mar,o, dois anos e meio depois, em Espanha11

• A cobertura destes
dois ataques e, na verdade, a expressiio deste tempo que vivemos: o tempo da
transforma,ao de uma dor particular numa dor colectiva12

• 0 uso frequente
de palavras-choque, como "barbclrie", "catclstrofe", "atentado", "tragfdia"
e "massacre" e de grafias de forte impacto, coma "11-S" e "11-M", que se
mantem como bandeiras de dossiers tematicos de alguns 6rgiios de comunica
,ao social (disponfveis on-line), corrobora ainda a ideia, no caso dos jornalis
tas norte-americanos e espanh6is, respectivamente, de um certo "jornalismo
patri6tico" - o que, sob outro prisma, recoloca o problema da objectividade,
porque o patriotismo niio e politicamente neutral13• Lado a !ado com o patrio
tismo estcl, ainda que involuntclrio, um perigo de conivfncia com os autores de
atentados como estes. Num texto publicado a 12 de Mar,o de 2004, no jornal
El Pais, Juan Luis Cebrian advertia para o facto de ser objectivo primeiro dos
grupos de terroristas ou de comandantes de for,as militares o contagio de toda
a sociedade pelo terror, pelo medo e pela desgra,a que atinge apenas alguns.
Um dos perigos do exacerbamento das coberturas, as vezes imponderadas,
de tragedias da dimensiio que se conheceu aos atentados de Nova Iorque e
Madrid e, para o jornalista espanhol, o risco de a sociedade mediatica ser
«aliada principal e vitima preferente do terrorismo moderno, uma vez que se
trata de submeter a opiniao publica ii ditadura do terror, da desconfian,a e do
medo» (Cebrian, 2004).
Com efeito semelhante, ainda que de menor amplitude, o sequestro do teatro
Dubrovskaia, em Moscovo, por rebeldes tchechenos (Outubro de 2002) e da
Escola de Beslan (Setembro de 2004) deram o mote a narrativas de tom igual
mente apreensivo. Jcl de si sinistros, estes acontecimentos, especialmente visiveis
pela televisao, tiveram pelo menos um dos v.irios efeitos que tern a transmissao
da hist6ria em directo - o facto de gerarem experiencias empaticas. Daniel
Dayan e Elihu Katz anotam que partilhar os sentimentos de outras na,oes e

11 Um dos temas do livro journalism after September 11, de Barbie Zelizer e Stuart Allan (2002), i: precisa
mente a questiio da rela,;iio entre as fotografias noticiosas e o trauma social. Noutro prisma, aborda ainda a 
questiio do bem-estar emocional dos rep6rteres. 
12 Tres dias depois dos atentados, Eduardo Cintra Torres elogiava, no "PUblico", a maturidade dos media 
norte-americanos, constatando a «muito pouca interven,;ii.o emocional por parte dos apresentadores e rep6r
teres, que procuram integrar essa dimensiio da comunica,;ii.o num discurso verbal praticamente reduzido aos 
factos» (Torres, 2001). 
13 Ver a prop6sito o texto de Robert Jensen, intitulado: "\Vhat's wrong with patriotic journalim?", disponivel 
em http://www.progressivetrai!.org/articles/031119Jensen.shtml 
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um efeito de impacto que esta para alem do cognitivo (Dayan, 1999:189)14• O 
que o trata�ento informativo destes epis6dios russos veio demonstrar e que, 
independentemente da proximidade afectiva, ideol6gica on espacial (au a falta 
dela), o drama humano e congregador, gera empatia. 
Decorrentes sobretudo do inesperado, do imprevisivel e do acidental, os acon
tecimentos dram.iticos nao tern os media a espera. No entanto, a partir do 
momento em que os meios tomam conta dos factos, o efeito surpresa e o efeito 
choque dao lugar ii solidariedade para com a dor alheia e ao permanente 
acompanhamento do desfecho das hist6rias. Assim aconteceu na cobertura 
do desastre da ponte de Entre-os-Rios (Mar,o de 2001). Tratando-se de uma 
tragfdia nacional, o mergulho de um autocarro e dois autom6veis nas clguas 
do rio Douro e a expectativa da confirma,ao de dezenas de mortes germinou 
um dos maiores aparatos medi.iticos de que ha mem6ria. Durante semanas, 
os jornalistas esgotaram todos os testemunhos de familiares das vitimas que 
pouco acrescentavam em termos informativos. Com um contributo puramente 
emotivo, os porta-vozes da dor dos familiares deram as reportagens um tom 
canonicamente exclufdo da informa<;ao. Nao foi necess.irio, sequer, aguar

dar muito tempo para alem dos acontecimentos para se fazer uma leitura de 
grosserias cometidas pela comunica,ao social. Cinco dias depois do desastre 
(a 09 de Mar,o), a Alta Autoridade para a Comunica,ao Social apelava ii 
conten,ao e sentido profissional dos jornalistas envolvidos na cobertura dos 
acontecimentos de Castelo de Paiva, criticando o modo como os jornalistas 
expuseram o sofrimento dos familiares das vitimas em termos que colidem 
com valores eticos e deontol6gicos. No dia 13, conheciam-se tambem algumas 
crfticas apontadas pelo Conselho Deontol6gico do Sindicato dos Jornalistas. 
A realiza,ao de entrevistas a crian,as, a abordagem a pessoas dentro das suas 
pr6prias casas e a interpela,ao de populares em visive! estado de como,ao 
foram os principais erros enumerados por aquele 6rgao relativamente ao tra
tamento informativo do desastre. 
A exposi,iio do luto niio foi, contudo, um fen6meno isolado deste aconte
cimento. A morte de varias figuras publicas, par exemplo, especializou, tal
vez de um modo particular neste quinquenio, os jornalistas em explora,iio de 
momentos de reserva da intimidade. A mediatiza,iio de cerimoniais fonebres 
converteu momentos de pesar, por natureza, privados, em acontecimentos 
mediaticos de interesse generalizado. Expoente maxima do prolongamento de 
noticias de 6bitos foi a morte do futebolista Miklas Feher, durante um jogo 
transmitido em directo pela televisiio generalista, em Janeiro de 2004. Depois 
da surpresa da queda de um jogador desfalecido em campo, a noticia fez-se 
em redor da familia, da namorada e dos colegas de equipa. 0 desfecho, que 

H Embora se ocupem preferentemente do acontecimento medi3.tico, festivo ou cerimonial, na televisiio Daniel 
Dayan e Elihu Katz fazem, em A Hist6ria em Directo, uma revisiio dos efeitos internos e externos dos acon
tecimentos medi3.ticos que importaria registar (pp. 181-207). 

220 



poderia ter ficado suspenso com a translada<;iio do corpo para a Hungria, s6 
viria, porfm, a revelar-se completo com a transmissao em directo, pela TVI, 
do funeral do jogador. 
A perseguic;ao da morte como noticia e uma constante na cobertura de acon
tecimentos traum.iticos. Ainda que representativas de significativas mudan
<;as hist6ricas, a morte de Jonas Savimbi, em 2002, em Angola, e a captura 
de Saddam Hussein, em 2004, no Iraque repetiram este interesse dos media, 

sobretudo da televisiio, pela explora<;iio da imagem humana em sofrimento. 
No primeiro caso, como oportunamente lembrou Estrela Serrano, na altura, 
provedora dos leitores do Didrio de Noticias, «as televis5es mostraram o corpo 
do lider da UNITA, em grandes e demorados pianos, exposto as moscas, de 
cal,as desapertadas e sem sapatos»15

• No segundo, por outro !ado, tratava
-se da exibic;iio de um "estado prf-morto". Em ambas as situac;Oes, porfm, a 
exposi<;iio do corpo pelos media traduziu o uso da imagem como elemento de 
encontro da dor (quer de Savimbi e Hussein quer das vitimas que fizeram as 
lutas que travaram) com o 6dio do publico relativamente a estas duas figuras. 
Se a morte de pessoas publicamente reconhecidas tern s6 por si um caracter 
exponencialmente noticiavel, o impacto mediatico da m.orte de gente an6-
nima, por outro !ado, depende genericamente de outros factores. A eventual 
morte da menina Joana, no Algarve (Veriio de 2004), por exemplo, foi sobeja
mente noticiada grac;as as circunst3ncias do desaparecimento da crianc;a e da 
suspeita de crime familiar. No entanto, no final do mesmo ano, o maremoto 
asiatico dominou as paginas dos jornais e os espac;os das radios e televis6es, 
pela extensiio da catastrofe natural e, principalmente, pelo numero de vfti
mas mortais. Marcado pela contabiliza<;iio permanente dos mortos, o tsunami 
fechou, por isso, o perfodo em analise com palavras traumaticas de luto e 
solidariedade. Os jornalistas permaneceram nos pafses afectados por varias 
semanas, repetindo imagens de cimaras amadoras, examinando toda a area 
devastada e descrevendo o cheiro a decomposi<;iio de corpos e o drama de pes
soas a procura de familiares e amigos e a lastimar-se pelos danos materiais. 
E que, embora as camaras levem o espectador para perto, demasiado perto, 
<<o genufno pode na'.o ser suficientemente terrfvel»; pode precisar portanto «de 
ser aumentado» (Sontag, 2003:69). 0 efeito tragico gerado pela magnitude 
dos nllmeros deu aos jornais inspirac;a'.o para comovedoras primeiras paginas, 
tendo, nas televis6es, ocupado mais de metade da programa<;iio informativa 
regular, na ultima semana do ano. Dados da MediaMonitor revelavam, no 
infcio de 2005, que 48,8 por cento das pe,;as jornalisticas emitidas na semana 
que se seguiu ao maremoto foram dedicadas a este acontecimento16

• Adensado 

15 In "Alarme na primeira pigina", coluna da provedora dos leitores do Didrio de Noticias de 4 de Mar�o 
de 2002. 
16 De acordo com informa�iio veiculada pela Marktest (newsletter de 05 de Janeiro de 2005), foram emitidas 
988 nocfcias sobre o tsunami, entre 26 de Dezembro de 2004 e 2 de Janeiro de 2005, num total de mais de 
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pela presen,a de cidadiios europeus nos territ6rios avassalados, o elevado inte
resse informativo pela dor revelou-se, tambem por ocasiao desta cat.istrofe, 
potenciador daquilo que poderia chamar-se uma "tele-intimidade", ou seja, 
de uma proximidade com determinados protagonistas criada exclusivamente 
pelos media jornaHsticos. 

Os perigos de uma informa�iio atravessada pela emo�iio 

Considerando ser, nalguns casos, legitima a exposi,ao mediatica da dor, 
Cristina Manero (1997) adverte que «informar sobre o sofrimento e a dor 
requer dos profissionais da informa,ao sensibilidade, humanidade, discri,ao e 
compreensao». Resultado, muitas vezes, da combinac;ao de uma comunica<;iio 
factual com uma comunica<;iio baseada em testemunhos pessoais, a reporta
gem sabre acontecimentos tiio sensiveis como os que marcaram estes anos tern, 
a partida, dois perigos iminentes: por um !ado, o facto de o jornalista ser, ele 
pr6prio, um ser sensfvel ao que observa, sujeito a ambiguidade e a subjectivi
dade da forma como sente os factos, tantas vezes em directo, sem tempo para 
uma reflexiio que se imporia por clever de distanciamento crftico. Por outro, 
a tenta,ao a que, deliberadamente ou nao, os media cedem para explorar a 
tragCdia, na 3.nsia de reunir a melhor e maior audiencia possivel. 
Eticamente discutivel, o recurso a emo\ao como estrategia de concentrac;ao 
da aten,ao do ptiblico, demonstraram-no os acontecimentos de grande dra
matismo a que nos referfamos acima, cria embara,os deontol6gicos de dificil 
supera\ao. Regista-se, numa tentativa de sintese de vclrias criticas apontadas 
no seio da pr6pria imprensa, a falta de dist3ncia, a confusao entre o que e 
informa,ao essencial e o que e informa,ao acess6ria, a falta de respeito pela 
intimidade dos indivfduos e pelo seu direito a protec,iio da imagem, a predis
posi\ao para espectacularizar, o apoio em testemunhos pessoais e os excessos 
generalizados no uso da liberdade de expressao. 
Lidando especialmente com os direitos individuais, a informa,iio sobre a dor 
(individual ou colectiva) tern merecido uma aten,ao particular quer dos pro
fissionais quer das associa\6es representativas da classe. A intrusa.o na vida 
de alguem ou na vida emocional de alguem e a explora,ao proveitosa da dor 
individual, alem de atitudes desleais dos jornalistas, sao encaradas sobretudo 
como atitudes de descredito e indignas do oficio. E, por isso, da pertinencia de 
um debate etico, e, em certa medida, de um debate epistemol6gico, que se fala 
quando se considera os perigos de uma informa,ao atravessada pela emo,ao. 
Quais siio os limites da missao de informar? Quanto devem os jornalistas 
envolver-se naquilo que estao a reportar? Devem os jornalistas desculpar-se 

33 horas de emissiio. 
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quando niio realizam bem o seu trabalho? Ha ou niio balizas para sinalizar 
os limites de reportagens sobre o sofrimento privado a que todos tern direito, 
inclusive as figuras publicas?1

' Que mecanismos de regula,iio garantem a sen
sibilidade e o born senso dos profissionais da informa,iio? 
Um dos mais emblem.iticos casos mediclticos portugueses, o caso Casa Pia, 
apontou ainda para um outro perigo, jcl anteriormente sentido na cobertura 
do processo de independencia de Timor-leste: o do jornalismo de causas. A 
delicadeza do tema da pedofilia e a dimensiio do esciindalo posicionaram o 
discurso jornalfstico numa desconfortavel extensiio da indigna,iio publica. 
O recurso frequente a testemunhos naturalmente emocionantes das vitimas 
(quase sempre sob anonimato)18 e a abordagem constante aos pr6prios argui
dos do processo resvalou inllmeras vezes para a "tragicomfdia", nomeada
mente pela explora,iio exacerbada da vida privada dos acusados e dos seus 
familiares. Sendo a evidencia de um grau zero de informa,iio, o suporte em 
reac�6es populares acrescenta a reprodu�ao de uma causa a inconvenif:ncia de 
um jornalismo justiceiro. A exalta,iio dos animos publicos e uma inevitabili
dade da narrativa jornalistica dominada pelo escandalo e pela espectaculari
za,iio do horror. 
Com creditos comprovados na angaria,iio de audiencias, a calamidade arrisca, 
todavia, o jornalismo a perda de credibilidade, com inconvenientes acrescidos 
para o exercicio legftimo da profissiio. 0 primeiro e o risco de transfigurar 
o jornalismo - apresentando-se como actividade independente, imparcial e
isenta, o jornalismo assimila-se, porfm, nalguns casos, a um discurso de ade
siio e de compaixiio, ou pelo menos, de inflama,iio da compaixiio do publico.
Especialmente propensa para a narra,iio da vida em directo, a televisiio tern
nisto um canicter paradigm.itico. Uma nota especial para os relatos sabre os
incendios florestais de 2004 permitiria analisar o papel dos jornalistas na gera
,iio de movimentos de solidariedade. Mas a televisiio juntam-se as edi,oes on

line, os weblogues e, por cont.igio, a imprensa escrita, tambCm vulner.ivel as
l6gicas que determinam a concorrencia entre os meios audiovisuais. A publi
ca,iio de determinadas fotografias, a escolha dos tftulos, o pr6prio angulo de
abordagem e a cita,iio de testemunhos populares (que configuram uma especie
de jornalismo sustentado na vox populi) siio estrategias a que os pr6prios jor
nais niio se furtaram. Outro risco e o do abuso da liberdade de expressiio - por
vezes, para nao dizer sempre, reportar sabre a dor converte-se numa actividade
muito proveitosa. A dor reline as pessoas. Seria o mesmo dizer que a reporta
gem sobre a dor reune os leitores e os espectadores da televisiio. O resultado

17 Vale a pena questionar neste ponto a oportunidade de reportagens como as que exploram assuntos relacio
nados com cuidados paliativos, com o fim da vida, a velhice, ou doern;as consideradas terminais. 
18 Rolf von Siebenthal explica, no livro Gute Geschiifte mit dem Tod, que as vfrimas rem muitas vezes difi
culdades em recusar entrevistas, na medida em que elas preenchem o desejo de falar sobre as suas pr6prias 
experiencias. 
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e a maioria das vezes a confusao entre informac;ao e sensacionalismo, que 
decorre de um esforc;o construido para tornar a informac;ao interessante. 
Hist6rias de trauma e violencia gozam de reconhecido interesse no meio jorna
listico. Para alem de se imporem por um certo imperativo econ6mico (editores 
e jornalistas sabem que o desastre e a emoi;iio atraem o publico), as narra
i;5es de acontecimentos de grande dramatismo saciam niio s6 um desejo de 
verdade como tambem um desejo de afeci;iio, de experimentai;iio estetica da 
realidade. No entanto, a exposii;iio quer dos jornalistas quer das audiencias a 
estes acontecimentos de elevada carga dramatica conflui na generalizac;iio do 
trauma dos agentes da notfcia. 56 na assuni;iio de verdade deste efeito se justifi
cam as preocupai;5es com a debilidade psicol6gica dos rep6rteres e com aquilo 
que, ao nfvel de outras profiss6es, nomeadamente as militares, se convencionou 
chamar "stress p6s-traumatico"19. Uma teoria dos efeitos da exposic;ao a situa
c;Oes traumaticas atravfs dos media nao seria, porfm, completa se nao conside
rasse de alguma forma o impacto causado no pr6prio publico. Talvez dificil de 
padronizar, o conhecimento dos efeitos sobre o publico ajudaria a compreender 
por que e que a dor e noticia, ou, retomando as palavras de Susan Sontag, por 
que e que os media nos mantem olhando o sofrimento dos outros. 
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A cidadania e os media em Portugal: 
Notas sobre um quinquenio de sinais contraditorios 

Manuel Pinto 

Neste texto, toma-se como campo de focagem e de analise a relai;iio dos 
cidada'.os com os media e os sinais de exercfcio da cidadania no contexto da 
comunica\ao mediatizada. As coordenadas de referfncia sao os cinco anos 
compreendidos entre 2000 e 2004 e o espai;o portugues, tendo igualmente 
presentes algumas tendencias do panorama internacional. Em conson.incia 
com a metodologia das restantes abordagens sobre este mesmo quinquenio, 
adopta-se uma abordagem que parte da apresentai;iio de alguns factos mar
cantes, passa pela discussiio dos aspectos que tais acontecimentos fazem emer

gir e conclui com a problematizai;iio do tema em observai;iio. 
Algumas perguntas a que se procura responder e que constituem o loco desta 
analise siio as seguintes: alargando-se, no perfodo em causa, as possibilidades 
de interaci;iio e de participai;iio abertas pelas inovai;6es tecnol6gicas, em que 
medida tais possibilidades se concretizaram e a que niveis? Que mecanismos e 
processos de acompanhamento critico dos media (media watchdog) se desen
volveram, que novidades, avanc;os e recuos se manifestaram? 
A reflexiio sobre estas quest6es niio pode prescindir da convocai;iio de alguns 
aspectos contextuais - politicos, legislativos, culturais, econ6micos - que se 

revelem pertinentes para o enquadramento deste estudo, necessariamente 
sum3rio. 

Sinais: o quadro politico e legislativo 

As quest6es da cidadania emergem de um modo expressivo em torno do intenso 
e dramatico debate publico que se gerou em torno do servii;o publico de televi
siio e radio, na vigencia do XV Governo Constitucional. Assente numa coliga
i;iio entre sociais-democratas e populares, a equipa liderada por Jose Manuel 
Duriio Barroso tomou posse nos primeiros dias de Abril de 2002 e afirmou 
desde o inicio a sua determinai;3o em reformar o audiovisual e, em particular, 
o servii;o publico de televisiio.
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Sendo deslocado apresentar aqui o vasto programa de alterac;6es, consubstan
ciado no documento "Novas Opc;6es para o Audiovisual" 1, cabe sublinhar que 
as propostas ai consignadas surgem num contexto de grave crise financeira e 
de identidade do operador ptiblico de televisiio, sedimentada por uma inca
pacidade de intervenc;iio eficaz por parte dos sucessivos detentores do poder 
polftico. A lei de televisiio que foi apresentada em 20032

, na sequencia dos 
debates havidos, propunha um nova modelo para o segundo canal da RTP 
que, no essencial, configurava uma estrategia de o entregar paulatinamente a
assim chamada "sociedade civil". 
Um grupo de trabalho que havia preparado as opc;6es nesta materia defendera 
"um canal de servic;o alternativo aberto a sociedade civil e que possa comple
mentar pela diferenc;a os principios de universalidade, coesiio e proximidade"3, 

mas dentro da 6rbita do operador concessionario do servic;o ptiblico. A pro
posta do Governo recua perante a ideia inicial de alienar o segundo canal, 
mas retira-o do operador publico4

• Desenha um modelo que, nas palavras do 
ministro com a tutela deste sector, sup5e "uma mudani;a radical, no panorama 
audiovisual portugues"5 e um corte com a ideia de que o servic;o publico s6 
pode ser realizado pelo Estado e, em "janelas" especificas, pelos privados. As 
parcerias com diferentes instituic;6es da sociedade civil permitiram que novas 
entidades e novas actores do campo cultural, academico e social passassem a 
ter espac;o e voz na televisiio de sinal aberto. Quais as potencialidades e limites 
de tais parcerias, tendo em conta o projecto de televisiio (e de sociedade) dese
nhado pelo Governo - e o que debateremos mais adiante. 
A participac;iio de entidades da sociedade civil no ambito dos media tern ante
cedentes que remontam praticamente aos inicios do regime democrcltico ins
taurado como 25 de Abril. De facto, a Constituic;iio aprovada em 1976, ap6s 
o perfodo revolucionario, previa a criac;iio de conselhos de informac;iio, o que
veio a acontecer atraves da lei 78/77 de 25 de Outubro. Na revisiio constitu
cional de 1982, foi instituido o Conselho da Comunicac;iio Social, ao qua! era
cometida, nos termos da lei fundamental, a missiio de assegurar a expressi'io
das diferentes correntes de opiniiio nos meios de comunicac;iio social do Estado
ou sob o seu controlo. Essa experiencia durou cerca de sete anos: em sen lugar
era criada, em 1989, em nova revisiio constitucional, a Alta Autoridade para
a Comunicac;iio Social.

I Cf. "Novas Op(i6es para o Audiovisual", apresentado em Dezembro de 2002: www.gmcs.pt/Ficheiros/ 
serv_pub/Neo_Op_AV.pdf (consultado em 20 de Julho de 2007). Uma an8lise mais aprofundada dos debates 
entiio travados pode ser consultada num estudo do projecto Mediasc6pio publicado em 2004 e reeditado com 
acrescentos em 2005: cf. Pinto, M. (org. (2004) Televisiio e Cidadania: Contributo para o Debate sobre o 
Servi�o PUblico". Braga: CECS. Edit;iio ampliada: Campo <las Letras, 2005. 
2 Cf. http://www.gmcs.pt/verfs.php?fscod=619&lang=pt (consultado em 20 de Jul ho de 2007) 
3 Cf. "Relat6rio do Grupo de Trabalho sobre o Servit;o PUblico de Televisiio", Setembro de 2002, p.6: www. 
mp.gov.pt/mp/pt/Gablmprensa/Docs/GC15/20021024Relatorio.htm (acedido em 5 de Janeiro de 2005) 
"Cf. "Novas Opt;6es para o Audiovisual", Cap. II, ponto 2. 
5 Discurso do ministro Morais Sarmento na "Apresentat;iio da nova vocat;iio e da nova imagem do Segundo 
Canal de Servit;o PUblico de Televisiio" 
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Em 1992 foi tambem instituido junta da televisiio e radio ptiblicas um Conselho 
de Opiniiio (cf. Lei n.0 21/92, art. 8.0

). Alem de representantes eleitos pela
Assembleia da Reptiblica e pelo Governo, pelas regi6es aut6nomas e pelos tra
balhadores da empresa, constituem-no representantes de um vasto conjunto 
de institui,oes sociais e culturais da sociedade civil. A este Conselho cabia um 
pronunciamento sabre materias relevantes da vida do operador ptiblico (con
trato de concessiio, bases gerais da programa,iio, etc.), mas uma capacidade 
diminuta de interveni;ao no respeitante ao acompanhamento sistem3.tico da 
actividade por ele desenvolvida. Foi s6 em 1998, durante o Governo presidido 
por Ant6nio Guterres, que foi atribufda a este 6rgiio a competfncia de "emitir 
parecer prfvio vinculativo, no prazo mclximo de dez dias, sabre a composii;ao 
do 6rgiio de administra,iio da empresa concessionaria, a eleger ou a destituir 
na respectiva assembleia-geral"6

• No caso da radio de servi,o ptiblico, a lei n.0 

4/2001, de 23 de Fevereiro, atribuia a um 6rgiio semelhante e com uma consti
tui,ao identica ao da RTP, o poder de "propor ao accionista Estado os names 
do vice-presidente e de um ou dais vogais do Conselho de Administra,iio da 
concession.iria, consoante esta tenha tres ou cinco membros". 
Foi precisamente em torno deste ponto que se levantou um dos primeiros 
grandes conflitos, em resultado da ac,iio do XV Governo Constitucional, 
uma vez que, consultado para emitir parecer acerca do nova Conselho de 
Administra,iio da RTP, o Conselho de Opiniiio decidiu, no uso das suas com
petfncias, pronunciar-se desfavoravelmente. Interpretando essa decisiio como 
um boicote aos prop6sitos da nova maioria de reformar o servi,o ptibico e de 
sanear a empresa, o Governo decidiu rnanter a sua proposta de pe, optando, 
para a viabilizar, par mudar a lei e retirar ao Conselho de Opiniiio a compe
tencia referida'. 
De resto, foi na sequencia da declara,iio de inconstitucionalidade dessa norma 
que, par proposta do Governo presidido par Jose Manuel Duriio Barroso, a 
Assembleia da Reptiblica aprovou uma modifica,ao da lei de televisiio, no sen
tido de manter o Conselho de Opiniiio com poderes reduzidos e ja niio ao nfvel 
do operador televisivo, mas ao nfvel da empresa. Ora, como a empresa passou 
a tutelar quer o servi,o ptiblico de televisiio quer o de radiodifusiio, o nova 

6 Comentando este ponto, um parecer do Tribunal Constitucional sublinhava, em 2003: "( ... ) S6 entiio foi 
instituido um mecanismo que de algum modo visa contribuir para a independencia da actua�iio dos 6rgiios da 
sociedade concessionaria do servi�o pU.blico relativamente ao accionista Estado", precisamente o mecanismo 
do referido parecer previo vinculativo. 0 qua[, ainda de acordo com o mesmo documento, "parece constituir 
actualmente, no piano da estrutura da empresa, a principal ou, ate, a llnica expressiio normativa ordinaria 
densificadora daquela garantia institucional". Um sinal de que se tratava de materia politicamente sensivel 
reside no facto de, sob o Governo socialista, em 11 de Fevereiro de 1996, o PSD ter entregue na Assembleia da 
Repllblica um projecto de lei cujo objectivo era "alterar a forma de escolha do Conselho de Administra�iio da 
RTP, assegurando que a maioria dos seus membros seja eleita pelo CO". 0 documento seguiu para aprecia�iio 
pela Comissiio dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, mas niio teve seguimento. 
7 A altera�iio da lei da televisiio, no artigo respeitante as competCncias do Conselho de Opiniiio foi aprovada 
a 23 de Maio de 2002. 0 presidente da Repllblica decidiu, por sua vez, suscitar a constitucionalidade da 
iniciativa, tendo o Tribunal Constitucional dado raziio as dllvidas do presidente. 
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Conselho de Opiniiio passou a ser comum para os dois ambitos. Em pare
cer emitido sobre este assunto, nas vesperas da vota<;iio da lei na AR, a Alta 
Autoridade para a Comunica<;iio Social (AACS) lembrava que "um conselho 
de opiniiio eficaz incide sobre actividades, sobre servi<;os, niio junto de empre
sas", para observar que "na configura,;ao que as propostas lhe destinam, o 
conselho deixa de ter um protagonismo realmente enriquecedor na filosofia de 
uma interven,;80 representativa e sindicante". 
O problema da regula<;iio das comunica,oes e dos media foi emergindo como 
uma questiio chave do quinquenio 2000-2004. Foram dois os factores que 
contribuiram para tal proeminfncia, um de natureza tecnol6gica e outro de 
natureza politica. No piano tecnol6gico, o aspecto mais marcante tera sido 
a evolu,iio, especialmente not6ria na segunda metade dos anos 90, no sen
tido da convergencia entre os universos dos media e das telecomunica,oes (no 
relativo quer a infra-estruturas quer a operadores), trazendo para a agenda a 
eventual pertinencia de fundir, ou pelo menos, articular melhor a ac<;iio das 
varias instancias reguladoras (AACS, Autoridade Nacional das Comunica,oes, 
Instituto da Comunica<;iio Social, Autoridade da Concorrencia, Instituto do 
Consumidor). No piano politico, sera de destacar a controversia em torno do 
pap el, independencia e eficacia da Alta Autoridade', mais ou menos latente 
nos Ultimas anos, mas que concitou fortfssima aten,;ao, quer aquando dos 
debates que conduziram a revisiio constitucional de 2004, quer, sobretudo, em 
torno daquilo que ficou conhecido como o "caso Marcelo Rebelo de Sousa", 
no princfpio de Outubro do mesmo ano9

• 

Ao encerrar o ano de 2004 (e o quinquenio aqui em referencia), mantinha
-se em fun,oes a Alta Autoridade, sem que estivesse desenhado o figurino da 
entidade que !he deveria suceder. Certo era apenas o facto de os dois maiores 
partidos com assento parlamentar se terem vinculado a um acordo, de teor 
niio revelado publicamente, segundo o qua! a entidade a criar deveria contar 
com o apoio de maioria qualificada na Assembleia da Republica. 
O quinquenio 2000-2004 foi marcado, da parte da sociedade civil, por sinais 
de natureza diversa, de que se destaca o surgimento de um novo vigor em torno 

� A composi�ii.o da AACS havia sido alterada com a lei de 1998, reduzindo, nomeadamente, o peso dos mem
bros indicados designados pelo Governo. A AACS passou a ser constituida pelo presidente, um magistrado 
designado pelo Conselho Superior da Magistratura, cinco membros eleitos pela Assembleia da Repllblica, um 
pelo Governo, quatro representativos da opiniiio pllblica, da comunica�iio social e da cultura (dos quais, tres 
designados pelo Conselho Nacional do Consumo, pela Comissiio da Carteira Profissional dos Jornalistas e 
pelas organiza�Oes patronais dos 6rgiios de comunica�iio, e o quarto pela Alta Autoridade entre figuras do 
meio cultural e ciendfico). 
9 Uma assim chamada Iniciativa Convergencia e Regula�iio, que visou a "salvaguarda de prindpios de inte
resse pllblico, como a garantia do acesso universal, a promo�iio da diversidade e do pluralismo, o refor�o da 
cidadania e a  protec�iio dos interesses dos consumidores", foi lan�ada em 2002. Com o objectivo de estudar 
o assunto, lan�ar um debate pllblico e propor medidas de politica nesta matfria, foi constitufdo um grupo de 
trabalho nomeado pelos presidentes da ANACOM e do ICS e paritariamente constitufdo por personalidades
dos sectores da comunica�iio social e das comunica�Oes, que apresentou em 31 de Maio de 2002 o resultado 
final dos trabalhos desenvolvidos. Cf. www.gmcs.pt/index.php?op=cont&lang=pt&Pid=78&area=333
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da discussiio publica do jornalismo e a emergencia da blogosfera, em particu
lar dos weblogues relacionados com o campo da educa<;iio e dos media.' 
Comecemos por um projecto que, aparentemente, morreu ao nascer e que 
poderia ter tido alguma relevancia, do ponto de vista da cidadania e da rela<;iio 
do jornalismo com a sociedade. Em Maio de 2002, a Associa<;iio Portuguesa 
de lmprensa (AIND) lan<;ava, a Plataforma Comum da Erica dos Conteudos 
Informativos, em conjunto com o Instituto Superior de Cifncias Sociais e 
Politicas (que assumia a coordena,iio cientifica do projecto) e a Confedera<;iio 
de Meios de Comunica<;iio Social (encarregada da sensibiliza<;iio junto das 
empresas). Assentava basicamente numa Comissiio para a Erica nos Meios 
de Comunica<;iio Social ETICOM), "6rgiio com fun,oes reguladoras, auto
-reguladoras e disciplinares» que se propunha acompanhar as praticas dos 
media e as suas eventuais falhas eticas, e num Provedor da Comunica<;iio, 
"6rgiio independente que tern por fun<;iio principal a defesa e promo<;iio 
dos direitos, liberdades, garantias e interesses legitimos dos cidadiios face 
aos meios de comunica<;iio" 10• A composi<;iio da ETICOM compreendia um 
magistrado-presidente indicado pelo Conselho Superior da Magistratura, 
quatro representantes das empresas de comunica<;iio social, quatro jornalistas 
e quatro representantes do consumidor, um membro do CENJOR, Centro 
Protocolar de Forma<;iio Profissional para Jornalistas, dois docentes universi
tarios e uma personalidade de reconhecido merito no sector da comunica<;iio. 
Tanto quanto e do dominio publico, este processo niio tera encontrado eco 
junto das entidades (empresariais e profissionais) que seriam decisivas para 
viabilizar a iniciativa. 

Relativamente ao jornalismo e aos media, deve referir-se como relevante a 
emergencia de um significativo numero de investigai;oes academicas, desig
nadamente as que resultaram de disserta<;6es de mestrado e doutoramento 
- e que foram, entretanto, em boa parte dos casos, objecto de publica<;iio11• 

Algumas colec<;6es editoriais surgidas ainda nos anos 90 alcan,aram 'velo
cidade de cruzeiro', enquanto outras surgiram de nova. Merece igualmente

referencia ac<;iio do Clube de Jornalistas, em particular nos tres patamares
seguintes:

• Lan<;amento da revista Jornalismo e Jornalistas, com um conselho editorial
que reline profissionais e acadfmicos e com a preocupa\30 de "situar-se, tal
como se afirma no Estatuto Editorial, entre o tratamento pr6prio da imprensa
diaria ou semanal, e o aprofundamento te6rico caracteristico das publica<;6es
academicas" 12 (foram publicados, no quinquenio, mais de duas dezenas de

io Cf. o texto de apresentai;iio que esteve disponivel on-liue, desapareceu quando a AIND deu lugar a
Associar;iio Portuguesa de Imprensa e o site foi remodelado). 
u A titulo de exem plo: Torres Silva (2005); P into (2003). 
12 0 Clube afirma o seguinte, sobre a actividade desta revista: "Niio seni exagero dizer que a leitura ea con
sulta da JJ se tornam absolutamente indispens3.veis para quern queira conhecer e reflectir sobre os principais 
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mimeros). Tern a limita,iio de ser distribuida apenas a jornalistas e por assina
tura, o que reduz o seu raio de acc;iio. 
• Arranque do programa semanal "Clube de Jornalistas", no novo canal A
Dois, em 11 de Janeiro de 2004, o qua! tern permitido debater, em canal aberto,
temas quentes da actualidade jornalistica, hem como a cobertura de grandes

acontecimentos feita pela comunica,iio social. Com perto de meia centena de
programas emitidos, o balan,o parece ser claramente positivo13

• 

• Finalmente, o Clube abriu, em 28 de Outubro de 2004, no ambito da cele
brac;ao do seu 20.0 anivers.i.rio, um portal que se tornou, em escassos meses, 
um espa,o de referencia na informa,iio, documenta,iio e debate sobre jorna
lismo na Internet, em Portugal. 

No perfodo aqui considerado, consolidou-se a experiencia lan,ada sobretudo 
pela imprensa no quinqufnio anterior, de acompanhar de forma sistemitica o 

campo dos media e do jornalismo, atraves de espa,os regulares e, em alguns 
casos, de editorias pr6prias. Trata-se, certamente, de uma informac;ao jorna
listica com caracteristicas muito particulares, que, apostando sobretudo, na 
programac;ao televisiva, nas 'celebridades, e nos neg6cios, deixa na sombra 
zonas significativas do campo que cobre. Mas o que niio diz niio retira impor
tancia - apenas relativiza - aquilo que diz e niio deixa de ser fundamental, 
sobretudo quando se torna possivel cruzar as materias publicadas pelos varios 
media". Por alguma raziio Claude-Jean Bertrand inclui este tipo de iniciativas 

entre as formas de accountability mediatica. 
Na mesma linha, e de referir tambem o vigor akan,ado por algumas revistas 
cientificas que se debru,am sobre o campo do jornalismo e da comunica,iio. 
Neste perfodo vemos nascer revistas como Media e Jornalismo, do Centro 
de Investiga,iio sobre Media e Jornalismo, Comunica,ao e Sociedade, do 

Centro de Estudos de Comunica,iio e Sociedade da Universidade do Minho, 
Observat6rio, do OBERCOM, alem da ja referida Jornalismo e Jornalistas. 

Mas vimos igualmente revistas de actualidades mediaticas ja existences darem 
um significativo salto qualitativo, como foi o caso da revista Meios (AIND) e 

da Media XXI. 

acontecimentos, os grandes temas e tambem os novas desafios que, desde o ano 2000, rem atravessado o 
mundo do jornalismo e dos jornalistas portugueses". 
Cf. http://www.clubedejornalistas.pt/DesktopDefault.aspx?tabid=147 (consultado em 6 de Fevereiro de 
2005) 
13 0 programa resulta de uma pareceria entre o Clube e o canal 2:. No primeiro anode existencia, tinha con
tado com cerca de 130 convidados, entre jornalistas e profissionais de outras .ireas de actividade (polfticos, 
advogados, juizes, historiadores, soci61ogos, empres.irios, etc.). 0 seu formato de base e um painel de convi
dados a debater sabre um tema larn;:ado por um moderador e complementado com a emissiio de depoimentos 
pre-gravados. A partir de Outubro de 2004, foi introduzido um novo formato: mensalmente, era feita uma 
entrevista a uma personalidade com intervem;:iio relevance na comunica�iio social. Informa�Oes complemen
tares em: www.clubedejornalistas.pt/DesktopDefault.aspx?tabid=l57 
14 Esta e precisamente uma das tarefas que se atribuiu o projecto Mediasc6pio, outra das iniciativas lan�adas 
neste periodo, de que este volume constitui um dos resultados. 
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Uma das grandes novidades, ja atras referida e que niio poderia deixar de ser 
assinalada, pelo dinamismo com proliferou, em particular desde 2001, mas 
com particular pujan,a a partir de 2003, foram os blogues e a  esfera de produ
�ao e de redes sociais que em seu redor se criou - a "blogosfera". Tratando-se 
do aproveitamento de uma ferramenta editorial de facil cria,ao e de acesso 
barato, converteu-se em pouco tempo num verdadeiro fen6meno cultural e 
sociol6gico, com contornos e alcance que vao muito para alfm dos aspectos 
comunicacionais. 
E evidente que a visibilidade publica da blogosfera e em parte tributaria da 
entrada em cena de nomes relevantes das 6rbitas politica e mediatica, em espe
cial de Pacheco Pereira 15• Ao !ado deste politico e intelectual, outros nomes 
como Francisco Jose Viegas ou Vital Moreira, por exemplo, contribufram para 
aquilo que poderia ser designado como a "legitima,ao cultural" do fen6meno 
dos blogues, desde cedo objecto de outros motivos de discussiio publica 16 (cf. 
Santos, 2004) 
O que aqui nos interessa sublinhar, porem, e que a blogosfera foi-se consti
tuindo paulatinamente como uma nova instancia de escrutfnio publico dos 
media. Desde logo atraves dos blogues assumidamente intervenientes nesse 
campo especifico17

, mas igualmente atraves de blogues sobre diferentes areas 
da vida publica. 
Observando que "uma revolui;ao est:i em curso, principalmente no imbito 
do sistema comunicacional, e, a partir dai, afectando os sisternas que lhe sao 
pr6ximos", Pacheco Pereira escrevia, em Setembro de 2004, que "nenhuma 
analise hoje do estado da comunica,ao social em qualquer pafs onde existe 
um sistema medi.itico - jornais, radios, televis5es - pode ser feita sem incluir 
os blogues" 18

• 

Nern todos os observadores do fen6meno se deixam entusiasmar pela ideia de 
uma democratiza,iio da esfera publica, ou, pelo menos, de um alargamento 
significativo dos actores que nele intervem. 0 argumento tern sido enunciado 
para enaltecer as vantagens civico-politicas da blogosfera. Antonio Guerreiro 
procura desconstruf-lo: "O facto curioso, em Portugal, e que o interesse pelos 
biogs niio foi suscitado, em primeiro lugar, por terem acedido a livre publica
,ao indivfduos e grupos que dela estavam excluidos, mas por terem entrado 
na 'blogosfera' (numa posi,iio de domfnio, pois aqui tambem se criaram hie-

is Pacheco Pereira arranca com o blogue Abrupto (http:ffabrupto.blogspot.com) em 6 de Maio de 2003, intro
duzindo logo, num dos primeiros apontamentos, aquela que seria uma das marcas deste espai;o: o acompa
nhamento crftico da aci;iio dos media (neste caso, a introdur;iio de mllsica e imagens de fundo num telejornal, 
para dramatizar a leitura de poemas contra a guerra no lraque). 
16 Como ocorreu com os casos de "O Meu Pipi" e "Muito Mentiroso". 
17 Nomeadamente o veterano Ponto Media, iniciado em 2 de Janeiro de 2001, o Jornalismo Digital, o 
Jornalismo e Comunicai;iio {em 11.4.2002) e, sucessivamente, o JornalismoPortoNet, o Contrafactos e 
Argumentos, o Blogouve-se, o IndUstrias Culturais, o Atrium, o Irreal_TV, entre varios outros, alguns dos 
quais entretanto suspensos. 
18 Pereira, Pacheco (2004) "Media-esfera, Blogosfera e Atmosfera", P,iblico, 16 de Setembro. 
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rarquias) nomes que, regularmente ou de maneira espor.idica, escrevem nos 
jornais ou si'io convidados pelas televis6es" 19

• E o autor procura fazer valer 
a ideia de que, para essas figuras publicas, os blogues siio a continua,iio ou 
a antecamara da interven,iio nos grandes media. Provavelmente em alguns 
casos assim e. Mas a emergencia de blogues niio ligados a figuras mediaticas, 
que se foram configurando coma sitios de referencia e revelando novos nomes 
no piano da intervenc;i'io, do coment.irio, da ciencia e da criac;i'io liter.iria mos
tra que a leitura de Antonio Guerreiro pode estar excessivamente vinculada a 
casos especificos e niio da conta da diversidade e complexidade do fen6meno. 
De entre os aspectos relevantes para o debate em torno do campo dos media e 
do jornalismo postos em realce pela blogosfera siio de destacar: 

• a maior circulac;ao de informac;ao sobre o campo, com recurso a fontes
nacionais e estrangeiras, e em circulos que se estendem tipicamente para l.i
dos ambitos mais directamente envolvidos e interessados - profissionais, aca
dfmicos, decisores, etc;
• um debate mais regular e intenso sobre os acontecimentos da esfera media
tica e sobre os comportamentos dos diferentes actores desse terreno;
• uma maior visibilidade dos bastidores dos media e do jornalismo, designa
damente atraves dos blogues de profissionais desses sectores20

; 

• em suma, o refor,o de um clima de debate, de aprofundamento e de escru
tfnio como provavelmente nunca houve no pals, sobretudo se combinado com
as modalidades a que atras se fez referenda.

Como e evidente, o exercicio da cidadania face aos media e nos media niio se
circunscreve aos aspectos ate agora referidos. Um dominio que tern tido, em
Portugal, expressiio reduzida, mas que noutros pafses e considerado estrate
gico e a chamada "educac;ao para os media", traduzida em processos, projec
tos e programas de forma,iio de utilizadores crfticos, exigentes e participativos
relativamente ao campo mediatico.
Nesta materia, no perfodo 2000-2004, registaram-se sinais contradit6rios. Por
um !ado, uma das associa,6es de telespectadores, a APET, que, em Janeiro de
2001 se transformou na ACMedia - Associa,iio Portuguesa de Consumidores
dos Media, decidiu apostar na Educa,ao para os Media como um dos pila
res da respectiva actividade de interven,iio e desenvolver a sua presen,a na
lnternet21

• Na mesma linha foi lan,ado na Universidade do Minho um curso
de especializa,iio e de mestrado em Comunica,iio, Cidadania e Educa,iio

19 Guerreiro, Ant6nio (2003), "A Reportagem Universal�, Expresso (Caderno "Actual"), 4 de Outubro. 
20 "Os blogues de jornalistas siio um elemento muito positivo para uma maior transparencia. Eles retratam de 
uma forma mais lfmpida o pensamento que esta por detnis das noticias, assim como o movimento subje-ctivo 
de amizades e inimizades, de gostos e 6dios, que tiio importante e no modo como se- escreve uma notfda.
Saber tudo o que se possa saber sobre as opiniOes, politicas e outras, das pessoas que interferem na esfera 
pl.Jblica, e muito vantajoso" (Pacheco Pereira, Abrupto, 10 de Outubro). 
21 Cf. www.acmedia.pt 
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que registou, nos cinco anos em apreciar;ao, duas edir;Oes. Por outro lado, 
prosseguiu o projecto que o Publico, desde que existe, desenvolveu com as 
institui�Oes de ensino n:io superior, o Publico na Escola, que se destaca, 
nomeadamente pelo seu concurso nacional de jornais escolares, impresses e 
digitais, que se efectua anualmente. 0 contratempo registado neste campo 
adveio com a extinc;iio, em 2002, do Instituto de Inova<;iio Educacional, que 
vinha· a desenvolver, ate entiio, um trabalho assinalavel de educa<;iio para os 
media, no piano do incentivo aos projectos das escolas, na organiza<;iio da 
Semana dos Media na Escola, na forma<;iio de professores e na edi<;iio e publi
ca<;iio de literatura especializada. 
Outro campo interessante do exercicio da cidadania face aos media relaciona
se com a figura dos provedores. Neste ambito, regista-se a continuidade da 
fun<;iio nos dois jornais da Lusomundo, o Didrio de Noticias e o Jornal de 

Noticias, mas, j3 no caso do PUblico, o cargo sofreu, no perfodo aqui em an.i
lise, interrup<;oes que se prolongaram para alem do que seria normal esperar. 
Registe-se, enfim, a cria<;iio da fun<;iio de provedor do leitor num jornal on-line. 

O caso envolve o Setubal na Rede, e concretizou-se em 2004. Os sinais que em 
torno desta vertente tern vindo a publico apontam para um defice significativo 
de participa<;iio dos cidadiios22

, como voltou a ser sublinhado aquando do lan
<;amento do livro que reune as cr6nicas de Joaquim Fidalgo, quando era prove
dor do lei tor do Publico23

• De referir que, ao longo do quinquenio em analise, 
voltou a ser defendido, em multiplas ocasioes, a necessidade e urgencia de a
figura do provedor ser alargada a radio e televisiio publicas.
Esta capacidade de ouvir os cidadiios, de escutar as suas queixas, niio ape
nas relativamente aos conteudos e modos de agir dos media estende-se para
la do ambito de actua<;iio dos provedores. As cartas dos leitores nos jornais
constituem uma forma antiga, ainda que incipiente, de interacr;ao (e este tema
foi, pela primeira vez, tanto quanto sabemos, objecto de uma investigai;ao,
no ambito do mestrado da Dra Marisa Torres da Silva). Essa modalidade
foi-se alargando aos sites dos media jornalfsticos, a partir da segunda metade
dos anos 80 permitindo ampliar o numero e a diversidade de opinioes dos
cidadaos. Mas tambem n:io se deve esquecer uma pr.itica, neste caso radio
f6nica, que se consolidou nos primeiros anos desta decada aqui considerada:
os f6runs radiof6nicos. No caso do da TSF, ja houve quern !he chamasse "o
parlamento do povo"24

• 

22 Sohre este problema, escreveu Rogerio Santos, no Indt'istrias Culturais: "O que a analise das tres colunas {dos 
provedores] me traz e que nllo ha cartas suficientes para que as provedores escrevam sabre elas. Quanta eu sei,
ha leitores que escrevem cartas a destacarem que este ou aquele brinde nllo tern qualidade, mas existem paucos 
textos de leitor sabre a cantelldo das noticias. Isso significa pouca participai;iio civica de n6s leitores. Podia 
dizer-se que os jarnais rem melhores provedores de leitores do que leitores, o que e laudativo para os jornais e
extremamente critico para n6s leitores." (www.industriasculturais.blogspot.com, 14 de Julho de 2004) 
B Fida Igo, Joaquim (2004) Em Nome do leitor. Coimbra: Minerva 
24 A TSF, de resto, teve tres f6runs em funcionamento: "Bancada Central", animada par Fernando Correia, 
com mais de dez anos de vida; "F6rum TSF", animado por Manuel Acacia, e F6rum Mulher, par Ana Bravo. 
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Algumas notas de comentario 

1. No periodo em observa,ao, recorta-se um clima de conflituosidade e de
polemica em torno da questiio do exercicio da cidadania face aos media. 0
que se passou em torno do Conselho de Opiniiio da RTP e, em si mesmo, um
facto menor, sobretudo porque aquele Conselho teve quase sempre uma actua
,ao apagada. Foi significativo apenas porque demonstrou que, quando tomou
uma posi,iio que desagradou ao poder do momento, a reac,iio foi mudar a lei
para alterar as competencias do 6rgiio. Toma not6rio que, independentemente
da natureza dos Governos e ate do disposto na lei, a participa,iio activa dos
representantes da sociedade civil no servi,o publico de radio e TV niio tern
sido objecto de uma clara aposta polftica. 0 epis6dio da revisiio da lei da
televisiio para contornar um parecer negativo do Conselho de Opiniiio parece
ser mais um momento de luta politica do que uma inflexiio numa tendencia
mais de £undo e de natureza ambivalente: renitencia do poder politico e pouca
mobiliza,iio dos cidadiios nesta materia.
2. Ja mais interessante, do ponto de vista te6rico, e o discurso enunciado pelo
XV Governo, em torno do destino a dar ao segundo canal de servi,o publico
entre 2002 e 2003. Sem por em causa as potencialidades do desenvolvimento
de parcerias com vista a ampliar o leque de organiza,iies da sociedade civil
intervenientes na programa,iio, niio se pode deixar de sublinhar o contraste
entre essa op,iio e o discurso em torno do papel da sociedade civil na televisiio.
Longe, dos escudos que tern precisamente elaborado em torno de formas alter
nativas de exercfcio do servi,o publico, a ret6rica governamental de devolu<;iio
do poder comunicacional aos cidadiios, de apelo a uma comunica,iio parti
lhada e a um servi,o publico niio para os cidadiios mas por eles apropriado e
gerido, surge tao em contradi<;iio com a l6gica politica dominante que, s6 por
si, mereceria um estudo de caso25

• 

3. Ao longo dos cinco anos em escudo, ganha gradual mas consistente for,a uma
linha de inova,iies e de experiencias convergente no sentido de possibilitar aos
cidadiios uma participa,iio mais efectiva no terreilo dos media. Detectamos
isso a partir da emergencia da blogosfera e das vivas discussiies a que deu azo,
como vimos; mas detectamos igualmente um movimento de preocupac;Oes a
partir do pr6prio campo jornalistico. A tendencia para desenvolver processos

No caso da RDP-Antena 1, existe a "Antena Aberta",_conduzida por Eduarda Maio, e, na Radio Renascen<;a, 
o f6rum de Dina Isabel. (Ca�doso, 2005).
H Numa comunica<;iio que com Helena Sousa apresentamos na conferencia anual da International Association 
of Media and Communication Research, em 2004, em Porto Alegre (Brasil), tivemos ocasiiio de analisar este 
processo. Ai reconhedamos que o canal 2: passou a conceder espa<;o a novos actores ea novas vozes e passou 
a atribuir uma maior atenr;iio a informar;iio e ii programa<;iio para os mais jovens. No entanto, o discurso 
governamental em torno da sociedade civil(" uma televisiio dos cidadiios e feita pelos cidadiios") niio seria 
mais do que operar;iio de ret6rica, estando, em todo o caso, muito distante de um modelo participativo con
sistente (cf Sousa e Pinto, 2004). 
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de escrutfnio publico do jornalismo e dos media foi-se impondo26
• Ao mesmo 

tempo, podemos constatar uma apetencia cada vez mais saliente para a ques
tionac;iio das bases e da natureza do jornalismo profissional, em particular 
atraves da corrente do ambiguamente designado "jornalismo participativo" 
ou "dos cidadiios". Foi, deste ponto de vista, particularmente eloquente o 
modo como, desde 2003, o jornalista e blogger norte-americano Dan Gillmor 
escreveu o seu livro We the Media 27, em interac<;ao com os seus leitores, desde 
a fase da concepc;iio ate a fase da escrita e <las conclusiies finais e, sobretudo, 
a opc;iio por ele tomada, no fim deste processo, de deixar o jornal a que desde 
ha longos anos se encontrava ligado, para encetar um projecto que ponha em 
pratica aquilo que tern vindo a defender. Do mesmo modo, experiencias ja em 
velocidade de cruzeiro como OhMyNews28, na Coreia do Norte, em que "cada 
cidadiio e um reporter", pelo menos potencial, constituem sintoma de algo de 
novo que se est.i a- passar. 

4. Pela via da blogosfera, pela via das experiencias do jornalismo participativo
- e poderfamos acrescentar, por outras vias, como o alargamento da banda
larga ou a expansiio da imprensa gratuita generalista e especializada -, foi
-se assistindo, e de algum modo participando, a um movimento que coloca
o jornalismo em estado de crise. Os factores implicados nesse processo de
questionamento sao mais amplos e mais complexos, vista que o jornalismo
e insepar8vel dos processes sociais e culturais de que e agente e expressiio.
Mas e tambem uma crise que, com justificadas raz6es, se pode considerar
tambem de renovac;iio, uma vez que niio piie de parte a centralidade do jorna
lista profissional, mas torna o jornalismo um concerto mais polifacetado, com
mais vozes, mais participa\.io (e tambem mais risco de caos ou cacofonia). E,
nesta linha, e de sublinhar igualmente a mais-valia que pode revestir o facto
de varios jornalistas terem passado a utilizar as novas ferramentas da web,

em particular os blogues. E que o desvendamento dos bastidores <las noticias,
ou, pelo menos, dos seus autores, n.io e aspecto de somenos, como observou
Pacheco Pereira, atras citado, na compreensiio do modo de operar do jorna
lismo e na transparfncia dos processos e contextos de produ\a'.O noticiosa.
5. Vale a pena anotar, neste contexto, que os blogues e a intensa produc;iio
de conteudos a que deram lugar pode tornar-se fonte de grandes equfvocos.
O primeiro e confundir, como jcl ocorre em muitos discursos, uma possibili
dade aberta pelas tecnologias de comunica,iio medida por computador com a
praticas sociais efectivas. 0 segundo e tomar a parte pelo todo ou a minoria
pela maioria: considerar que o uso intenso que se faz daquelas ferramentas em
certos grupos ou redes e extrapolavel para a popula,iio ou para grande parte

26 Nesta linha, ficou cClebre o texto de Pacheco Pereira O Lugar da Menor Transparencia que veio a lume no 
Prlblico de 27 de Fevereiro de 2003. 
27 Entretanto ja traduzido para portugues pela Ed. Presenr;a sob o titulo N6s os Media (Lisboa, 2005). 
28 Cf. para a versii.o internacional http://english.ohmynews.com/ 
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dela. Finalmente, esquece-se por vezes que, ainda que revistam um significado 

cultural merecedor de atenc;iio, os fen6menos tecnol6gicos e sociais emergen
tes configuram realidades muito diversas e ate contradit6rias, sendo que muito 
do que entretanto se passou a designar por "contelldos criados pelos utiliza
dores" esta longe de poder ser catalogado na categoria da cria�iio cultural ou 

da simples manifesta�iio de cidadania. 

Nola conclusiva 

Um olhar de balan�o sobre os sinais referenciados neste texto permitem con
cluir ser debil a cidadania, em Portugal, no que aos media diz respeito. Ha 
pequenos sintomas de que o problema existe para algumas pessoas ou grupos, 

mas nao se converteu ainda num movimento vislvel e consistente e est.i longe 
de ser uma questiio relevante da agenda ptiblica. 
Deste ponto de vista, tendo em conta o que foi ocorrendo no perfodo analisado, 
ha passos que podem ser desenvolvidos a partir de diferentes origens. Os pr6-
prios media - por convicc;iio ou interesse - poderiio sentir-se motivados a abrir 
novas formas de interacc;iio com aqueles que os lfem, ouvem e vfem. Os pro
vedores sao uma instituic;iio e inst3.ncia interessante nesse piano, mas o desafio 
que os media profissionais tern pela frente e mais vasto, como hem viu Alberto 
Dines, um jornalista brasileiro, conhecedor da nossa realidade29

• As instancias 
legislativas e reguladoras poderao, pela via normativa ou pelo modo de actuar, 
promover ou, pelo contr.irio, limitar a participac;iio dos cidadiios e o exercfcio 
dos seus direitos e responsabilidades face aos media. Finalmente, uma palavra 
decisiva cabe aos pr6prios cidadiios e as suas organiza�6es: depende deles, em 
boa medida, a conquista de um espa�o e de uma voz, atraves da proposta e da 
sugestiio, da crftica e do protesto, mas tambem da produ�iio pr6pria. 
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PARTE 111 PARA MEMORIA FUTURA: 
REGISTO DOS EVENTOS NACIONAIS 
E INTERNACIONAIS DO OUINOUENIO 





Nota introdut6ria 
Opgiies metodol6gicas, limitagiies 
e perspectivas para o futuro 

Sandra Marinho e Manuel Pinto 

A cronologia que ocupa as pr6ximas paginas, e uma parte substancial desta 
publicac;iio, e o resultado de um trabalho diario de acompanhamento da 'vida' 
dos media, relatada pelos pr6prios media, mais concretamente, pela imprensa. 
Trata-se de uma produc;iio do Mediasc6pio, um projecto de investigac;iio que 
teve inicio em 1999 e do qua! resultou, entre outros trabalhos, uma publicac;iio 
(Pinto, 2000) com uma cronologia que abarca o periodo entre 1995-1999, a
qua! se pretende dar continuidade com o trabalho que aqui apresentamos. 
Tambem agora vemos um uso primeiro, de caracter muito instrumental, para 
este registo, relativo ao periodo 2000-2004: o de instrumento de consulta, 
ainda que os leitores/investigadores o possam fazer com diferentes prop6si
tos. Poder-se-a recorrer aos dados para confirmar ou procurar informac;5es 
sobre acontecimentos, mas tambfm coma fonte para acompanhar a evoluc;ao 
de fen6menos, sectores, casos ou polfmicas, como fizeram os autores dos tex
tos que constituem a primeira parte desta obra. Neste Ultimo caso, contudo, 
lembramos que a cronologia aqui publicada corresponde apenas a um quarto 
do material originalmente recolhido e que serviu de base para a pesquisa desen
volvida por esses autores. Esta reduc;iio deveu-se, naturalmente, a necessidade 
de gerir o espac;o disponivel, uma norma que se imp5e quando se trata de publi
cac;5es impressas, e implicou um processo de selecc;ao a partir de critfrios, nem 
sempre faceis de encontrar e de aplicar, os quais esclarecemos adiante. 
Tai como a edic;iio referente ao periodo entre 1995 e 1999, procura-se dar 
aqui continuidade a um fluxo de informac;iio sobre a actualidade dos media, 

que remonta ao 25 de Abril, como esclarece Pinto (2000)1. Tambem neste 

caso se privilegiaram os acontecimentos nacionais, em detrimento dos inter
nacionais, que, contudo, tiveram nesta edic;ao uma maior representatividade, 
o que pode ser explicado por dois factores: por um !ado, pelo acrescimo da
informac;ao disponfvel, via uma substancial melhoria em termos do acesso aos

1 Manuel Pinto relembra trabalhos como o de Mesquita (1994), que faz o retrato do sector da comunica�iio 
social de 1974 a 1986; ode Williams et alii (1999), que inclui alguns dados are 1998; ou ainda a edi�iio 2546, 
de 2 de Mar�o de 1997, da revista Ptlblica (suplemento de Domingo do jornal Ptiblico), dedicada aos 40 anos 
de televisiio em Portugal, e que inclui uma cronologia sobre este meio, de Dezembro de 1955 a Janeiro de 
1997). 
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materiais, fruto do recurso els edii;Oes on-line dos jornais internacionais; por 
outro lado, ocorreram neste perfodo acontecimentos e tendfncias marcantes 
na cena internacional que niio poderiamos deixar de assinalar. A titulo de 
exemplo, relembramos apenas o 11 de Setembro e a  Guerra no lraque, os aten
tados a liberdade de expressao e de imprensa, nomeadamente, mas nao s6, as 
mortes e raptos de jornalistas no exercfcio das suas funi;6es, ou ainda a crise 
econ6mica que afectou o sector dos media, com as altera,oes na propriedade 
e os despedimentos que )he estiio associados. 
O aumento da informa,iio recolhida e, alias, uma tendencia tambem na infor
mai;ao nacional, explicada nao s6 pelo maior e melhor acesso via internet, 
como referimos no caso do internacional, mas tambem pela diversifica,iio das 
sec,6es onde foi passive! encontrar noticias sobre os media. Pinto (2000) havia 
ja apontado "um crescendo de aten,iio e de espa,o que os pr6prios jornais de 
informai;ao geral passaram a dar ao cam po da comunicai;ao e dos media", 

com 6rga'.os "a dedicar rubricas permanentes a estas matfrias, alem de um 
notici3.rio relativamente assfduo que ja existia antes e que continuou entre
tanto, em sec,6es como a economia, a cultura e a sociedade" (p. 139). Estes 
trai;os mantfm-se no perfodo que agora retratamos, mas acrescentarfamos 
uma outra sec,iio que se dedicou a cobertura dos media - a das tecnologias2 

-, sintoma, e resultado, da evolu,iio do sector do digital, e, particularmente, 
da sua rela,iio com os media, bem visive! no desenvolvimento de estrategias 
"multimfdia" e de "convergfncia". 
Sohre as fontes consultadas e sobre a selec,iio dos acontecimentos aqui publi
cados, podem niio ser absolutamente representativos daquilo que de mais 
importante aconteceu no sector. Pretendem, isso sim, representar o que foi 
publicado pela imprensa acerca dos media. Partimos, naturalmente, da expec
tativa de que estamos perante registos coincidentes, ou seja, acreditamos que 
os 6rgiios de comunica,iio publicam o que de mais relevante acontece. E um 
pressuposto que podera ser desafiado e interrogado, mas trata-se de um prin
cipio basilar que tern sustentado um vastissimo conjunto de reflexoes te6ricas 
e trabalhos de pesquisa, pelo menos enquanto ponto de partida, ta! como 
acontece neste caso. 
Trata-se, pois, de um processo sucessivo de selec,iio que explica o resultado 
final que aqui e publicado. Tudo come,a ao nivel dos pr6prios 6rgiios de infor
mai;ao, que decidem, antes de mais, se vao ou na'.o noticiar acontecimentos 
relativos aos media, que espa,o !hes devem dedicar e que tipo de aconteci
mentos3 serao noticiados. A montante da redaci;ao, temos um factor crucial, o 

2 As designa�Oes variam entre as diferentes publicm;Oes (informatica, tecnologia, digital ... ). 
1 Questiona-se aqui a exisrencia uma tendencia dos media para falarem pouco sobre si pr6prios, seja por 
que motivo for, para dedicarem (relativamente) pouco espa�o a estes acontecimentos e para privilegiarem a 
publica�i'io de matfrias que transmitam uma imagem positiva sabre os jornalistas, sobre o jornalismo e sabre 
os 6rgi'ios de comunica�ao social. 
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(distinto) poder de agendamento das fontes de informa,ao, o qual, por si s6, 
influencia (mais ou menos) o que e publicado. Neste contexto, seria interes
sante reflectir sobre as "zonas de visibilidade" e "de silencio" que emergem 
de uma avalia,ao da presen,a - ausencia de determinadas fontes/temas e as 
implica,oes daqui decorrentes. 
Deste primeiro nivel de escolha, que niio controlamos, passamos a outros, 
estes ja da nossa responsabilidade: optamos por recorrer it imprensa (ainda 
que consultemos, em grande parte dos casos, as versoes on-line dos jornais) 
e, para isso, dedic3.mo-nos a consulta sistem.itica de alguns 6rg3os de comu
nica�ao. Niio nos parece que o facto de niio contemplarmos outros meios 
introduza qualquer tipo de desvio ou padriio nos acontecimentos registados. 
Na verdade, parece-nos que media coma a televisiio e a radio dedicam ainda 
menos 'espa�o' a este tipo de notfcias. Quanta aos jornais que foram sistema
ticamente consultados - Correia da Manha, Diario de Noticias, Expresso, 
Jornal de Noticias e Publico -, trata-se de 6rgiios que, em nosso emender, 
representam eficazmente a imprensa generalista portuguesa. Significa isto que, 
admitindo os erros resultantes de 'falhas humanas' na recolha da informa,ao, 
temos uma cronologia que representa os acontecimentos sabre os media que 
os jornais acima citados julgaram suficientemente relevantes para serem publi
cados. 
A ind a assim, importa esclarecer um outro nfvel de selec,ao-e de (re)constru,ao 
-, ja que, tal como referimos antes, nem todos os dados recolhidos estiio aqui 
publicados. Para chegarmos a um volume de informa,ao publicavel, mas 
suficientemente extensivo, accionclmos algumas normas para a escolha dos 
acontecimentos. Nao vamos aqui discutir a pertinencia <lesses critfrios, que 
podem sempre ser sujeitos a crfticas, dependendo dos pontos de vista, mas 
apenas enuncia-los: privilegiou-se a informa,ao de iimbito nacional4

; tentou-se 
garantir, dentro do razoavel, o equilfbrio entre as diferentes areas (imprensa, 
radio, televisiio, internet, publicidade)5 e procurou-se favorecer o seguimento 
de 'casos' e tendencias, mas reduzindo a informa\i'io ao minimo necess8rio 
para permitir esse acompanhamento; salvo raras excep\Oes, retirou-se a infor
ma\i'io relativa a 'efemfrides', como o anivers.irio de 6rgi'ios de comunica\i'io, 
o falecimento de jornalistas (com excep,iio dos casos em que isto aconteceu
de forma violenta, no exercicio das suas func;6es) ou o surgimento e encerra
mento de 6rgiios de informa,ao ou de programas radiof6nicos ou televisivos

4 No caso dos acontecimentos de 8mbito internacional, importa esclarecer que nao podemos falar de uma 
consulta diaria sistematica, embora tenha havido a preocupai;iio de fazer um acompanhamento regular. Este 
seguimento foi feito atraves da consulta dos seguintes 6rgiios: El Mundo, El Pals e La Vang11ardia (Espanha); 
O Estado de S. Paulo e Falha de S. Paulo (Brasil); Le Monde (Frani;a); The G11ardian (Inglaterra); e The 
Washington Post e The New York Times (EUA). 
5 A aplicai;iio deste critfaio tornou-se especialmente dificil, e quase impossfvel, na medida em que o volume de 
informai;iio disponfvel a partida e ji muito desequilibrado: por exemplo, ha muito pouca informai;iio sobre o 
sector da publicidade e sobre a radio, mas encontram-se muitas noticias sobre televisiio. Esta realidade pode 
ser vista, desde logo, como representativa e sintomatica da organizai;ao e caracteristicas dos media. 
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(exceptuando as situa,iies em que estas informa,iies eram sinal ou sintoma de 
uma tend@ncia, como a crise econ6mica no sector). Por regra, optou-se por nao 
incluir as transferfncias ou promoc;Oes de profissionais, dentro e entre 6rgaos 
de comunica,iio. Foi ainda retirada toda a informa,iio relativa ao lan,amento 
de livros sabre os media, da autoria de jornalistas e academicos; sabre col6-

quios, congressos e outros eventos desta natureza; e sabre estudos e investiga
,iies academicas sobre o sector dos media e do jornalismo, embora tenhamos 
optado por manter alguns, em particular no caso dos estudos sobre audiencias 
e consumo, de resto os que mais abundam, ao longo de todo o periodo. 
As questiies metodol6gicas relativas as fontes e aos criterios de selec,iio da 
informa,iio siio especialmente relevantes quando se trata da organiza,iio de 
uma cronologia, raziio pela qua! !hes dedicamos aqui espa,o de esclarecimento 
e reflexiio. Para alem dos aspectos ja discutidos, salientamos um aspecto de 
alguma forma inovador em rela,iio a publica,iio relativa ao periodo anterior 
(Pinto, 2000), que diz respeito a um t6pico a que ja aludimos nesta Nota 
Introdut6ria: as possibilidades abertas pela internet como fonte de informa,iio 
sobre os media. Se niio e novo o papel da internet no incremento da informa,iio 
disponfvel, uma tendencia assinalada por Pinto (2000), ja o recurso aos blo
gues e emblematico deste quinquenio. Com efeito, a consulta a blogues que se 
dedicam ao acompanhamento dos media permitiu, em varias situac;Oes, tomar 
nota de acontecimentos que, tendo sido tambem noticiados e seguidos pelos 
media, chegaram inicialmente ao nosso conhecimento por via deste recurso. 
Isto coloca-nos uma questiio metodol6gica, ja que, no futuro, talvez tenhamos 
de equacionar - mas, pelo menos, certamente, de discutir - a necessidade de 
referenciar os blogues como fonte, a par dos outros 6rgiios de informa,iio. 
Este e um assunto que requer uma discussiio mais alargada, ja que levanta 
outros problemas, nomeadamente o estatuto dos blogues enquanto '6rgiios 
de informac;ao', mas parece-nos relevante assinalar desde ja este t6pico, nao 
s6 a tftulo metodol6gico, mas tambem como um sintoma das evolu,iies do 
quinquemo. 
A organiza,iio dos dados levantou outras dificuldades, particularmente ao 
nfvel da verifica,iio da informa,iio: em alguns casos, diferentes jornais indica
vam datas diferentes para os mesmos acontecimentos; noutros casos, depen
dendo da fonte de cada 6rgiio de informa,iio, eram citados dados diferentes 
para os mesmos factos (isto e especialmente visive! na informa,iio anual sobre 
a morte de jornalistas, que varia em fun,iio da organiza,iio que revela as 
estatfsticas); ou ainda, os casos em que sao anunciados acontecimentos cuja 
efectiva realiza,iio niio e depois retomada pelos jornais, o que niio permite 
perceber intuitivamente se o acontecimento de facto n3.o ocorreu ou se apenas 
nao foi noticiado. 
Reconhecemos que todas estas escolhas, dificuldades e criterios tern um papel 
na (re)configura,iio daquilo que apresentamos como 'os acontecimentos que 
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retratam o que aconteceu no sector dos media de 2000 a 2004', mas acredita
mos que nao introduzem qualquer tipo de desvio que ponha em causa o que 
de substancial foi noticiado sobre os media neste perfodo. 

Bibliografia 

Mesquita, M. (1994). "Os meios de Comunica�iio Social", Ant6nio Reis (ed.), Portugal 

-20 anos de Democracia, Lisboa: Circulo de Leitores, pp. 360-405.

Pinto, M., (ed.) (2000). A Comunicarao eos Media em Portugal (1995-1999)- Cronologia 

e leituras de tendencias. Comunicac;iio e Sociedade. Braga: Departamento de Ciencias 

da Comunicac;iio da Universidade do Minho. 

Williams, N.et alii (1999). Cronologia do SC,;;u/o XX, Lisboa: Circulo de Leitores. 

247 





Cronologia dos media 2000-2004 

2000 
Janeiro 

01 Liberaliza,ao das telecomunica,oes de rede fixa: entrada em cena dos ope
radores privados, apenas para as chamadas de longa distancia. 

04 0 Presidente do Conselho de Administra,iio da RTP, Brandiio de Brito, 
tra,a, em audi,ao na Assembleia da Republica, um quadro negro da situa
,ao da televisao publica, com um nivel de endividamento perto do limite 
das possibilidades. 

06 E anunciada inten,ao da SIC de criar no men.u da TVCabo um canal para 
jovens (Radical), para mulheres (Mulher) e terceira idade (Gold) e o con
trolo, com 60% do capital, do CNL (informa,ao). 

07 A RTP-Africa completa dois anos de emissiies regulares, com uma produ
,ao pr6pria que e rara e sem incluir programa,ao das TV privadas. 

12 0 telefilme 'Amo-re, Teresa', emitido pela SIC, transforma-se no filme 
mais visto de sempre da televisiio portuguesa, com quase dois milhiies e 
meio de espectadores. 

17 E apresentada Ananova, a primeira apresentadora virtual de noticias, um 
sistema super-rapido capaz de fornecer noticias de todo o tipo, criado pela 
PA News Media, empresa britanica do grupo da Associated Press (www. 
ananova.com). 

21 Segundo o Publico, 0 Independente e condenado pelo Supremo Tribunal 
de Justi,a a pagar uma multa de cinco mil contos a Sousa Franco por 
abuso de liberdade de imprensa 

26 Desencadeia-se uma viva polemica a prop6sito do artificio encontrado 
pela SIC para transmitir o jogo Benfica-Sporting para a Ta,a de Portugal 
e pelo facto de o Benfica ter impedido outras esta,oes (alem da SIC) de 
colocar meios tfcnicos para gravar o jogo, levando o Governo a apresentar 
queixa ao Instituto da Comunica,iio Social e ao Ministerio Publico contra 
a SIC e o Benfica. 

31 A Radio Renascen,a inicia uma nova grelha com mais musica e menos 
palavra e onde ja niio tern lugar o 'Despertar' (de Antonio Sala e Olga 
Cardoso), em antena desde 1982. 

Internacional 

10 A AOL, o maior provedor mundial de Internet, anuncia acordo para se 
associar a Time Warner (Time, Fortune, People e Sports Ilustrated, TV 
por assinatura CNN e HBO, dos estudios Warner), ficando com a maioria 
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do capital e a presidencia de uma nova organiza,iio, a AOL Time Warner 
Inc., que surge assim como a maior empresa de comunicac;ao do mundo 
(valor de mercado: 350 bili6es de d6lares). 

13 Segundo uma pesquisa publicada na revista Salon, o Governo dos EUA 
negociava a intervenc;iio nos gui6es de algumas grandes series televisivas, 
para fazer passar mensagens no ambito de campanhas anti-droga, a troco 
de grandes somas. 

14 A serie de desenhos animados 'Simpsons', criada por Matt Groenin, com
pleta dez anos de vida. 

Fevereiro 

04 0 Jornal de Noticias declarado o jornal oficial do Porto 2001 - Capital 
Europeia da Cultura, atraves de um acordo entre a sociedade responsavel 
pelo evento e o Grupo Lusomundo, que envolve ainda os restantes meios 
de informa,iio do grupo. 

07 A assembleia-geral da TVCabo delibera transferir as suas participa,oes 
em canais (CNL, Premium TV e Sport TV) para uma nova empresa cha
mada PTConteudos, a criar no ambito da PTM. 

08 0 Didrio de Noticias recebe um premio internacional de excelencia em 
design gr:ifico, atribuido pelo European Newspaper Design Awards. 

11 Duas semanas ap6s o larn;amento da campanha do dot, um estudo da SIC 
indica uma redu,iio de 10% na pr:itica de zapping. 

16 Depois de ter vendido o sitio de alojamento gratuito de sites Terravista (criado 
em 1997 e actualmente com 84 mil p:iginas pessoais), a Associa,iio do mesmo 
name est:i a criar em Portugal a Associa,iio para a Fronteira Electr6nica, 
dirigida a defesa dos direitos dos cidadiios relativamente a Internet. 

16 0 Sindicato dos Jornalistas insurge-se, em comunicado, contra a discrimi
na,iio de jornalistas do ]ornal de Noticias e da SIC por parte do Futebol 
Clube do Porto. 

16 A RTP apresenta o 'Vidion', um projecto que vai permitir digitalizar e por 
on-line os arquivos da esta,iio publica. 

19 A distribuidora VASP (Abril/Controljornal e Presselivre), que assinala 25 
anos de vida, distribui 180 publica,oes e tern um volume de neg6cios de 
14,5 milhoes de contos. 

19 Segundo o Expresso, o Instituto do Consumidor abriu um processo de 
contra-ordena,iio ao programa da SIC 'Novis-Neg6cio Fechado' por ale
gada viola,iio do prindpio da identificabilidade da publicidade. 

20 Dossier sobre os numeros do cinema em Portugal, num destaque do 
Publico: 15,2 milh6es de entradas, 361 salas (mais 44 do que em 1998) e 
predomfnio do cinema americano atraves da Lusomundo. 
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21 E operacionalizado o site atraves do qua! se pode aceder a e-mail gratuito 
fornecido pelo Governo portugues, disponivel para um milhao de caixas 
de correio: www.megamail.pt 

22 0 Conselho de Opiniao da.RTP nao aprova o piano de actividades e or,a
mento da empresa para o ano em curso. 

23 0 julgamento do jornalista Jose Peixe, despedido de A Capital por denun
ciar casos de censura, numa intervenc;ao durante o Ultimo congresso dos 
jornalistas, na'.o se chega a realizar por acordo entre as partes. 

24 0 Conselho de Ministros aprova cria,ao da holding Portugal Global, entre 
a RTP, a RDP e a Lusa, cujo presidente sera o ex-secretario de Estado do 
Or,amento Jose Carlos Silva, perante a manifesta,ao de preocupa,ao das 
respectivas comissiies de trabalhadores, hem como de directores e quadros 
daRDP. 

26 Um estudo do ICP revela que num ano o numero de assinantes de TVCabo 
em Portugal aumentou de 164 mil (no ano de 1999) para 760 mil (18% do 
universo de telespectadores) 

27 0 Publico divulga um comunicado da Associa,ao de Telespectadores em 
que se considera o dot "uma violenta,ao da capacidade de escolha do 
espectador". 

29 Um conjunto de individualidades e de associa,oes do campo da cultura, dos 
media e do audiovisual divulga um apelo ao Governo no sentido de defender 
a l6gica do servi<;o publico da RTP contra uma visao mercantilista. 

29 A assembleia-geral da SIC aprova as contas da empresa de 99: 3,9 milhiies 
de contos de lucros, menos um ponto na media anual de shares de audien
cia (48,1%) e menos dois pontos no investimento publicitario (53,5%). 

Internacional 

02 Dois alemaes desconhecidos entre si casam-se em Las Vegas (por nenhum 
notario os casar na Alemanha), depois de uma emissora de radio de Berlim 
ter organizado um concurso para casar duas almas gfmeas sem que estas 
alguma vez se tenham visto. 

13 Morre Charles Schulz, criador da banda desenhada Peanuts e de 'Snoopy'. 

17 A Microsoft apresenta o Windows 2000. 

19 The New York Times defende, em editorial, a aboli<;ao da pena de morte 
nos EUA, devido a possibilidade de risco de erro judicial. 

21 0 grupo de media alemao EM.TV anuncia compra da Jim Henson, pro
dutora de series televisivas e proprietaria dos 'Marretas' e com os direitos 
da 'Rua Sesamo'. 

21 Sai o n.0 1 da edi,ao alema do Financial Times. 
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23 0 Presidente russo Putin assegura que esta vivo o jornalista Andrei 
Babitski, utilizado como moeda de troca para obtern;iio de prisioneiros em 
poder dos chechenos, tres dias depois de 30 6rgiios de comunica<;ao terem 
publicado um numero especial consagrado ao desaparecimento daquele 
profissional. 

29 A Federa<;iio Internacional de Jornalistas divulga resultados de um estudo 
sobre freelancers que indica que a esmagadora maioria do numero cres
cente de pessoas que se dedicam ao jornalismo ocorre em situa,;6es pro
fissionais precarias e, designadamente, como freelancers (do total de 
jornalistas: 23% na Europa, 20% em Africa, 485 na America Latina). 

Mar�o 

04 A Media Capital confirma ao Expresso estar em negocia<;6es com vista ao 
controlo de alguns clubes de futebol. 

07 Completam-se 20 anos sabre o inicio da televisiio a cores em Portugal. 

08 A UNESCO aproveita Dia Internacional da Mulher para lan,;ar a inicia
tiva '8 de Mar,;o: as mulheres fazem as noticias', propondo aos 6rgiios de 
informa<;ao que neste dia sejam as mulheres a editar a informa,;iio. 

09 0 Conselho da Europa adopta uma resolu<;iio que reconhece aos jornalis
tas o direito de niio revelar as suas fontes de informa,;iio. 

17 0 Presidente do Uniiio de Leiria anuncia a entrada da Media Capital com 
30% do capital da SAD. 

20 0 Programa Internacional para o Desenvolvimento da Comunica<;iio, da 
UNESCO, completa 20 anos. 

22 Segundo um estudo da Associa<;ao da Imprensa Diaria e Associa<;iio da 
Imprensa Nao Diaria divulgado pelo Publico, os jornais regionais tern 
mais leitores (56,1 %) do que os nacionais (48,6%). 

22 Segundo dados do ICP, o numero de utilizadores da Internet cresceu de 
172 698 em 1998 para 474 389, no ano passado (88 670 em 1997). 

22 A Optimus anuncia ter passado a oferecer acesso a Internet aos seus clientes 
de telefone m6vel com tecnologia WAP (Wireless Application Protocol). 

23 Declara,;6es de Almeida Santos sobre a cobertura jornalistica do Parlamento 
e amea,;ando com o controlo da acredita<;iio dos profissionais de informa
<;iio desencadeiam forte polemica, levando ao protesto da Associa<;iio de 
Jornalistas Portugueses e do Sindicato dos Jornalistas. 

23 A Cimeira de Lisboa da UE lan<;a um projecto de ligar todas as escolas a
Internet ate 2002 e de proporcionar forma<;iio neste dominio a todos os 
novos docentes. 
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25 0 grupo Lusomundo registou um aumento de 30% nos resultados ope
racionais em 1999. 0 volume de neg6cios consolidado ascendeu a 56,6 
milh5es de cantos, o que representa um crescimento de 13 % face a 1998. 

Internacional 

12 Desconhecidos atacam a tiro o director de um jornal reformador do Iriio. 
Por outro !ado, segundo a RSF, eleva-se ja a oito o numero de jornalistas 
reformadores presos em 2000. 

12 Os tres mil habitantes de uma aldeia do Sul de Italia aceitam participar 
numa experiencia/estudo em que desligariio completamente os televisores, 
tentando encorajar o sentido de comunidade. 

13 A empresa editora do Chicago Tribune absorve o diario Los Angeles 

Times, criando assim o terceiro maior grupo de imprensa dos EUA, com 
11 diarios, 22 estai;5es de TV, quatro emissoras de radio e uma divisiio 
de Internet. A fusiio dos dais grupos acaba com a dinastia da familia 
Chandler proprietaria do Times desde 1862. 

16 As autoridades jugoslavas silenciam a sexta estai;iio de televisiio, apenas no 
espac;o de uma semana de ofensiva contra meios de comunicac;i'io que ni'io 
!he eram afectos.

17 Depois de dais anos a trabalhar no mercado frances, a Editora OOhOO, 
especialista em edii;iio de livros electr6nicos on-line, aproveita o Saliio 
de Paris para lani;ar o seu catalogo de livros em lingua portuguesa (site 

www.OOhOO.com/portugues). 

17 lnstituii;5es portuguesas, com a ajuda da UNESCO e da USAID, decidem 
fornecer formac;ao e equipamento para relanc;ar uma radio comunit3ria 

em Timor-leste. 

17 A produtora holandesa Endemol adquire a produtora Zeppelin em Espanha, 
depois de ja ter feito o mesmo com Aran em Italia; ao mesmo tempo a Agence 
France Press revela contactos para a aquisii;iio da Endemol pela Telefonica. 

17 Stanley Ho abandona TDM, vendendo uma parte das aci;5es a um empre
s.irio chines. 

26 A Time Inc anuncia o fim da revista Life, com a edii;iio de Abril. 

27 A cadeia de TV ABC inicia a emissao de uma entrevista (em tres dias) com 
o pequeno Elian, uma criani;a cubana que Fidel exige volte a Cuba.

Abril 

03 A Lusomundo e a PTM anunciam uma aliani;a que passa por uma OPA 
sabre as aci;5es da Lusomundo dispersas em balsa e a constituii;iio de uma 
holding em que a PTM tera 48%. 
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03 0 Dia Mundial da Liberdade de lmprensa evoca os 71 jornalistas mortos 
em 1999, numero que nao era atingido desde 1994, e com Jose Eduardo 
dos Santos na lista dos dez principais inimigos da referida liberdade. 

06 A Abril Controljornal lan,a o portal 'Directo', com base nas publicac;6es 
do grupo e com uma equipa de 15 jornalistas que alimentarao noticias em 
contfnuo entre as 7 e as 22 horas (www.directo.co.pt). 

06 A AACS alerta para o facto de a holding Portugal Global poder "par 
em causa a independencia e a autonomia editorial dos 6rgaos que a inte
gram". 

07 A SIC cria em Bragan,a e Vila Real delegac;6es para reforc;ar a informac;ao 
regional. 

10 Os jornalistas Joaquim Vieira e Jorge van Krieken anunciam a criac;ao de 
um site (www.ptpress.com) para guardar textos jornalfsticos e negociar os 
respectivos direitos de autor. 

14 A Novis, operador da rede fixa da Sonae, assina acordo para utilizac;ao da 
rede de fibra 6ptica do Exercito portugues, que liga as unidades militares 
nas principais cidades do pafs, e negoceia acesso a rede de semaforos da 
capital. 

14 Um estudo da Bareme da Marktest indica que a Radio Comercial passou 
a ser a segunda estai;ao de r8dio mais ouvida a nivel nacional no primeiro 

trimestre de 2000, atras (e ainda distante) da Radio Renascenc;a. 

17 A Impresa de Pinto Balsemao chega a acordo com a dupla Colina-BPI 
para a aquisic;ao da posi,ao accionista de 26, 7% da Impala Estudio na 
Soincom, a holding que controla a SIC. 

28 0 ICP e o Instituto da Comunicac;ao Social entregam ao Governo o docu
mento com a proposta de modelo e as condic;oes de admissao ao concurso 
para a TDT (DVB-T) a lanc;ar ate ao Verao. 

Internacional 

03 0 director-geral da BBC anuncia uma profunda restruturac;ao da estac;ao, 
a qual podera vir a implicar cerca de um milhar de despedimentos. 

03 0 tribunal norte-americano acusa formalmente a Microsoft de praticas 
monopolistas, na sequencia do fracasso da mediac;ao entre o grupo e o 
Governo federal e mais 19 estados. 

07 0 grupo alemao Bertelsmann, o maior de multimedia do mundo, confirma 
a alianc;a entre a televisao CLT-UFA, do seu grupo, e a  filial de televisao do 
grupo britanico Pearson, Pearson TV, envolvendo um valor de cerca de 20 
milhoes de euros. 

23 Inicia-se em Espanha a transmissao de 'Gran Hermano', pela Tele 5. 
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24 Inicia-se nos EUA, pelo quinto ano consecutivo, uma campanha de uma 
semana sem TV, organizada pela Associa<;iio por um Pais Livre de Televisiio, 
em reac<;iio contra o monop6lio da vida quotidiana pelo pequeno ecrii. 

25 Milhares de universitarios iranianos promovem uma greve as aulas em 

apoio as reformas polfticas e em protesto pelo encerramento de 13 jornais 
pr6-democracia. 

29 Oliviero Toscani, um dos mais inventivos e controversos colaboradores 

publicitarios da Benetton, abandona o grupo, ap6s 18 anos de "publici
dade de choque". 

Maio 

04 Um estudo comparativo dos niveis de literacia em Portugal, Reino Unido, 

Fran<;a e Sueda, coordenado por Antonio Firmino Costa, conclui que a 
situa<;iio dramatica revelada em 95 niio se alterou em Portugal, pais que 
figura na cauda dos paises estudados. 

04 0 relat6rio annal da Eurodata TV, que analisa as audiencias televisivas em 
59 paises (um total de 1,2 bilioes de telespectadores), indica que o tempo 
medio de consumo se situou nos 201 minutos por dia. 

10 0 Tribunal Europeu de Justi<;a anula posi<;iio anterior da Comissiio 
Europeia que considerara improcedente uma queixa da SIC contra apoios 
do Estado a R TP. 

10 Dados sobre a audiencia da TVCabo indicam que o Canal Hollywood 
lidera as preferencias, com 12% de share, seguido do Panda (8%) e Cartoon 
(7%). 0 pacote da distribuidora passara de Janeiro de 1999 para Mar<;o 
ultimo, de 1,5 para 5,1 % do universo dos !ares com cabo. 

14 Marcelo Rebelo de Sousa inicia um programa de comentario politico 
semanal na TV!. 

17 A Secretaria de Estado da Comunica<;iio Social anuncia a duplica<;iio da 
verba a atribuir para apoio a edi<;iio de obras sobre comunica<;iio social. 

18 0 Publico e o jornal mais lido on-line (14,6% de leitores), seguido pelo 
Record (10,9%) e pelo Diario de Noticias (9,7%), segundo o estudo da 
Bareme Internet da Marktest relativo ao primeiro trimestre de 2000. 

20 Segundo o Expresso, a lmpresa de Balsemiio detem uma quota de 30% do 
investimento publicitario (calculado, em 1999, em 287 milhoes de contos 
pela Sabatina e Zenith Media), seguida pelo Estado, Media Capital (14%), 
Investec (7%), Lusomundo (6%). 

21 Pela primeira vez na sua hist6ria, a TV! torna-se lider das audiencias tele
visivas por um dia, com a transmissiio do final da Ta<;a de Portugal, entre 
o Sporting e o Futebol Clube do Porto.
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Internacional 

10 A Independent Television Comission larn;a, no Reino Unido, uma consulta 
alargada sobre o que entende o publico por qualidade na programac;ao. 

12 Cinco dias depois de a ETA ter assassinado um conhecido colunista de 
El Mundo, directores de 16 dos principais 6rgaos de informac;ao espa
nh6is assinam e divulgam um manifesto-compromisso intitulado "Nao 
nos calarao". 

22 A TFl e o Canal Plus passam a ser os unicos donos do Eurosport, ao adquri
rem por 155 milh6es de d6lares a parte da ESPN. 0 Eurosport, acessivel em 
Portugal atraves do cabo e por satelite, transmite em 18 linguas para 47 pai
ses, tendo uma audiencia de cerca de 18 milhoes de telespectadores por dia. 

23 Uma :firma norte-americana, a Digimarc Corporation, anuncia o licencia

mento de uma tecnologia que permite !er links em paginas impressas de 
jornais e revistas. 

27 Dois jornalistas da TV publica guineense, um dos quais correspondente da 
RDP em Bissau, sao presos por ordem directa do primeiro-ministro, sem 
qualquer mandato judicial, alegadamente por terem autorizado a emissao 
de um comunicado de um partido da oposic;ao. 

29 Dois responsaveis editoriais do diario alemao Siiddeutsche Zeitung sao des
pedidos ao descobrir-se que varias entrevistas com vedetas de Hollywood 
eram fabricadas por um colaborador do jornal nos EUA. 

31 A CBS inicia a emissao de 'Survivors' sobre a experiencia de um grupo 
seleccionado de volunt3rios que tentaram sobreviver v.irias semanas numa 
ilha selvagem da Asia. 

Junho 

06 A Impresa e admitida a cota,ao na Bolsa de Lisboa, com Balsemao como 
principal accionista (com 51%) e a Investec como segundo maior accio
nista, com 10,25%. 

07 A AACS delibera por unanimidade condenar o uso de disfarce de jorna
lista por elementos das forc;as da ordem (a que recorreu recentemente a 
policia luxemburguesa para por fim ao drama de crianc;as feitas refens). 

14 · E apresentado em Paris um estudo internacional sobre iliteracia que indica 
que 77% da populac;ao adulta portuguesa revela dificuldades de executar 
tarefas como !er um texto simples de um jornal, saber analisa-lo ou inter
pretar um simples folheto que acompanha um medicamento. 

19 Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Estatistica junto de uma 
amostra de dez mil portugueses indica que de cerca de 3 horas diarias 
dedicadas em media ao lazer, ver televisao ocupa 62%. 
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29 A SIC Gold inicia as suas emiss6es e logo numa posii;iio de liderani;a em 
termos de share entre os canais de TV por cabo, segundo fonte da pr6pria 
SIC. 

30 A AACS completa dez anos de existencia. 

30 Os jornalistas de O Independente elegem pela primeira vez na hist6ria do 
jornal um Conselho de Redaci;iio, enquanto o primeiro director do jornal, 
Miguel Esteves Cardoso, regressa a funi;ao como director interino. 

Internacional 

01 Policias disfari;ados de jornalistas de televisao atraem um sequestrador de 
25 criani;as (13 <las quais portuguesas), no Luxemburgo, e atingem-no a 
tiro. 

24 0 director de Informai;iio da Radio Ecclesia, de Angola, e raptado e 
sequestrado algumas horas, pouco tempo depois de ter entrevistado Rafael 
Marques, outro jornalista perseguido pelo regime de Luanda. 

Jul ho 

02 Um estudo da Inforpress junto de 43 jornalistas portugueses, citado pelo 
Publico, indica que do volume de informai;iio que chega diariamente as 
redaci;5es 60% a 80% provem de gabinetes de imprensa e e utilizada por 
31% dos jornalistas. 

04 A AACS decide dar parecer favoravel a nova equipa directiva da RTP, embora 
alertando para a inexistencia de uma estrategia global para a empresa. 

12 E apresentado o primeiro anuncio interactivo, fruto de uma experien
cia feita pela McCann Erickson para a Nestle, com a colaborai;iio da 
Infordesporto. Trata-se do 'Buondi Interactivo'. 

14 Lani;amento do Portugal Diario, da Media Capital, e disponfvel exclusiva
mente on-line (www.portugaldiario.iol.pt). 0 director e Nuno Henrique 
Luz. 

19 Primeiro aniversario do Diario Digital. Segundo Lufs Delgado, entre o 
final de 1999 e o fim de Junho, passou de 20 mil page views diarios para 
cerca de 55 mil. 

21 0 presidente da RTP e da holding Portugal Global anuncia que vai acumu
lar temporariamente os cargos de director-geral e de director de progra
mas da empresa. Revela, por outro !ado que o prejufzo da RTP em 1999 se 
elevou a 24,8 milh5es de cantos. 

24 Um escudo da Cyveillance, citado pelo Publico, refere que existiriio actual
mente 2200 milhoes de paginas on-line e que este numero cresce a um ritmo 
de sete milhoes por dia. 
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25 Segundo a Briefing o volume de investimento publicitario em revistas 
femininas entre Janeiro e Maio elevou-se a 17%, cerca de 8 milhiies de 
contos. 

27 0 Conselho de Ministros debate um piano para levar a Internet a metade 
dos portugueses ate 2003, multiplicar anualmente por dez os conteudos 
em portugues e tornar cem vezes superior o volume do comfrcio electr6-

n1co. 

27 Inaugura,iio do NetPost, um servi,o que visa disponibilizar a Internet nas 
esta,iies de correio (mais de duas centenas s6 ate ao fim de Agosto). 

27 Segundo o Faxbriefing que cita dados da Sabatina, o investimento em 
publicidade no primeiro semestre de 2000 elevou-se a 161 milhiies de con
tos, 61,5% dos quais para a televisiio. 

31 Dados da Bareme Internet da Marktest para o primeiro trimestre deste 
ano indicam que, de entre os utilizadores da Internet, 34,9% leem jor
nais ou revistas, com preferencias por esta ordem: Publico (14,6), Record
(10,9), Didrio de Noticias (9,7), A Bola (8,5), Jorna/ de Noticias (6,2). 

Internacional 

05 A CBS estreia 'Big Brother', com um sucesso de audiencia que niio se repe
tir.i nos dias seguintes. 

14 0 Governo britiinico aprova a fusiio entre os grupos media Carlton e 
United News, abrindo assim caminho a cria,iio de mais um gigante da 
comunica�ao. 

23 0 tabl6ide ingles News of the World come,a a divulgar uma lista de mui
tos milhares de pessoas acusadas de pedofilia, originando uma grande 
polemica na Grii-bretanha e em outros paises. 

24 A Deutsche Telekom anuncia a compra da norte-americana VoiceStream, por 
dez mil milhiies de d6lares, apesar da oposi,ao politica de Washington. 

25 E assassinado na Russia director de esta,iio de radio, elevando para mais 
de uma centena o nl.J.mero de jornalistas mortos nos Ultimas anos naquele 

pais. 
28 E publicado o ultimo numero de L'Unitd, diario do ex-Partido Comu�ista 

Italiano, fundado em 1924 por Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti. 
28 Uma decisiio judicial suspende o anunciado encerramento do site da 

Napster, que permite descarregar ficheiros audio no formato mp3. 
31 Calculos da empresa de meios internacional Zenith Media apontam para 

uma desacelera,ao do investimento publicitario na Europa de 7,8% em 
2000 e 6,3% ate 2002. 
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Agosto 

01 Abre concurso para a atribui,ao de quatro licen,as da terceira gera,ao de 
telem6veis, um mes antes da data prevista. 

01 Escritura publica com os novos estatutos da Associa,ao da Imprensa Nao 
Diaria, agora designada Associa,ao Portuguesa de Imprensa. 

02 A AACS condena a acumula,ao de cargos de direc,ao de antena por parte 
do presideute do Conselho de Administra,ao da RTP e insta o 6rgiio a por 
termo a esta situac;ao. 

03 Uma empresa lisboeta, a Octal, apresenta o set top box, um dispositivo 
que, alem da TV interactiva, permite aceder a Internet atraves da televisiio 
por cabo. 

10 A RTP-A,ores comemora 25 anos de existencia. 

10 Francisco Pinto Balsemiio e Roberto Irineu Marinho assinam um contrato 
de cinco anos que da a SIC a exclusividade de exibi,ao em Portugal de 
toda a produ,ao da Rede Globo, e confere a Globo o exclusivo de exibi,ao 
e comercializa,ao em territ6rio brasileiro de todas as produ,iies da SIC. 

16 A Liga Portuguesa de Futebol considera que os jornais digitais devem ser 
considerados como qualquer outro 6rg3o de informac;ao no acesso aos 
estadios, reagindo assim a decisiio do Futebol Clube do Porto de niio auto
rizar o acesso, no domingo, 13, do Desporto Digital e Mais Futebol ao 
estadio das Ant as. 

22 Informa,iies da TV! indicam que o site do programa 'Big Brother' recebe 
ja mais de cem mil visitas diarias. 

25 A AACS considera, em comunicado, que os responsaveis em exercicio pelas 
areas de programa,ao da RTP se encontram no "desempenho ilegftimo de 
func;5es". 

26 Uma decisiio judicial obriga Semanario e tres seus ex-responsaveis a pagar 
quatro mil cantos de indemniza,ao a Margarida Marante, por causa do 
"caso Dantas". 

28 0 Conselho de Administra,ao da RTP decide acatar a delibera,ao da 
AACS do dia 25 e reabrir o processo de nomea,ao dos directores de pro
grama,ao dos dois canais. 

Internacional 

04 A Comissiio Europeia amea,a queixar-se a Organiza,ao Mundial do 
Comercio contra medidas restritivas de acesso dos media estrangeiros aos 

Jogos Olfmpicos de Setembro, em Sydney. 

06 0 ayatollah Khomenei intervem para impedir a aprova,ao pelo Parlamento 
iraniano de uma lei de imprensa reformadora. 
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08 A justi,a iraniana suspende o ultimo grande jornal diario de orienta,ao 
reformadora. 

12 0 European Publishers Council lan,a uma campanha para sensibilizar a 
opiniiio ptiblica contra a t6nica proibicionista em materia de publicidade. 

13 Um estudo da norte-americana Media Matrix sugere que, em Maio pas
sado, e pela primeira vez, a percentagem de mulheres utilizadoras da 
Internet (50,4%) ultrapassou a dos homens nos EUA. 

13 0 diario austrfaco Tiiglich Alles decide suprimir a sua edi,iio em papel, 
para se limitar a edi,iio digital. 

13 0 programa-concurso 'No Limite', da TV Globo, atinge os pincaros da 
audifncia televisiva no Brasil. 

23 Termina na CBS, com uma audiencia de 51 milhoes de telespectadores e 
uma receita publicit.iria fabulosa, o concurso 'Survivor', gravado com um 
grupo obrigado a viver numa ilha deserta do mar da China. 

27 0 Washington Post revela resultados provis6rios de uma investiga,ao da 
Comissiio Federal do Comercio as produ,oes de Hollywood, aos fabrican
tes de jogos e as companhias discograficas, as quais veiculam um nivel de 
violfncia inadequado as audifncias juvenis. 

Selem bro 

01 0 Publico informa que o grupo Media Capital quer ter o direito de violar 
o correio electr6nico dos seus trabalhadores.

03 A TVI apresenta-se com o seu novo grafismo e estreia o programa 'Big 
Brother', o qua! coloca esta esta,iio a frente da SIC em prime-time (embora 
com prejuizo sobretudo da RTP). 

06 Apesar da publicidade da TVI, torna-se impossivel aceder ao site da esta
,ao, alegadamente por sobrecarga da procura, devido ao 'Big Brother'. 
Entretanto, multiplicam-se sites alternativos sobre este programa. 

06 A Ordem dos Medicos insurge-se em comunicado contra a SIC, por consi
derar ter havido "manipula,iio escandalosa do sofrimento e do desespero 
humano" na serie de reportagens dos tiltimos dias sobre o estado da satide 
em Portugal. 

12 De acordo com a Briefing, o segmento dos semanarios de informa,iio geral 
subiu as vendas em 20% no primeiro trimestre de 2000, na linha positiva 
registada para a imprensa generalista. 

16 A RTP regressa ao segundo lugar no share televisivo, trocando de posi,iio com 
a TVI que, na primeira semana do 'Big Brother', subira significativamente. 

22 Um estudo da Associa,iio Portuguesa de Editores e Livreiros divulgado 
pelo Didrio de Noticias indica que mais de metade dos portugueses (55,5%) 
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niio le livros e, entre os que o fazem, 80% niio tern habitos de leitura regu
lares. 82% dos inquiridos declaram ler jornais e revistas. 

28 Um relat6rio da OCDE conclui que Portugal tern custos de acesso a Internet 
que se situam entre os mais elevados dos paises da organiza,iio. 

Internacional 

10 Multiplicam-se os sinais de um comportamento de controlo dos media 
russos par parte de Putin. 

14 A Federal Communications Comission apresenta em Washington uma 
proposta para limitar a publicidade durante a programa,iio destinada as 
crian�as nos canais americanos. 

16 Termina na Grii-Bretanha a primeira edi,iio do programa 'Big Brother' 
com um recorde de audiencias no ano em curso entre os diferentes canais: 

dez milhiies de telespectadores e 56% de share. 

18 Segundo o Washington Post, a Comissiio Europeia pondera bloquear a 
anunciada fusiio da AOL com a Time Warner, devido a inten,iio desta 
ultima de uma joint venture com a britanica EM!. 

22 Enviada do Didrio de Noticias a Belgrado, Lumena Raposo, e expulsa, 
com mais 15 jornalistas estrangeiros, pelas autoridades jugoslavas, sem 
qualquer justifica,iio oficial, e assim impedida de efectuar a cobertura das 
elei,oes presidenciais e legislativas de 24. 

24 Um artigo no El Pais alude a prolifera,iio, no mercado norte-americano, 
de um video digital capaz de seleccionar e gravar autonomamente os pro
gramas de TV preferidos do telespectador, retirando a publicidade. Alguns 
analistas consideram a inova,iio do mesmo jaez da chegada da car a TV. 

26 0 New York Times penitencia-se porter dado demasiado credito a fon
tes do FBI, acusando um cientista de origem chinesa de espionagem em 
materia nuclear. Este cientista viria a ser libertado no dia 13, par falta de 
provas. 

Outubro 

01 A Associa,iio da Imprensa Niio Diaria passa a designar-se Associa,iio 
Portuguesa de Imprensa, tendo passado a acolher, entre perto de 500 asso
ciados, alguns 6rgiios de comunica,iio digitais. 

02 Come,a a publicar-se a revista mensal Ozono, uma publica,iio sabre 
ambiente dirigida par Paulo Trancoso e editada pela Costa do Castelo 
Filmes. E impressa em papel reciclado com tintas vegetais. 

03 A RTP, Lusomundo e Portugal Telecom formalizam em escritura publica a 
constitui,iio da sociedade que explorara o canal de TV tematico Porto TV. 
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04 0 bar6metro Diario de Noticias/TSF/Marktest continua a dar aos jorna
listas (com 78%) o primeiro lugar nas preferencias do ptiblico inquirido, 
seguidos dos professores e dos militares. Os politicos mantern-se no fundo 
da tabela, com 26,2%. 

05 Rumores larn;ados na imprensa sabre a vida privada do jogador benfiquista 
Calado tornam-se materia dos telejornais, com destaque para a TV!. 

11 'Publicidade on-line e os anunciantes' e o tema de uma jornada da 
Associa<;iio Portuguesa de Anunciantes, durante a qua] Luis Queir6s, 
director-geral da Marktest revela resultados de um estudo segundo o qua! 
metade dos portugueses niio pensa vir a ter Internet em casa. 

31 A Media Capital lan,a o seu servi<;o gratuito de acesso a Internet, ofere
cendo aos utilizadores o acesso a correio eletr6nico. 

Internacional 

05 A Time Warner e a maior empresa de indtistria discografica britiinica, 
EMI, anunciam a decisao de renunciarem ao acordo de fusao, permi
tindo assim a primeira a fusiio com a AOL sem o risco de um veto da 
Comissiio Europeia. 

10 0 Premio Nobel da Quimica e atribuido a uma equipa de dois americanos 
e um japones por terem descoberto as propriedades condutoras dos poli
meros e, por essa via, a melhoria dos filmes, ecriis e janelas de TV. 

Novembro 

02 0 Diario Econ6mico e o Pub/ico anunciam a compra da posi<;iio maio
ritaria de Luis Silva na Lusomundo pela PTM, subsidiaria para a area 
dos contetidos, Internet e televisiio por cabo do grupo Portugal Telecom, 
envolvendo um valor de 53 milhoes de contos. A Portugal Telecom passa 
assim a controlar totalmente aquele grupo, e passando a integrar Luis 
Silva entre os seus administradores, com uma quota de 2,2%. 

03 Com um share de 28,2% (18 em Setembro), a TV! foi o segundo canal 
mais visto em Outubro a uma distiincia de menos de 10 pontos da SIC, de 
acordo com dados da Marktest citados pela Lusa. 

04 Um estudo do International Data Centre, a que a Lusa teve acesso, aponta 
que o ntimero de utilizadores da Internet em Portugal cresceu 12 pontos 
percentuais entre Fevereiro e Setembro de 2000, mes em que atingia 33% 
da popula,ao com mais de 15 anos. 

06 A Sonae e a Impresa assinam acordo de parceria nas areas de Internet 
e multimedia. A iniciativa passa pela constitui<;iio de uma joint venture 

designada Portais Verticais.com. 
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07 A Associa,ao de Telespectadores classifica de «caricato e inaceitavel» a 
inclusiio das "tropelias" do 'Big Brother' no 'Jornal Naci6nal' da TVI, 
considerando o facto "um desvirtuamento da fun,ao de informar com 
equilibria, seriedade e frieza". 

08 0 noticiario sobre o 'Big Brother' eleva a audiencia do 'Jornal Nacional' 
da TVI. Enquanto o ex-presidente da republica Mario Soares comentava 
as elei,oes norte-americanas, o fndice estava em 10%. A entrada da pe,a 
sobre a novela da vida real elevou a audiencia para 16%. 

15 A Colina, atraves da sua participada Investimentos, Media e Conteudos, 
SA, adquire 85,95% do capital da Presslivre (sociedade que detem o 
Correio da Manha, 50% do capital do jornal Autosport e 50% da distri
buidora Vasp). 

16 A taxa de penetra,iio de telem6veis em Portugal atinge os 58%, ou seja, 
existem cerca de 5,8 milhoes de pessoas com telem6vel, 62% mais do que 
no mesmo perfodo do ano passado. 

22 0 numero de clientes dos prestadores de servi,os de acesso ii Internet 
atingiu 1,33 milh5es em Portugal no final do primeiro semestre de 2000. 
Segundo dados do ICP, este numero representa um crescimento de 45% 
entre o primeiro e o segundo trimestres de 2000. 

23 Come,am as grava,5es da primeira telenovela da TVI, intirnlada 'Olhos 
D'agua' e escrita por Toze Martinho, Sarah Trigoso e Cristina Aguiar. 

26 Um cons6rcio do qua] faz parte a SIC, a Net TV, ganhou uma das duas 
licen,as de televisiio terrestre digital atribufdas pelo Governo espanhol. 
Com 7% do capital, a SIC faz parte do cons6rcio liderado pelo jornal 
conservador ABC. 

27 Um relat6rio publicado pelo International Press Institute aponta que 
Portugal e um dos 12 Estados dos 55 da Organiza,iio para a Seguran,a 
e Coopera,iio na Europa que nao violaram a liberdade da imprensa nos 
anos de 1999 e 2000. 

Internacional 

02 0 International Press Institute, sedeado em Viena, dirige um protesto a 
Ehud Barak, primeiro-ministro de Israel, em que condena a proibi,ao 
imposta aos jornalistas palestinianos de entrar em Israel ou abandonar as 
areas controladas pela Autoridade Palestiniana. 

07 Segundo a BBC, a China acaba de tomar medidas para refor,ar o controlo 
governamental sobre a Internet, sobretudo sites noticiosos e chatrooms. 

08 A organiza,iio independente Washington's Center for Public Integrity 
divulga um relat6rio que revela que os grandes grupos mediaticos detem um 
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grande poder de lobbying no respeitante a actividade legislativa e siio dos 
grandes financiadores dos candidatos politicos (75 milh6es de d6lares desde 
1993, sendo a Time Warner a primeira do sector, com 4,6 milh6es). (relat6-
rio: http://www.publicintegrity.org/reports/OffTheRecord/index.html 

08 0 Clube dos Jornalistas Austriacos insurge-se, em comunicado, contra as 
press6es e ataques verbais a que tern sido submetidos os profissionais da 
informa,ao do pafs pelo Partido da Liberdade, FPOe, de extrema-direita, 
um dos membros da coliga,ao governamental no poder em Viena. 

12 Um estudo encomendado pelo International Herald Tribune da como jor
nais com mais credibilidade na Europa o Frankfuter Algemeine, Le Monde 
e o Times. Em influencia, o primeiro e o segundo invertem posic;6es. 

22 A Yahoo foi condenado pela justi,a francesa a bloquear o acesso a leiloes 
virtuais de artigos nazis. E a primeira decisiio do genero no mundo da 
Internet (apesar de, inicialmente, se opor a decisiio, o portal acabara por 
acata-la, bloqueando, a partir de 10 de Janeiro de 2001, a disponibiliza,iio 
de sites com conteudos nazis). 

23 Um estudo sobre habitos de leitura, realizado em 17 paises da Europa, 
aponta que mais de 30% dos lideres de opiniiio europeus leem o Financial 
Times e admitem a influencia do jornal junto de quern toma decisoes. 
Apenas dois jornais diarios portugueses siio citados no relat6rio: o Publico 
e o Jornal de Noticias. 

Dezembro 

04 A emissiio diaria da SIC Internacional passa a ser de 24 horas, em vez de 
8 horas. 

06 0 Publico publica uma reportagem sobre a decisiio de a RTP de avan,ar 
com anuncios no segundo canal. A RTP argumenta que essa forma de 
promo,iio de marcas niio e publicidade. 

09 0 Publico divulga dados recolhidos pelo Observat6rio da Comunica,iio, 
que revelam que a imprensa absorve a maier fatia de investimentos em 
publicidade em Portugal atingindo 42,5%. A TV fica em segundo Ingar 
com 37,3%. 

11 0 Jornal de Noticias divulga que a televisao por cabo contabilizava, no 
final do terceiro trimestre de 2000, 862 mil clientes, o que corresponde 
a um aumento de 4% em relac;ao ao trimestre anterior. A nfvel nacional, 
59% das habita,oes estiio preparadas para ter a televisiio por cabo. 

12 0 secretario de Estado da Comunica,iio Social, Arons de Carvalho, pro
p6e um organismo semelhante ao antigo Conselho de Imprensa, com com
petencias claras nas areas de etica e deontologia. 
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22 Emidio Rangel, director da SIC, desmente a existencia de problemas entre 

ele e Pinto Balsemiio. Diz que boatos sabre o assunto siio uma tentativa de 
desestabiliza�iio da SIC par parte da TV!. 

29 Fim do programa 'Big Brother', da TV!. 

Internacional 

17 A Policia espanhola desactiva uma carta-bomba, descoberta no centro de 

triagem dos Correios, em Madrid. A encomenda era destinada ao subdi
rector do diario conservador madrileno La Razon, Alfredo Semprun, e 
continha cerca de 50 gramas de explosivos no interior. 

22 Uma bomba rebenta em Roma nas instala�6es do jornal comunista 

I I Manifesto. A tinica vitima do atentado foi o pr6prio portador da bomba, 

Andrea Insabato, de 41 anos, um militante da extrema-direita conhe
cido das autoridades devido as suas teses anti-semiticas. A bomba explo
diu a entrada do jornal. 

2001 

Janeiro 

01 Muda a imagem de marca da Telecel. A empresa passa a incluir a marca do 
grupo ingles Vodafone na sua comunica�iio e o termo Telecel desaparece 
em Outubro do mesmo ano. 

01 Entra em vigor o nova regime de porte-pago, cujo montante se referencia 

a existCncia de jornalistas profissionais, e o novo sistema de incentivos a 
comunica�iio social (inova�iio e desenvolvimento empresarial e apoio a

imprensa e radios on-line). 

01 Ze Maria, um alentejano de Barrancos, e o vencedor da primeira serie 
do programa 'Big Brother', personificando um fen6meno sociol6gico pelo 

facto de rapidamente se tornar o centro das aten�6es no pais. 

03 A TV! prossegue a saga 'Big Brother' com o programa 'Big Estrelas', que 

pretende acompanhar o regresso dos concorrentes a vida "normal" e os 
desenvolvimentos dos casos iniciados dentro da "casa". 

04 Manuel Subtil barrica-se com a famflia nas instala�6es da RTP, exigindo 
uma elevada indemniza�iio par alegados danos causados par uma reporta
gem transmitida pelo canal. 0 assunto converte-se numa especie de reality 

show e o intruso e convertido por alguns media num her6i. 

08 Arrancam as emiss6es da SIC Noticias, no canal 5 da TVCabo. No pri

meiro dia de emissao, e o c_anal mais vista do cabo, tendo atingido um 

share de 20,25%. 
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12 Dados <la Media Monitor/Marktest Audimetria revelam que nos tres pri
meiros dias de emissiio, a SIC Notfcias ultrapassa a RTP2 em termos de 
share de audiencias e e o canal mais visto no cabo. 

14 Radios e televisoes cumprem a lei e as projec,oes sobre o resultado <las 
elei,oes presidenciais s6 siio divulgadas as 20h00, hora de fecho <las urnas 
nos A<;ores. A emissiio <la TV! e a mais vista, obtendo uma audiencia 
media de 12,8% e um share de 37%, quase mais dez pontos percentuais 
do que a SIC. 

16 0 director-geral <la TV!, Jose Eduardo Moniz, declara-se satisfeito com a 
performance <la esta<;iio no ano de 2000. Em Janeiro, o canal 4 tinha 18% 
de share e terminou Dezembro com 33,3%. 

16 Um estudo <la Bareme Radio <la Marktest relativo ao ultimo trimestre de 2000 
revela, por um !ado, uma amea<;a da Radio Comercial ii Radio Renascen<;a 
e, por outro, a audiencia recorde da RFM. A Comercial sobe quase um 
ponto percentual de AAV, chegando aos 9,2% (em contraposi<;iio com os 
12,4% da Radio Renascen<;a), que lidera as audiencias a nivel nacional 

17 A AACS divulga uma delibera<;iio em que reitera a sua preocupa<;iio pela 
"fraca expressao ou mesmo inexistfncia" de normas reguladoras da con
centra<;iio horizoptal, vertical e multimedia, de 6rgiios de comunica<;iio 
social. 

17 0 relat6rio da Comissiio Europeia sobre a aplicai;iio da lei que regula o 
audiovisual europeu revela que Portugal niio cumpre a directiva Televisiio 
Sem Fronteiras. 

17 0 Conselho Deontol6gico do Sindicato dos Jornalistas defende que a 
Radio Renascen<;a deveria ter reafirmado a veracidade <la noticia em que 
divulgou que o ex-ministro Armando Vara tencionava demitir-se, em lugar 
de revelar que fora o pr6prio governante a confidencia-lo ii esta<;iio. 

18 Tern inicio as emissoes <la primeira radio universitaria on-line em Portugal, 
a partir da Universidade do Porto. Um projecto pioneiro, chamado 
'Academia Net', da iniciativa <la Associai;iio de Radiodifusiio Academica 
FM. 

20 Estreia, em 11 salas francesas, o filme 'Palavra e utopia' de Manoel de 
Oliveira, que recebe o aplauso unanime da critica. A revista semanal Les 
Inrockuptibles aponta mesmo Manoel de Oliveira como "o melhor reali
zador do mundo". 

22 Guilherme d'Oliveira Martins, ministro da tutela, afasta o cenario de pri
vatizai;iio de qualquer dos canais da RTP e define os principios do servi,o 
publico: rigor infoimativo; defesa da lingua; refor,o <las componentes de 
cultura, ciencia e educa<;iio; respeito pela dignidade das pessoas e promo
<;iio <la inova<;iio e das novas tecnologias de informa,iio. 
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24 Um escudo do Sindicato dos Jornalistas revela que a maioria dos free-lan
cers tern mais de 30 anos, vive em Lisboa (78%), e homem (74%) e escolheu 
esta forma de exercer a profissiio por opi;iio, mas niio esconde dificuldades. 

24 A Portugal Telecom e a Telefonica juntam os seus neg6cios m6veis no 
Brasil, criando o maior grupo de comunicai;6es m6veis da America Latina, 
com uma carteira de 9,3 milh6es de clientes. Os dois grupos criam uma 
nova empresa detida em 50% por cada um dos operadores ibericos e anun
ciam o refori;o das posii;6es accionistas no capital uma da outra. 

26 E assinado um novo contrato de prestai;iio de servii;o publico ente a Lusa 
e o Estado, em que se contemplam mais servic;os, nomeadamente servic;os 
noticiosos especificos para os media regionais, e regras mais claras para o 
apuramento e pagamento de indemnizac;3o compensat6ria. 

27 Na semana de estreia do programa 'Acorrentados' na SIC e da segunda 
edi�iio do 'Big Brother' na TVI, o canal quatro mantem os melhores resul
tados, sendo o preferido dos portugueses no horario nobre. 

Internacional 

04 Um relat6rio divulgado pelos RSF indica que, no ano findo, 26 jornalistas 
foram mortos, 329 repreendidos, 510 agredidos ou ameai;ados, enquanto 
295 media foram vitimas de censura. Os pafses mais problematicos siio a 
Birm3nia, a China, o Irao e a Eti6pia. Um nUmero crescehte de Governos 
implementa medidas para controlar os conteudos e o acesso a Internet. 

08 The New York Times anuncia o despedimento de 17% do pessoal da 
empresa que edita a versiio electr6nica do jornal, correspondente a 69 
empregados, a fim de reduzir os custos de explorai;iio dos sites. 

08 A Telecom Italia e o grupo Tiscali compram o segundo fornecedor £ranees 
de acesso a Internet Liberty Surf por 645,5 milh6es de euros, tornando-se 
o segundo maior fornecedor de Internet da Europa.

08 Segundo o Guardian, a Endemol, uma produtora controlada pela espa
nhola Telef6nica, que produz, designadamente, o 'Big Brother', faz a 
sua entrada na America Latina ao adquirir o controlo sobre a argentina 
Producciones y Publicidad. 

10 No meio de grande contestai;iio, a Fox TV estreia o reality show 
"Temptation Island": Casais que vivem juntos siio levados para uma ilha 
paradisiaca, separados e rodeados de solteiros que os tentam seduzir. 

11 A Federal Communications Comission da luz verde a compra da Time 
Warner (o gigante dos meios de comunicai;iio dos EUA) pelo maior pres
tador de servii;os da Internet, a AOL. A fusiio das duas empresas da lugar 
ao maior imperio de comunicac;ao do pais. 
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16 Um estudo da Universidade de Stanford relaciona o comportamento infan
til com televisiio e jogos electr6nicos. Os investigadores defendem que os 
comportamentos agressivos podem ser "desaprendidos", apesar de a tele

visiio e os jogos influenciarem a agressividade. 

18 A CNN anuncia uma profunda restrutura,iio de todas as suas opera,oes de 
televisao, r.idio e internet que implica a cria\iio de uma "super-redac\iio" 
em Atlanta e o despedimento de 400 trabalhadores, ou seja, uma redu,iio 
de cerca de 9% de pessoal, com o objectivo de condensar os numerosos 
departamentos de not.icias existentes e conseguir um funcionamento mais 

coerente. 

22 Abre em Las Vegas o maior mercado mundial de programas audiovisuais, 
o National Association of Television Program Executives, onde centenas
de televis6es de todo o mundo estiio em actividade permanente.

23 A IBM garante ter desenvolvido software que impede a realiza,iio de 
c6pias-piratas de musica descarregada da Internet. 0 Electronic Media 
Management System permite que as companhias discograficas definam 
os termos em que revendedores e utilizadores de Internet podem trocar 
musicas nas redes computador a computador. 

23 A Associa,iio Mundial de Jornais anuncia em Paris que 53 jornalistas e 
outros profissionais dos media foram mortos em todo o mundo no ano de 
2000. A Colombia e a Russia siio considerados os pafses mais perigosos 
para estes profissionais. 

Fevereiro 

01 0 Tribunal da Rela,iio de Lisboa confirma a condena,iio da RTP e dos 
jornalistas Samuel Costa e Vasco Trigo, no caso de Manuel Subtil. Jose 
Eduardo Moniz e Joaquim Pedro siio ilibados nesta versiio da senten,a. 

01 E substitufda no Didrio Econ6mico a coluna de Pedro Norton, adminis
trador da SIC Notfcias. A cr6nica, intitulada 'Politicamente Incorrecto', 
ten\ sido, na opiniiio do autor, censurada par causa de um post script em 
que Pedro Norton fazia referencia a uma entrevista de Miguel Paes do 
Amaral (o presidente do grupo Media Capital) ao jornal Publico.

03 Um estudo sabre os portais portugueses, efectuado pela Netsonda, revela 
que o motivo mais frequentemente apontado pelos cibernautas portugue
ses para acederem a Internet e a realiza,iio de pesquisas em motores de 
busca. Mais de metade dos inquiridos afirma, ainda, aceder a net para 
procurar noticias. 

04 Dados apresentados pela RDP indicam indices de notoriedade e opini6es 
positivas elevadas. Um conjunto de estudos que incidiram sabre a imagem, 
a notoriedade e habitos de escuta dos tres canais e da RDP-Africa revela 
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que, dos ouvintes habituais da Antenal, 19,3% sintonizam-na todos os 
dias, 15% dos que escutam a Antena2 fazem-no diariamente, 22,5% dos 
que acompanham a Antena3 sao-lhe fieis. 

05 Publica-se o ultimo numero da revista Mundo VIP. 0 encerramento da 
publica,ao deve-se a nao aceita<;iio por parte do publico e ao escasso 
numero de vendas, muito aquem do esperado. 0 fim deste projecto, gerido 
a meias com a SIC, provoca o despedimento de cerca de 30 pessoas do 
grupo Abril/Controljornal. 

06 A TV! e condenada pela AACS por causa do tratamento jornalistico do 
funeral do jornalista Miguel Ganhiio Pereira, cujas imagens niio se revela
ram essenciais a materia noticiosa. 

09 0 Primeiro-Ministro, Antonio Guterres, apresenta o modelo de TDT a 
implementar em Portugal, que preve concursos distintos para o licencia
mento da rede/plataforma e dos canais. Guterres confirma, ainda, que a 
Portugal Telecom fica de fora do concurso para a rede da TDT. 

14 Resultados da Bareme Internet da Marktest revelam que o numero de uti
lizadores da Internet em Portugal cresceu para 20,3%, no ultimo trimestre 
de 2000. 0 portal Sapo e o mais procurado entre os cibernautas. 

15 Dados compilados pelo ICP revelam que o numero de assinantes de televi
sao por cabo cresceu 22% em 2000, o que representa 164 mil novos clien
tes do servi<;o, que totalizava no final do mesmo ano 925 mil assinantes. 

17 Um estudo da Brand Asset Valuator, desenvolvido pela agencia de publi
cidade Young & Rubicam (que avalia o impacto das marcas junto dos 
consumidores), revela que a revista Visiio e a publica<;iio semanal de infor
ma<;iio geral com maior potencial de crescimento. 

18 A Marktest prepara um servi<;o inovador de analise de audiencias sobre 
noticiclrios televisivos, atraves da Internet, que permitircl perceber, por 

exemplo, que notfcias foram mais vistas, num determinado dia, e quanta 
tempo os telejornais dedicam a certo assunto ou pessoa. 

18 Um estudo da Associa<;iio Mundial de Jornais conclui que os jornais sao 
um meio publicitario eficaz, especialmente quando combinados com 
outros media. 0 estudo revela ainda que a imprensa e subutilizada como 
vefculo publicitario. 

20 Um estudo apresentado pela multinacional norte-americana Compuware 
revela que os sites portugueses demoram 20 segundos a ser carregados. 0 
estudo conclui ainda que a grande falha das paginas portuguesas na Internet 
e a  lentidao, pois 65,5% dos sites apresentam graves carencias de celeridade. 

21 0 director executivo da Comissao de Analise de Estudo de Meios afirma 
que se pode acreditar nos dados sobre as audiencias televisivas em Portugal, 
porque o sistema de audimetria e fiavel. Uma auditoria feita a Marktest-

269 



-Audimetria nao detectou qualquer irregularidade ou qualquer situa�ao
tipificavel como fraude, concluindo que a empresa respeita o seu manual
de procedimentos.

23 Jose Consiglieri Pedroso assume o cargo de presidente do Conselho de 
Opiniiio da RTP, sucedendo a Antonio Pedro Vasconcelos. 

25 'Jardins Proibidos', a primeira produ,ao portuguesa que bateu uma tele
novela brasileira, leva a TV! ao rubro. 0 quarto canal assume lugares 
cimeiros nas audifncias em horclrio nobre. 

Internacional 

03 Mais de 200 policias anti-motim impedem, no Zimbabue, uma manifes
ta,ao de cerca de uma centena de jornalistas, convocada para protestar 
contra o aumento de violfncia a que estao sujeitos. 

03 0 tribunal penal de Cartum, no Sudao, ordena a prisiio da chefe de redac
,ao do jornal independente Al-Rai Al-Akher, por ter publicado um artigo 
acusando as autoridades de delapidarem fundos ptiblicos. 0 jornal e conde
nado ao pagamento de uma multa de cerca de 400 mil d6lares e a  jornalista 
a tres meses de prisao ou ao pagamento de uma coima de 6 mil d6lares. 

11 A Consultora Challenger, Gray and Christmas informa que a quantidade 
de empregos suprimidos em Janeiro nas empresas de Internet dos EUA 
aumentou 23o/o em relar;ao ao mes anterior. Foram extintos, no primeiro 

mes de 2001, 12 828 postos de trabalho. 

12 A Sociedade eTForecasts, especializada em estudos de mercado para a area 
dos computadores, preve que a Internet ten\ mil milh6es de utilizadores 
em 2005. 

14 0 Parlamento da Servia derroga a lei sobre a informa,ao, promulgada em 
1998 pelo regime do ex-Presidente jugoslavo, Slobodan Milosevic. A lei 
permitia que o poder exercesse pressfies contfnuas sabre os media. 

15 Altos responsaveis das cadeias norte-americanas Fox News, CBS News, 
CNN, NBC News e ABC News reconhecem ter cometido erros na noite 
eleitoral de 7 de Novembro de 2000. Os representantes das cadeias e o 
presidente da Associated Press sublinham que os erros se deveram a pro
blemas tecnicos e nao a influencias politicas. 

21 Sao detidos na Tunisia e expulsos para Fran,a o secretario-geral dos RSF 
e um membro da organiza,ao. Os dois membros foram presos quando dis
tribuiam na capital tunisina o jornal mensal proibido Kaws el-Karama. 

23 0 subdirector da DISIP, policia politica venezuelana, afirma que os meios 
de comunica,ao venezuelanos estao sob vigiliincia policial porque sao con
siderados "armas de guerra". Edgar Blanco Guerrero compara os meios de 
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informai;ao aos instrumentos de guerra, uma vez que conseguem o mesmo 
resultado que os instrumentos belicos em Beirute. 

26 Um estudo do Pew Institute revela que a percentagem de mulheres, negros 
e hispanicos que acedem a Internet aumentou nos EUA durante a segunda 
metade de 2000. Mantem-se, porem, o fosso entre novos e velhos, ricos e 
pobres. 0 mimero de adultos com acesso a Internet subiu de 88 milhoes 
em Junho para mais de 104 milhoes em Dezembro. 

Mar�o 

01 Os canais de cinema Telecine (TVCabo) entregam a 30 dos seus assinantes 
as primeiras set top boxes (descodificadores) que permitem aceder a tele
visiio digital interactiva. 

01 Um eEstudo de mercado divulgado pelo canal Sport TV confirma que a 
I Liga de Futebol e a grande ancora dos assinantes do canal. Alem disso, 
estima-se que os -cafes e restaurantes tenham beneficiado com o apareci
mento do canal, pois 79% de exploradores de estabelecimentos comerciais 
sao subscritores. 

08 Os jornais Publico, Diario de Noticias, Diario Econ6mico e A Capital, a 

RDP e a Agenda Lusa assinam uma declara�iio de compromisso em rela
�iio a cobertura de casos de individuos barricados em protesto (a RTP vira 
a aderir a 12 deste mes). Os signatarios do documento comprometem-se 
a "niio divulgar qualquer declara�iio ou reproduzir em discurso directo 
qualquer afirma�iio, dos autores de sequestros, nem qualquer fotografia 
ou imagem dos mesmos, enquanto durarem as situai;Oes de ocupai;ao vio
lenta de espa�os publicos ou privados". 

09 A AACS apela a conten�iio e sentido profissional dos jornalistas envol
vidos na cobertura dos acontecimentos de Castelo de Paiva, criticando 
o modo como os jornalistas expuseram o sofrimento dos familiares das
vftimas em termos que colidem com valores t!ticos e deontol6gicos.

12 A PTM anuncia que a empresa registou no final de 2000 um prejufzo 
de 53,2 milhoes de contos, quando no final do ano anterior o resultado 
liquido negativo tenha sido de 3,1 milhoes de contos. 

13 Termina o processo de trespasse do jornal O Independente, propriedade 
da Sociedade de Comunica�iio Independente, S. A., empresa do grupo 
Media Capital, para o grupo de investidores liderado por Ines Serra Lopes 
e Vitor Cunha. 

16 0 Presidente da AACS, Jose Maria Gon�alves, deixa o 6rgiio para integrar 
uma comissiio do Ministerio da Justi�a. 

16 A MediaMonitor/Telenews/Telereport calcula que o numero total de horas 
que os canais de TV generalistas dedicaram a queda da ponte de Entre-os-
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-Rios, durante os primeiros nove dias ap6s a tragedia, equivale a seis d ias
e n:ieio de transmissao non-stop ocupados apenas com aquele tema.

17 Cerca de 16 mil candidatos comec;am a prestar provas para o programa 
da SIC 'Bar da TV'. A produc;iio do programa procura doze pessoas com 
espfrito de aventura, personalidades diferentes umas das outras. 

22 0 jornal Correia da Manha e altamente criticado por paginar no lugar 
da manchete o slogan de uma publicidade da TMN. A questiio e objecto 
de reflexiio do Conselho Deontol6gico do Sindicato dos Jornalistas e dos 
Provedores de Leitores. 

25 Duas radios locais que violaram a lei da radio no que respeita a ausencia 
de programac;iio pr6pria obtem sentenc;as diferentes. Um dos processos em 
tribunal condenou uma das esta�Oes, o outro absolveu a outra esta�ao, 
ilibando-a das coimas aplicadas pelo Estado a infracc;iio. 

26 0 Sindicato dos Jornalistas envia um comunicado aos 6rgiios de informa
c;iio e as universidades, condenando a "utilizac;iio do trabalho prestado 
pelos estudantes de Jornalismo e de Comunicac;iio" nas redacc;i'ies, durante 
o periodo de estagio curricular. Considerando uma violac;iio das normas
legais e uma condenavel distorc;iio das mais elementares regras de concor
rencia, o Sindicato sugere que os estagi::irios nao devem substituir profis
sionais nem realizar trabalho de jornalistas.

27 0 ICP anuncia que o mimero de clientes de servic;os de acesso a Internet 
quadriplicou em 2000, atingindo ate ao final do ano 1,99 milhoes, o que 
significa um aumento de 319o/o relativamente ao ano anterior. 

28 Um administrador da empresa Sojornal.com comunica a 17 trabalhadores 
do site noticioso Expresso on-line que seriio dispensados das suas func;i'ies 
por ter sido decidido reajustar o conteudo da publicac;iio electr6nica. 0 
Sindicato dos Jornalistas manifesta, a prop6sito destas demissi'ies, "pro
funda preocupac;ao" com a tendencia de certos empres::irios para "fazerem 
experiencias sem solidez". 

29 Dados da empresa Sabatina - Tratamento e fndice de Informac;iio revelam 
que o investimento publicitario em Portugal em 2000 ultrapassou os 370 
milhOes de cantos, mais de metade dos quais relatives a anllncios televisivos. 

Internacional 

02 0 Comite Olfmpico Internacional decide acreditar os jornalistas de publi
cac;i'ies electr6nicas para os Jogos Olfmpicos de Inverno de 2002. 

02 0 site de distribuic;iio gratuita de musica via Internet Napster anuncia em 
tribunal a intenc;iio de instalar um filtro no seu portal para bloquear a 
c6pia de material protegido pelos direitos de autor. 
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03 A empresa britanica de consultoria, Strategy Analytics, estudou a penetra
c;iio da televisao digital interactiva em varios paises e concluiu que, dentro 
de quatro anos, um ten;o dos lares portugueses ter3 acesso a servir;os inte

ractivos de televisiio. A previsiio aponta para 625 milh6es de pessoas em 
todo o mundo para quern o servii;o estara disponivel. 

04 0 jornal basco El Correo, de Bilbau, noticia que foram atirados contra a 
sede do jornal dezoito cocktails molotov. 

05 Comei;a a operai;iio 'As mulheres fazem informai;iio', promovida pela 
UNESCO e pela Federai;iio Internacional de Jornalistas, no ambito do Dia 
Internacional da Mulher. A iniciativa tern como objectivo incentivar os 
6rgiios de informai;iio a nivel mundial a confiar as mulheres as funi;6es de 
chefe de redaci;iio por uma semana. 

07 Um estudo publicado em Paris revela que apenas 18% das pessoas citadas 
ou entrevistadas nos media em todo o mundo siio mulheres. 

08 Um grupo de 30 jornalistas guineenses, incluindo correspondentes de 
6rgiios de informac;ao internacionais, divulga uma moc;iio contra a censura 

e pris6es arbitrarias da imprensa de profissionais dos media na Guine
-Bissau. 

09 0 Sindicato dos Jornalistas de Arenas pede ao Governo a revisiio de uma 
lei que imp6e aos jornais o pagamento de indemnizai;6es em caso de 
"danos morais" infligidos a terceiros, alegando que a lei est3 a ser usada 
sem criteria e a ameac;ar muitos 6rgiios de informac;iio de encerramento, 

devido as indemnizai;6es que siio condenadas a pagar. 

15 EUm estudo efectuado pela WebQiResearch estima que o sector da publi
cidade on-line em Portugal crescera cerca de 175% em 2001, atingindo 
um volume de neg6cios na ordem dos 3,3 milh6es de contos. 

16 Analistas norte-americanos estiio pessimistas em relac;iio ao mercado da 
imprensa, depois de as empresas editoras The New York Times e The Wall 
Street Journal terem anunciado uma quebra no volume da publicidade nos 
Jorna1s. 

20 A empresa The Media Edge divulga um estudo que conclui que os por
tugueses usam pouco a Internet, mas passam quase tres horas por dia, 

em media, frente ao televisor. 0 mesmo estudo regista um aumento do 

nt'imero de titulos da imprensa feminina, embora reconhe<;a que o nt'imero 
de c6pias e ainda muito reduzido. Por outro lado, Portugal e o pais que 
regista menor percentagem de compras pela Internet. 

20 0 grupo de imprensa sueco MTG anuncia o fim da distribuii;iio gratuita 
do diirio Everyday, investindo na internacionaliza<;iio de outro titulo, o 

Metro. 
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21 Jaon Fraser, o paparazzo mais famoso de Inglaterra, e nomeado director
-executivo do Daily Express, acumulando competencias em todo o grupo 
Express e ainda com a revista OK.

28 Suspenso ha oito meses, o diario L'Unita volta as bancas, quando faltam 
40 dias para as eleii;oes legislativas em Italia. 

29 0 International Press Institute condena "os cobardes e desprezfveis actos 
de terrorismo" da organizai;iio separatista basca (ETA) contra os profis
sionais da informai;iio que exercem o seu trabalho no Pais Basco. 0 relat6-
rio anual deste instituto afirma que os jornalistas espanh6is estiveram, em 
2000, na mira dos ataqiles da ETA. 

31 Varios 6rgiios de informai;iio e cerca de uma centena de personalidades 
russas (entre elas o ex-presidente Mikhail Gorbachov) apelam aos mos
covitas para participarem numa manifestai;iio de apoio a cadeia de televi
siio independente NTV, alvo de procedimentos judiciais que, segundo os 
manifestantes, traduzem pressoes do poder. 

Abril 

01 Vai para o ar pela ultima vez o mais antigo programa de radio em Portugal, 
que emite ha 36 anos. 0 'Em 6rbita' comei;ou por ser um programa de 
sons anglo-sax6nicos e depois tornou-se um programa de referenda da 
mllsica erudita. 

02 Ji lani;ada uma rede de mediatecas para os PALOP e Timor-Leste que pos
sibilitara a consulta de media e documentai;iio sobre varias areas tema
ticas (economia, gestiio e direito). 0 protocolo e assinado pela Agencia 
Portuguesa de Apoio ao Desenvolvimento e pela CGD. 

04 A telenovela 'Ganancia', da SIC, e vendida a uma televisiio israelita e o 
Mexico e a Republica Checa compram o pacote dos dez primeiros telefil
mes da SIC. 

07 Abre, com a publicai;iio do respectivo aviso em Didrio da Republica, o 
concurso para o licenciamento da rede da TDT. 

11 A TV! e a RTP siio condenadas ao pagamento de uma indemnizai;iio de 
tres mil contos a Vale e Azevedo, por causa da transmissiio de uma notkia 
falsa (transmitida em Dezembro de 1997), segundo a qual o ex-presidente 
do Benfica teria sido intimado a comparecer no Tribunal da Boa-Hora, 
em Lisboa. 

18 Dados da Bareme-Imprensa Marktest revelam que o Publico ultrapassou 
o Didrio de Noticias na audiencia media do primeiro trimestre de 2001.
Comparativamente com igual perfodo em 2000, o Didrio de Noticias caiu
1,6%, enquanto o Publico subiu 0,2%.
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20 E formalmente apresentado o servi,o de televisiio interactiva da TVCabo 
atraves da TV!, a que se junta meia centena de famflias para o experi
mentar. 0 servi,o oferece mais informa,iio sabre alguns programas que 
passam no ecra e permite fazer compras e aceder a Internet atravfs do 
televisor. 

21 A Bareme Radio da Marktest anuncia que a RFM ultrapassou a Radio 
Comercial nas audiencias e tornou-se a segunda estar;ao de rcldio mais 
ouvida em Portugal. Em primeiro, esta a Radio Renascen,a, com 12,2 % 
deAAV. 

21 Um grupo de cidadiios apela para que os telespectadores desliguem os tele
visores durante 15 minutos, em protesto contra a ma qualidade da progra
mar;.io. 0 movimento de boicote a televisao n.io tern, contudo, expressao 
nas audi@ncias. 

23 A SIC Radical, canal dirigido a pessoas entre os 15 e as 34 anos de idade, 
inicia as suas emissiies na TVCabo. 

25 Um estudo da Marktest, o Bareme Internet relativo ao primeiro trimestre 
de 2001, revela que a percentagem de portugueses que acedem a Internet a 
partir de casa tern registado um forte crescimento, quase tendo duplicado 
num ano. 0 mesmo estudo anuncia ainda que o nllmero de portugueses 
com computador em casa tern vindo a aumentar de forma regular. 

27 Um estudo da Bareme Internet da Marktest conclui que o Publico e o 
jornal nacional mais lido, pelos portugueses, na Internet, seguindo-se o 
Jornal de Noticias e A Bola, enquanto o Expresso e o semanario preferido 
pelos cibernautas. 

30 A SIC Radical lidera audiencias na TVCabo, no final da primeira semana 
de emissiies, superando a liderarn;a da SIC Noticias. 

Internacional 

03 0 Estado russo assume o controlo da cadeia de televisiio privada NTV, 
nomeando representantes para o Conselho de Administra,iio da esta,iio. 

A NTV, do grupo da oposi,iio Media Most, passa a ser dirigida por Alfred 
Kokh, elemento do cons6rcio estatal Gazprom. 

03 A RealNetworks, empresa de musica e vfdeo na internet, estabelece uma 
parceria com as marcas discograficas da AOL Time Warner, Bertelsmann 
e Emi Group para criar um servi,o de assinatura on-line de musica. 0 
MusicNet permitira aos fas de musica fazer downloads das suas can,iies 
preferidas atraves da Internet, mediante o pagamento de uma quantia. 

04 Dados de audiencia compilados pela Eurodata TV revelam que 3,4 horas 
e o tempo media diario per capita passado a ver televisiio. A media portu
guesa e de tres horas e 18 minutos. 
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10 Demite-se o editor do britanico Sunday Mirror, par causa da publica,ao 
de uma entrevista que originou o cancelamento do julgamento de dois 
jogadores do Leeds United. 

13 Dados compilados pela Eurodata TV revelam que 44% da programa,ao 
dos 64 pafses que estuda sao dedicados ii fic,ao, nomeadamente series, 
mas sobretudo telenovelas. 

16 0 Premio Pulitzer, na·categoria de noticias de actualidade, e atribuido ii 
redac,ao do diario The Miami Herald, pela cobertura da opera,ao desen
cadeada pelas autoridades dos EUA que permitiu reunir o menino cubano 
Elian Gonzalez ao pai. 

16 A BBC-On-line revela que os consumidores britanicos demonstram pouco 
interesse pela radio digital, sobretudo por causa do elevado custo dos apa
relhos de radio. 

18 A maior empresa mundial de media e internet, a AOL Time Warner, anun
cia que os prejufzos do primeiro trimestre de 2001 cafram 6,2% para 1,37 
mil milhiies de d6lares ou 308,25 milhiies de contos. 

26 A Reuters informa que, nos primeiros tres meses de 2001, registou um acres
cimo de 17% no volume de receitas, face a perfodo hom6logo em 2000. 

26 As plataformas de televisiio digital Telepiti e Stream anunciam a fusao, 
para terminar com a "guerra" pelos direitos de transmissao paga de fute
bol em Italia. 

26 A lei que o Governo italiano implantou em Fevereiro e que visa submeter 
as publica,iies multimedia iis regras da imprensa tradicional esta a gerar 
polemica. A lei exige que os editores de sites informativos sejam jornalistas 
profissionais (em Italia, para se ser jornalista profissional e preciso passar 
no exame da Ordem Nacional dos Jornalistas) e que os sites sejam regista
dos em tribunal. 

30 Os Presidentes do Iraque, Saddam Hussein, da Libia, Muammar Khadafi, 
e da Ucrania, Leonid Kutchma, hem como o dirigente cubano Fidel Castro, 
figuram, entre outros chefes de Estado, na lista dos 30 usurpadores da 
liberdade de imprensa denunciada pela RSF. 

Maio 

04 A AACS confirma que a linha editorial da revista Focus se alterou, no 
segundo semestre de 2000, dando raziio a dois jornalistas que invocaram 
a clausula de consciencia prevista por lei como forma de discordancia do 
rumo do projecto inicial. 

05 A Lusa inicia, em Caho Verde, a distribui,iio do novo servi,o Lus@Africa. 
O servi,o resulta de uma selec,iio do noticiario produzido pela agenda, 
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de forma a disponibilizar aos clientes dos paises africanos de lingua oficial 
portuguesa um conjunto de notfcias tematicas de interesse para os 6rgaos 
de comunicar;ao social. 

05 A Bareme Internet da Marktest revela que os cibernautas portugueses estiio 
a usar cada vez mais os portais e motores de busca nacionais em detri
mento dos estrangeiros. 0 Sapo e o motor de busca preferido por 55% dos 
utilizadores. 

08 Joaquim Jose Sousa Dinis e eleito pelo Conselho Superior da Magistratura 
presidente da AACS, pela maioria dos 15 membros presentes na sessiio 
plenaria. 

08 A Radio da ONU lanc;a uma pagina Web em portugues, no endere,o 
http://www.un.org/av/radio/portugues, permitindo o acesso ao conteudo 
informative em portugues. 

15 0 Programa 'O Bar da TV' (SIC) supera, excepcionalmente, a audiencia 
do 'Big Brother' (TV!). As imagens da discussiio de uma concorrente ,om 
os pais proporcionaram o pico no horario nobre e culminaram na demis
siio do produtor, Ediberto Lima. Reacende-se a discussiio sobre os limites 
da televisiio. 

16 A AACS considera que o programa da SIC 'O Bar da TV' violou para.me
tros etico-legais que visam proteger a imagem das pessoas e a reserva da 
intimidade da vida privada. 

16 A TV! e condenada a pagar uma coima de 800 contos por patrocinar um 
programa de informa,ao em directo - o 'Directo XX!'. 

20 0 Publico descobre, nos A,ores, em S. Jorge, uma aldeia onde a radio 
faz as vezes de sacerdote. A aldeia niio tern padre ha 20 anos e os poucos 
habitantes usam a r.idiO para, nos dias em que se consegue sintonizar, 
seguirem a eucaristia dominical. 

22 A AACS decide participar as irregularidades do programa 'O Bar da TV' 
da SIC ao Ministerio Piiblico. 

24 A SIC acusa a AACS de "disparates juridicos" reagindo a delibera,iio 
deste 6rgiio de instaurar um processo no Ministerio P�blico contra o canal 
por causa do programa 'O Bar da TV'. 0 canal alega que os intervenien
tes no programa autorizaram a recolha e a transmissao das imagens. A 
Procuradoria-Geral da Republica diz, entretanto, que ainda niio encon
trou ilicitos criminais. 

25 Ediberto Lima anunciou que deixou a produ,iio do programa 'O Bar da 
TV', por sua iniciativa e por discordar do projecto, terminando uma cola
bora,ao de sete anos com a SIC. 

26 Membros da AACS e o secretario de Estado da Comunica,ao Social reco
nhecem que o 6rga'.o regulador carece de meios tfcnicos e humanos para 
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assegurar a fiscaliza,ao eficaz dos conteudos da programa,ao e informa
,ao audiovisual. 

27 0 ICP revela que o servi,o de distribui,ao de televisiio por cabo em Portugal 
tinha, no final do primeiro trimestre de 2001, 977 mil assinantes, o que 
corresponde a um aumento de 6o/o em rela�ao ao trimestre anterior. 

Internacional 

02 Segundo a sociedade Stamford, Nielsen/ NetRatins Global Access, mais 
de 379 milh6es de pessoas tern acesso a Internet no mundo, dos quais 211 
milhoes acedem regularmente. 

02 Um relat6rio da Amnistia Internacional distribufdo em Landres considera 
que Angola e um dos pafses de Africa onde os jornalistas siio mais privados 
do direito a liberdade de informar. 0 relat6rio denuncia ainda o perigo 
enfrentado pelos jornalistas em Africa, cujo trabalho e dificultado por 
Governos e organiza,oes que perseguem os profissionais da informa,ao. 

03 E assassinado um jornalista colombiano, o terceiro em seis dias, em Cali, 
sudoeste de Bogota, por sicarios de mota armadas com pistolas. 0 jor
nalista era comentador desportivo da Televisiio Pacifico e estava perto da 
Universidade de Cali, onde estudava Direito, quando foi assassinado. Entre 
1989 e 2000 foram assassinados na Colombia cento e tres jornalistas. 

03 A Associa,ao Mundial de Jornais anuncia, no dia da Liberdade de 
lmprensa, que durante o ano de 2000 foram assassinados 52 jornalistas e 
no final do ano pelo menos 81 continuavam presos. 

12 Duas centenas e meia de pessoas bloqueiam a porta de entrada do canal 
M6, com sacos de lixo, nos arredores de Paris, em protesto pela transmis
siio do programa televisivo 'Loft Story', a versiio francesa do programa 
'Big Brother'. 

13 Yeo, ex-ministro da Informa,ao de Singapura, defende que os jornais, tele
vis6es e r::idios estrangeiros com edi�Oes locais nao podem interferir nos 

assuntos internos de Singapura. 0 ex-ministro entende que os media inter

nacionais devem ser obrigados a conceder o direito de resposta ao Governo 
quando publicarem noticias relacionadas com esta cidade-estado. 

13 A Comissiio Europeia autoriza, sem condi,oes, a tomada de controlo do 
grupo RTL (o maior grupo de radio e televisiio da Europa) pelo grupo 
de comunica,iio alemiio Bertelesmann. 0 grupo alemiio adquire assim os 
cerca de 30% do Grupo Bruxelles Lambert no RTL, aumentando a sua 
participa,iio para 67%. 

21 Observadores de uma comissiio (institufda pela Associa,iio Mundial de 
Jornais e pelo Forum Mundial de Directores) conclufram que os profis' 
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sionais dos media espanh6is, sobretudo os da regiao basca, sao atacados, 
intimidados e perseguidos pela ETA. 

22 0 projecto sueco de proibir, em todo o espa<;o da UE, a publicidade tele
visiva destinada as crian<;as, foi recusado pelos ministros da Cultura e 
Audiovisuais dos Quinze, reunidos em Conselho na Sueda. Portugal 
manifestou-se contra a altera<;iio da legislac;ao, por nao se registar a ocor
rencia de problemas em torno da questao. Em estudo, ficou entretanto a 
questiio do financiamento do servic;o publico de televisiio, na sequencia 
das queixas apresentadas a Comissao Europeia por diversos canais de tele
visao privados relativamente a concorrencia. 

28 Nao sai quase nenhum jornal privado na Argelia, por causa de uma greve 
de protesto contra as novas disposic;oes do C6digo Penal que visam alega
damente o fim da liberdade de expressao. 

28 E assassinado, em Joanesburgo, um jornalista sul-africano free-lancer, 
colaborador da agencia sul-africana de informa<;iio SAPA e de diversos 
jornais e revistas da Africa do Sul. 

Junho 

01 0 juiz conselheiro Joaquim Jose Sousa Diniz renuncia ao cargo de presi
dente da AACS, mesmo antes da tomada de posse. 

07 A TVCabo lanc;a, no Parque das Nac;oes, em parceria com a Microsoft, a 
televisao digital interactiva. Portugal e o primeiro pafs a disponibilizar o 
servic;o por cabo. 

07 A AACS promove uma reuniiio com as tres televisoes para discutir o pro
cesso de auto-regulac;iio dos conteudos televisivos. RTP, SIC e TV! acor
dam a forma<;iio de um grupo de trabalho para discutir a auto-regulac;iio. 

18 O juri do concurso de TDT aceita as propostas da Oni Plataformas e 
do Cons6rcio PTDP, liderado pela SGC - os dois concorrentes oficiais a 
explorac;iio de uma plataforma de TV digital terrestre. 

18 Em entrevista ao Ptiblico, Consiglieri Pedroso, presidente do Conselho de 
Opiniiio da RTP, faz o diagn6stico da televisiio publica: problemas finan
ceiros, uma programac;ao com sabor amargo e falta de estrategia para a 
sociedade da informac;iio siio os problemas apontados. Consiglieri Pedroso 
defende que o saneamento passivo e uma condic;iio para o relanc;amento 
da RTP, que deveria ser assumida como uma televisao de referencia, sem 
publicidade. 

20 Artur Portela abandona as func;oes de presidente da AACS, alegando 
motivos pessoais. 

20 Jornalistas elegem os seus tres representantes na Comissiio da Carreira 
Profissional dos Jornalistas, para um mandato de dois anos. A lista lide-
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rada por 6scar Mascarenhas e a vencedora com a maioria absoluta dos 
votos. 

26 A Comissiio Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades 
e Garantias ouve o Conselho de Administra,iio da RTP. PSD e PS diver
gem na avalia,iio da situa,iio da televisiio publica. Os sociais-democratas 
dizem que a empresa esta a caminho do abismo; os socialistas afirmam 
que o actual piano de restrutura,iio esta na linha certa. 

27 Trinta coordenadores e editores da Direc,iio de Informa,iio da SIC infor
mam o presidente da estac;iio, Francisco Pinto Balsemao, que se recusam 
a trabalhar sob ordens directas de Nuno Santos, que acumula fun,6es de 
director da SIC Notfcias e de informa,iio da SIC. 

29 0 Conselho de Administra,iio da RTP interp6e uma ac,iio judicial con
tra o jornal Semandrio e o seu director, por considerar difamat6ria uma 
noticia em que se refere que a esta,iio publica precisa de 55 milhoes de 
contos de financiamento adicional para 2001 e que o Governo equaciona 
a substitui,iio do presidente da administra,iio. 

Internacional 

02 E detido o director de uma revista universitaria iraniana, alegadamente 
por causa da publica,iio de um artigo "blasfemo". Segundo a lei islamica, 
qualquer pessoa considerada culpada de "blasfemia" e passive! de pena de 
morte. 

14 A EurodataTV anuncia que o 'Titanic' foi o filme mais visto na televisiio 
em 2000, no conjunto dos 55 paises estudados pela agencia internacional 
de audimetria. 

16 Varias centenas de jornalistas argelinos manifestam-se em Argel, frente 
ao Senado, que se pronuncia sobre a reforma do C6digo Penal proposta 
pelo Governo. 0 novo texto legislativo endurece as san,oes previstas para 
crimes de difamac;iio em meios de comunicac;ao social, em caso de injllrias, 
insulto ou difama,iio contra o chefe de Estado argelino. 

20 Dois jornalistas presos na Guine-Bissau, na sequencia de desentendimentos 
com as autoridades daquele pais, siio postos em liberdade condicional, esta
tuto decretado pelo Juiz de Instru,iio Criminal a que foram presentes. 

24 A China adere aos reality shows e anuncia que come,ara a exibir em mea
dos de Julho a sua versiio para o programa 'Survivor'. A televisiio estatal 
declara que conta ja com 200 mil pessoas inscritas, com idades compreen
didas entre os 12 e os 70 anos. 

29 E apresentado em Rabat o projecto da nova lei de imprensa do Governo 
marroquino, que suprime a prerrogativa do primeiro-ministro de interdi

tar definitivamente publica,6es, atribuindo-a ao poder judicial. 
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Jul ho 

02 Fazendo face a ac<;iio judicial a interpor pela RTP, a direc<;iio do jornal 
Semandrio reitera as informac;Oes da noticia sobre a grave situac;iio finan
ceira da televisao publica e assegura que tern documentos que compro
vam a veracidade do conteudo da noticia. 0 director diz ter o Plano de 
Actividades e Or<;amento do Servi<;o Ptiblico para 2001, onde constam os 
valores apresentados. 

09 0 Conselho Superior de Magistratura elege o juiz conselheiro Armando 
Torres Paulo para o cargo de presidente da AACS. 

10 Representantes das televisiies generalistas (TVI, SIC e RTP) chegam a 
acordo sobre o texto da auto-regula<;iio da programa,iio (depois de terem 
discordado da proposta apresentada pela AACS). Na reuniao, decide-se a 
niio inclusiio de imagens dos reality shows e outros programas nos blocos 
informativos, a niio ser que constituam de facto materia informativa. 

10 Luciano Patriio, administrador da Lusomundo, anuncia que o grupo ten
ciona cobrar o acesso dos cibernautas aos contell.dos on-line. 

11 A AACS aprova uma directiva que recomenda aos jornalistas de televisiio 
um particular cuidado com a recolha de imagens de pessoas em situa<;iio 
de fragilidade psicol6gica. 0 texto da directiva nifo e, porem, consensual. 
O pr6prio sindicato a contesta. A principal critica apontada e o desconhe
cimento da actividade jornaHstica. 

11 Emidio Rangel e condenado por difama<;iio da RTP, num processo que 
remonta a 1996. 0 Tribunal considera que Emidio Rangel lesou os direi
tos morais da esta<;iio publica e dos jornalistas queixosos, quando utilizou 
a frase 'A entrevista que a RTP censurou' como spot promocional de um 
programa da SIC. 

13 0 Supremo Tribunal de Justi<;a confirma condena<;iio da RTP no caso de 
Manuel Subtil, o homem que no inicio do ano se barricou na sede da esta
<;iio publica de televisiio. A administra<;iio quer que Manuel Subtil apre

sente provas dos danos causados pela reportagem que gerou o caso. 

13 Um estudo da Bareme Radio Marktest confirma a RFM como a segunda 
radio mais ouvida no segundo trimestre de 2001. A lideran<;a e da Radio 
Renasceni;a. 

16 Dados da Bareme-Imprensa revelam que o Pub/ico continua ii frente do 

Dicirio de Noticias, no segundo trimestre do ano, no que diz respeito a 
audiencia media. 0 Publico regista uma vantagem de 0,3%, tendo, no 
entanto, crescido 0,6 pontos percentuais em relac;iio a igual periodo em 
2000. 

17 0 ICP anuncia que a PTDP, cons6rcio formado pelo grupo SGC e pela 
RTP e SIC, ficou em primeiro lugar no concurso de operador de TDT. 
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18 0 Presidente do Conselho Deontol6gico do Sindicato dos Jornalistas cri
tica duramente a AACS pela directiva sobre a recolha de imagens televisi
vas de pessoas psicologicamente fragilizadas. 

19 0 Benfica rescinde unilateralmente, por carta, o contrato de cedencia a 
SIC dos direitos de transmissiio dos seus jogos de futebol. 

20 E lanc;ada a primeira radio portuguesa com emissoes exclusivamente on
-line, estando disponfvel no endere,o www.mybeat.pt . A radio dispoe de 
tres canais - pop, jazz times e radar, que albergam um total de mais de 
quatro mil musicas e permite emissoes continuas de 24 horas sem repeti
,ao dos temas. 

22 Arranca o projecto Radios na Net da Radio Comercial, com o lan,amento 
de mais dez esta,oes tematicas (para alem das seis emissoras do grupo 
Media Capital). Baptizado de Cotonete, o projecto esta acessfvel em http:/! 
cotonete.iol.pt. 

24 A Comissao Permanente da Assembleia da Republica discute as pressoes 
do PS sabre a direc,ao de informa,ao da RTP. Os partidos da oposi,iio 
pedem que o partido do Governo pare com a instrumentaliza,ao da esta
,ao publica. 

26 A AACS decide instaurar a Universidade Cat6lica um processo contra
ordenacional, por causa de uma sondagem feita pela Universidade e divul
gada pela RTP sem estar credenciada pela AACS. 

27 A Administra,ao de O Comercio do Porto propoe a rescisiio amigavel de 
cerca de metade dos 120 trabalhadores do diario, 15 dos quais jornalistas. 
A redu,ao de pessoal prende-se com a aceita,ao da proposta de compra do 
jornal pelo grupo espanhol Prensa Latina. 

31 Em entrevista ao jornal Publico, Jose Rodrigues dos Santos, director de 
informa,ao da RTP, responde as pressoes socialistas e reclama o direito de 
a esta,ao publica ter criterios jornalfsticos, recusando o papel de "porta
-microfone" ou "cronometrista de tempos partid:irios". 

Internacional 

07 E assassinado, na Costa Rica, um jornalista e animador de radio colom
biano. Ultimamente o jornalista fazia criticas contundentes ao padre Minor 
Calvo por irregularidades na gestao de uma emissora cat6lica local. 

08 E assassinado no Huambo o jornalista angolano Alegria Gustavo, da 
Radio Nacional de Angola. Segundo a RSF, o jornalista foi abatido a tiro 
pelo vice-governador da provfncia central do Huambo, Matias Kassoma. 

09 A RSF denuncia que o director do semanario marroquino Demain 
Magazine e confrontado com amea,as e intimida,oes. 
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09 A Direc�o Nacional de Investiga,iio Criminal de Angola apreende todos 
os documentos e materiais de reportagem de um jornalista do seman.irio 
Folha-8, alegadamente porque o jornalista esta impedido de sair de Luanda. 

11 A emissora cat6lica Radio Ecclesia de Angola retoma a programa,ao nor
mal, depois de dois dias com mllsica sacra a ocupar a antena. A emissora 
difunde tambem um comunicado em que repudia alega,iies sobre o seu 
envolvimento em actividades subversivas ao pais. 

11 A televisao do Estado servia divulga, pela primeira vez desde o fim da 
guerra na B6snia-Herzegovina, uma emissao da BBC consagrada ao mas
sacre de Srebrenica. 

12 0 Sindicato Nacional de Imprensa Marroquina condena a agressao verbal a 
uma jornalista da televisao marroquina, censurada por deputados do grupo 
islamita Justi,a e Desenvolvimento por se vestir de maneira indecente. 

16 Faz cinquenta anos que a Unisys lan,ou o primeiro computador, o Univac 
(Universal Automatic Computer). 

18 A Associa,ao Mundial de Jornais informa que, desde o infcio de 2001, 
foram mortos trinta e tres jornalistas e outros profissionais da imprensa. 
Um teri;o dos assassinios verificou-se na America Latina e, s6 na ColOmbia, 
foram mortos oito profissionais. 

19 0 Comite de Protec,ao de Jornalistas, em investiga,ao em Maputo, con
sidera que se vive uma "atmosfera de medo" nas redac�Oes dos 6rgaos 
de comunicai;ao social moi;ambicanos face ao assassfnio, ha oito meses, 
do jornalista Carlos Cardoso. Os jornalistas relatam varios epis6dios de 
autocensura e confessam receio de cobrir temas ligados a corrupc;ao. 

20 0 grupo Media Planning/Havas Advertising compra a totalidade das 
ac,iies da Tempus/CIA Media Metwork, por 144 milhiies de contos. 

23 A Walt Disney compra, por 650 milhoes de cantos, a rede de televisao por 
cabo Fox Family Worldwide, propriedade de Rupert Murdoch, do grupo 
.News. 

24 A agenda noticiosa Reuters anuncia a inten,ao de dispensar 1100 jor
nalistas em 2002 e 2003, cerca de 7% dos 16500 funcionarios que a 
empresa tern espalhados pelo mundo. A medida significa uma redu,ao de 
50 milhiies de contos nas despesas. 

27 A RSF anuncia que desde o reacender do conflito israelo-arabe, em Setembro 
de 2000, 30 jornalistas foram feridos, 21 dos quais palestinianos. 

Agosto 

01 0 Presidente do Governo Regional da Madeira amea,a fazer saneamentos 
na RTP da regiao, se o centro regional da televisao publica passar para a 
tutela da Regiao Aut6noma. 
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03 A SIC decide diminuir a dura,ao dos blocos publicitarios e aumentar a fre
quencia dos intervalos. A estrategia e determinada pela satura,iio publi
citclria, pela diminuic;ao dos investimentos e das audifncias em horclrio 
nobre. 

09 0 ICP anuncia que no final de Junho a TV por cabo tinha um milhiio de 
assinantes, representando 21 o/o dos lares portugueses a receberem o servic;o. 

09 A Administra,iio da RTP anuncia, em despacho, medidas de conten,iio 
de custos: o fim da compra de todas as revistas, jornais e publica,oes e a 
suspensiio do piano de viagens de 2001, hem como <las despesas de repre
sentac;ao referentes a deslocac;5es em servic;o. 

10 De acordo com uma analise divulgada pela Tempo OMD, a quota de 
audiencia da televisiio por cabo quase duplicou no primeiro semestre de 
2001. No universo de todos os telespectadores, incluindo os que niio tern 
acesso ao cabo, o servic;o detem 8,3% do mercado, contra 4,5o/o apresen
tados no final de 2000. 

12 A Sojornal, proprietaria do jornal Expresso, instaura um procedimento 
criminal contra codas as publica,oes que utilizaram as fotos da festa de 
Barbara Guimaraes e Manuel Maria Carrilho, hem como contra o titular 
do site onde as fotos apareceram pela primeira vez. 

18 Dados divulgados pela Sabatina revelam que a Young&Rubicam foi a 
agfncia publicit3.ria que registou maior volume de neg6cios, entre Janeiro 

e Junho. 0 segundo e o terceiro lugares do ranking <las 10 agencias nacio
nais siio da McCann e da BBDO. 

24 Entram em vigor dois preceitos da nova Lei da Radio, aprovada em 
Fevereiro: deixa de ser permitida a transmissiio de alvaras de radio, canto 
par venda como por cedfncia gratuita, e as estac;Oes radiof6nicas passam 

tambem a ter de emitir 24 horas por dia. 

25 0 tratamento informativo do crime de Fortaleza (o assassinato de seis por
tugueses no Brasil) domina audiencias televisivas. Os especiais de infor
ma,iio e os noticiarios da hora de almo,o e da noite disparam andiencias 
durante o fim-de-semana. 

28 A PTM anuncia a constitui,iio de uma holding com a Sportinveste, opera
dor portugues na area de direitos desportivos. 0 grupo vai servir a cria,iio 
e aquisi,iio de empresas que explorem e produzam conteudos na area do 
espectaculo desportivo. 

29 A AACS aprova por unanimidade uma delibera,iio que apela a conten,iio 
dos media no tratamento <las informa,oes do crime do Brasil (o assassi
nato de seis portugueses). 0 documento pede, especialmente a televisiio, 
uma "rigorosa contenc;ao" na cobertura da atitude dos familiares perante 

a traslada,iio dos corpos. 
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29 A AACS da raziio a um jornalista que apresentou queixa contra a pro
vedora do pr6prio jornal, Estrela Serrano, que discorda da deliberac;iio . 

. Em causa estava um trabalho de Antonio Valdemar sabre a governanta 
de Oliveira Salazar, cujo genero a provedora considerou ambiguo, legi
timando a critica de um leitor. A AACS conclui, no entanto, niio haver 
nenhuma infracc;ao do normativo etico-legal. 

30 A revista Maxim muda de nome e passa a chamar-se Super Maxim. A alte
rac;iio do titulo e consequencia da decisao judicial de suspensiio de venda 
da Maxim desencadeada pela revista Maxima que contestou a semelhanc;a 
dos dois titulos. 

Internacional 

04 0 diario britanico The Independent noticia que os dirigentes da radio
-televisiio publica BBC proibiram aos seus jornalistas na Gra-Bretanha e 
no Mfdio Oriente o uso da palavra "assassinato" para descrever as mortes 
de palestinianos perpetrados por Israel. 

09 Oorganismo turco de fiscalizac;iio do audiovisual decide proibir as emis
soes em lingua turca da BBC e da Deutsche Welle por razoes legais. 

12 Faz 20 anos que a IBM apresentou o primeiro computador pessoal - o 
IBMPC. 

14 0 Washington Post anuncia que o grupo AOL Time Warner vai despedir 
mil trabalhadores da divisiio on-line. Os cortes representam cerca de 1 % 
dos 90 mil funcionarios do grupo. 

14 0 jornal dinamarques, hist6rico conservador, Berlingske Tidende, anun
cia a supressiio de 118 dos 725 empregos, dadas as baixas receitas publi
citarias. 0 emagrecimento em um setimo dos empregos afecta, alem de 
outros profissionais, 32 tip6grafos e 25 jornalistas. 

16 A Associac;iio de Jornalistas da Tailandia acusa o Governo de Thaksin 
Shinawatra de tentar limitar a liberdade de expressiio e de pretender con
trolar a imprensa. 

19 A Newspaper Association of America divulga numeros que demonstram 
a queda do investimento publicit.irio na imprensa norte-americana no 
segundo trimestre do ano. Os jornais norte-americanos sofreram uma 
quebra de 6,5% nos gastos publicitarios na primeira metade de 2001. 

22 0 jornal britanico The Independent publica na primeira pagina um texto 
do correspondente do diario no Zimbabue, em que o jornalista afirma que 
o seu nome est.i no topo de uma lista de pessoas a abater pelos assassinos
ao servic;o do presidente Robert Mugabe.

23 Cientistas norte-americanos apresentam uma cria,;ao que se traduz no 
rep6rter do futuro. E uma miquina capaz de escrever hist6rias convincen-
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tes a partir de um simples conjunto de informa<;6es. 0 engenho chama-se 
Author e esta equipado com um software capaz de "picar" telexes das 
agfncias, reorganizar a informai;ao e escrever hist6rias. 

25 Os taliban - grupo no poder no Afeganistiio - proibem a Internet no pafs 
e ordenam a polfcia religiosa que puna os prevaricadores de acordo com a 
lei islil.mica. 

27 E lan,ado, em Madrid, o Madrid Metro Directo, um jornal diario gra
tuito que sera distribufdo nas esta<;6es de metropolitano, de comboio e 
de autocarro, num total de 250 mil exemplares. 0 mesmo jornal ja existe 
em Gotemburgo e Malmoe, Praga, Budapeste, Amesterdiio, Helsfnquia, 
Santiago do Chile, Filadelfia e Boston, Zurique, Toronto e Montreal, 
Roma e Milao, Buenos Aires, Vars6via e Atenas. 

31 Um estudo revela que os cibernautas norte-americanos preferem os portais, 
que registam 85 milhoes de visitas. Depois as preferencias dos utilizado
res da Internet nos EUA encaminham-se para os servi<;os on-line (f6runs, 
mensagens, correio electr6nico ... ) e para os sites de entretenimento. 

Setembro 

03 A TV! estreia o 'Big Brother 3' e a telenovela 'Anja Selvagem', que batem 
recordes de audiencias e colocam o canal 4 a frente da SIC. 

03 Os trf:s canais generalistas nacionais de televisao inauguram novas gre
lhas de programa<;iio, com fic<;iio nacional e reality shows a conquista <las 
audiencias. 0 horario nobre e marcado por telenovelas brasileiras na SIC, 
telenovelas portuguesas na TV! e programas de variedades na RTPl. 

05 A Media Capital anuncia a suspensiio da revista Valor, para avaliar o pro
duto e ponderar se podera ser relan,ado. 

06 A Comissiio de Trabalhadores da RTP expressa total estranheza pelo con
vite feito a Emfdio Rangel para director-geral da esta<;iio publica. 

07 Emfdio Rangel rescinde o contrato com a SIC e abandona a esta<;iio de 
televisao. 0 Governo nao e, porem, consensual quanta a admissao do ex
-director da SIC para a RTP. 

07 A Radio Comercial de Almeirim inicia um programa para imigrantes de 
Leste a trabalhar no distrito de Santarem. 0 programa chama-se 'Gavarit 
Portugalia/Fala Portugal', e inspirado no programa 'Fala Moscovo' e vai 
para o ar todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 22 horas. 

08 A TV! consolida vantagem em rela<;iio a SIC, conseguindo manter diaria
mente uma quota de mercado superior a do terceiro canal. 

11 A RTP inicia disponibilizai;iio de informa<;iio on-line, com base no servi<;o 
que produz o teletexto. 
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13 A Administrac;iio da Lusa elege uma Comissao Executiva, constituida 
pelos membros do Conselho de Administrac;iio (os chamados executivos) 
e por quatro membros niio executivos, indicados pela Portugal Telecom, 
pela lmpresa e pelo Estado, o maior accionista da empresa. 

13 Dados da Marktest revelam que as tres telenovelas em exibic;iio na TV! 
tiveram mais audiencia do que os servii;os informativos e os programas 

especiais dedicados aos acontecimentos nos EUA. 

14 Rui Assis Ferreira, membro do Conselho de Administrac;iio da RTP, ameac;a 
demitir-se, se Emfdio Rangel for nomeado director-geral da estac;iio, por 
entender que a opc;iio pelo ex-director da SIC contraria os princfpios de 
servic;o publico. 

14 Jose Rodrigues dos Santos demite-se da func;iio de director de informac;iio 
da RTP, juntamente com os outros elementos da direcc;iio, alegadamente 
por divergirem da eventual contratac;iio de Emfdio Rangel. 

16 0 Conselho de Redacc;iio da RTP manifesta-se preocupado com a demis
siio da Direcc;iio de Informac;iio, por temer que a RTP perca os principais 
rostos da estac;iio. No entanto, o Conselho de Redacc;iio manifesta-se soli
dclrio com a direci;ao demission.iria, lamentando a eventual contratai;ao 

de Emfdio Rangel. 

17 A RTP dispensa 30 trabalhadores do Centro de Produc;iio do Porto, cola
boradores ha dez anos a recibo verde. 

18 Os tres canais generalistas de televisiio assinam um acordo de auto-regula
c;iio da programac;iio televisiva que preve alterac;oes nos reality shows, mas 
que niio tenciona produzir mudanc;a na alegada promoc;iio destes concur
sos nos servii;os noticiosos. 

19 A AACS condena a TV! a uma coima de 11 500 contos, por causa de uma 
reportagem sobre pedofilia emitida no principal jornal da estac;iio, onde 
se permitia a identificac;iio de jovens alegadamente vftimas desse crime. A 
TV! admite recorrer da condenac;iio. 

20 Um estudo da Marktest revela que a RTP2 foi o primeiro canal portugues 
a dar a notfcia do embate do aviiio numa das torres gemeas. Os principais 
blocos noticiosos dos quatro canais de sinal aberto ocuparam, no dia do 
atentado, 29h02m07s de emissiio. 

20 E anunciada publicamente a contratac;iio de Emfdio Rangel para director
-geral da RTP. 0 ex-director da SIC prop6e-se criar um projecto de "ser
vic;o publico com publico" e defende que a televisiio do Estado deve ser a 
que transmite mais horas em portugufs. 

20 A agencia de publicidade Saatchi&Saatchi decide encerrar o escrit6rio de 
Lisboa devido a conjuntura econ6mica. 
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21 0 PSD exige que o secret:irio de Estado da Comunica,iio Social compa
re,a na Assembleia da Republica para dar explica,oes sobre a nomea,iio 
de Emidio Rangel para director-geral da RTP. 

24 A Funda,iio para a Computa,ao Cientifica Nacional anuncia que o domi
nio de topo .pt conta com 20 mil registos, o que significa um crescimento 
de 40% desde Fevereiro. 

25 A ANTM e a primeira agencia de publicidade nacional a ter certifica,ao 
de qualidade. 

30 0 grupo espanhol Prensa Iberica compra o diario A Capital, formalizando 
um processo que j3 decorria h;i v.irios meses. 

Internacional 

01 Tern inicio no Canada as emiss6es de um canal de televisiio exclusivamente 
dedicado aos homossexuais, bissexuais e transexuais. 0 Pride Vision, 

canal transmitido por satelite e cabo, e a unica televisiio gay do mnndo"-"a- 
emitir 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. 

04 A Deutsche Telekom vende o que resta da sua rede de televisiio por cabo, 
com mais de 10 milhoes de !ares, a empresa norte-americana Liberty 
Media. 0 neg6cio rende a empresa alemii 5,5 mil milh6es de euros. 

06 A cadeia de televisiio privada ProSiebenSatl e o grupo KirchMedia anun
ciam ter chegado a acordo de fusiio, que d:i lugar a maior holding de media 
alemii cotada na balsa. 

08 A Organiza,iio Mediachannel.org avan,a com dados que fazem crer que 
as empresas de media dos EUA despediram, no ultimo ano, mais de 100 
mil trabalhadores, a maioria dos quais jornalistas. Segundo os analistas, o 
principal respons:ivel por estes despedimentos ea publicidade, cujas recei
tas niio diminuiam desde 1991. 

09 Membros da milicia taliban impedem os jornalistas e fot6grafos estrangei
ros que se encontram em Cabul de sairem do hotel onde estiio alojados. Os 
taliban acusam os profissionais de terem tirado fotografias do processo de 
oito trabalhadores humanit:irios estrangeiros, em julgamento no Supremo 
Tribunal afegiio por propaga,iio do cristianismo. 

11 Televis6es e radios de todo o mundo emitem edi,oes especiais de informa
,ao em simultaneo com o atentado terrorista no World Trade Center. 

12 A generalidade dos jornais do mundo da aten,iio ao atentado nas Torres 
Gfmeas norte-americanas. 

19 Os grupos editoriais El Correo e Prensa Espanola fundem-se num unico 
grupo de comunica,ao - o primeiro grupo espanhol presente na imprensa, 
radio, televisiio, edi,ao de suplementos, distribui,iio e novas tecnologias. 
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A nova holding, com sede social em Madrid e sede fiscal no Pais Basco, 
esta avaliada em 360 milh6es de cantos. 

26 A emissora oficial norte-americana Voz da America ignora os protestos 
do Departamento de Estado e <las entidades governamentais e transmite a 
reportagem com declarai;6es do dirigente taliban Muhamad Omar. 

27 0 grupo alemiio de comunicai;iio social Bertelsmann anuncia que os seus 
resultados cresceram 44% no exercfcio de 2000/2001, para um recorde de 
968 milh6es de euros. 0 grupo e o quarto no ranking mundial dos media 
e emprega 82 mil funcionarios. 

28 Deputados da Assembleia Nacional de Transii;iio do Ruanda aprovam uma 
nova lei de imprensa, composta de 101 artigos. 0 diploma preve penas que 
viio de 20 anos ate prisiio perpetua para os jornalistas que sejam conside
rados culpados de incitai;iio ao genocidio, prevendo ate pena de morte se 
os actos de genocidio forem efectivamente perpetrados. 

Outubro 

01 Um relat6rio da Associai;iio Portuguesa para o Controlo de Tiragem e 
Circulai;iio revela que os portugueses que leem jornais tern cada vez mais 
apetencia pelos titulos ditos "populares" e viram as costas as publicai;6es 
econ6micas. 

02 A Secretaria de Estado da Comunicai;iio Social e o Obercom assinam um 
protocolo em que o Governo se compromete a atribuir um subsidio anual 
de 74,8 mil euros ao Observat6rio da Comunicai;iio para desenvolver a 
base de dados sectorial e o Anuario da Comunicai;iio. 

03 A AACS aprova por maioria um parecer negativo ii contrata<;iio de Emfdio 
Rangel para o cargo de director-gem! da RTP. 

03 0 jornal 24 Horas faz manchete com um pretenso comunicado do grupo 
islamico radical Hezbollah que ameai;aria realizar atentados em Portugal 
em represalia pelo apoio militar prestado pelas autoridades nacionais aos 
EUA. A Policia Judiciaria e o SIS desmentem a informai;iio. 

06 Arranca na TV! o reality show 'Survivor'. 0 programa bateu o 'Big 
Brother' nos EUA e a TV! aposta na consolidai;iio da posii;iio de liderani;a 
de audiencias. A formula do programa foi adquirida por mais de uma 
dezena de paises. 

08 A AACS decide niio renovar o alvara de transmissiio a quatro radios locais 
por considerar que se desviaram dos prop6sitos iniciais e das caracteris
ticas exigidas por lei. A decisiio incide sobre a Radio Clube de Louie, a 
Radio Clube do Redondo, a Flor do Eter, de Penacova, e a Radio Piranha, 
de Santarem. 
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08 A PSP apreende um rolo fotografico a um reporter do jornal O Crime, 
contendo fotografias das instalac;6es da NATO, em Oeiras, apesar de 
terem sido tiradas da via publica. 0 Sindicato dos Jornalistas considera a 
confiscac;iio ilegal. 

09 0 ICP emite a licenc;a que permite o lanc;amento da TOT em Portugal e 
obriga a PTDT a iniciar a actividade comercial ate ao final de Agosto de 
2002. 

15 Arrancam as emiss6es experimentais da NTV, apenas com spots promocio
nais, no canal 11 da TVCabo, ate agora ocupado pelo Canal Hollywood. 

18 A SIC anuncia a intenc;iio de dispensar 40 trabalhadores das areas tecnica, 
de programas e comercial, no ambito de um reajustamento que a adminis
trac;iio justifica pela quebra de investimento publicitario. 

19 Os deputados do PS Antonio Reis e Jose Saraiva entregam na Mesa da 
Assembleia da Republica um requerimento ao Governo, questionando a 
actividade da AACS. 

19 Dois jornalistas da RTP, Saul Freire e Candido de Azevedo, entregam 
uma queixa it AACS, ao provedor de Justic;a e it Comissiio da Carteira 
Profissional dos Jornalistas, alegando que as func;oes de director de infor
mac;iio e de responsavel pelo marketing, para as quais foi nomeado Emidio 
Rangel, siio incompativeis de acordo com o Estatuto do Jornalista. 

23 Segundo dados da Marktest relativos ao terceiro trimestre de 2001, a 
Radio Comercial e a Radio Cidade (ambas do grupo Media Capital) foram 
as mais penalizadas nas audiencias. No geral, quase todas as radios desce
ram de audiencia, situac;iio normal dado o periodo de ferias. 

25 0 Jornal do Fundiio lan,a a sua versiio on-line, que e ao mesmo tempo 
a primeira experiencia de cobranc;a de conteudos de Internet nos media 
electr6nicos portugueses. 0 enderec;o e www.jornaldofundao.pt e esta dis
ponivel apenas por palavra-passe para os assinantes da edic;iio em papel ou 
para os subscritores que adiram ao novo servic;o. 

25 A DECO e o Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade assinam um 
protocolo que permite aos consumidores o direito de exigir a suspensiio 
de anuncios que considerem ofensivos aos seus direitos. 0 objectivo do 
protocolo e prevenir os destinat:.irios de eventuais atropelos a lei, a ftica e 
it deontologia publicitarias. 

Internacional 

06 0 jornal Los Angeles Times revela que, nos ultimos 15 a 20 anos, os , 
media americanos cortaram o seu espai;o dedicado a notfcias internacio
nais entre 70 a 80%. 0 director do Boston Globe considera que assim os 
americanos compreendem cada vez menos o mundo que os rodeia. 
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08 0 diario britiinico The Guardian revela um estudo de um grupo de cientis
tas americanos que descobriu que a publicidade pode alterar as memorias 
de inf:lncia, fazendo com que as pessoas se "recordem" de acontecimentos 

que nunca tiveram lugar. 

09 E criada em Madrid, no iimbito do I Forum Iberoamericano de Revistas, 
a Federa,ao Ibero-americana de lmprensa Peri6dica, de que a Associa,ao 
Portuguesa de Imprensa e parte constituinte. 

11 Um estudo apresentado no Mipcom revela que os cinco principais mer
cados europeus de televisao produziram menos fic,iio em 2000. Os pro
dutores preferem as series em detrimento dos telefilmes, e os panoramas 
televisivos dos varios paises estiio cada vez mais parecidos. 

12 0 jornal The New York Times decide nomear um responsive! por toda 
a investiga,ao sobre os ataques terroristas ao World Trade Center, ao 
mesmo tempo que muitos jornais resolveram eliminar dos seus sites toda a 

informai;iio que possa ajudar os terroristas. 

13 0 grupo de media espanhol Prisa, detentor do El Pais, anuncia que con
cluiu um acordo para tomar uma participai;iio na mexicana Televisa, o 

maior grupo de media de lingua espanhola. 

16 A direc<;iio do segundo canal da Televisiio Marroquina 2M censura a trans
missiio de um debate sobre as consequencias do ataque do 11 de Setembro 
aosEUA. 

24 A Federa,ao Internacional de Jornalistas exprime preocupa,ao pela pressa 
dos EUA em produzirem legisla<;iio contra o terrorismo susceptivel de par 
em causa as liberdades civis e a liberdade da imprensa. 

29 E anunciada a fusiio da Hughes Electronics, proprietaria do DirecTV, com 
a EchoStar, criando-se a maior empresa de televisiio por satelite nos EUA. 

Novembro 

01 A Associa,ao Portuguesa de Radiodifusiio divulga que sessenta e duas 
rcldios locais viio receber 368 mil cantos de incentivos governamentais 

para se modernizarem tecnologicamente e para projectos de inovai;iio e 

desenvolvimento empresarial. 

07 A Oniway e a TMN anunciam acordo que permite a entrada da empresa 
de telecomunica,oes do Grupo EDP no mercado das comunica,oes m6veis 
usando a rede da operadora move! do Grupo Portugal Telecom. 

13 A Comissao Europeia admire que as medidas compensatorias do Estado a
RTP siio desproporcionadas em rela,iio aos custos do servi,o publico pres
tado entre 1992 e 1998, considerando que o Estado podera ter compensado 
excessivamente os custos reembols.iveis do servic;o pllblico, num montante 
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de 83,6 milhoes de euros. 0 secretario de Estado da Comunicac;iio Social 
afirma-se convicto da absolvi,iio de Portugal na investigac;iio formal. 

13 0 Conselho de Administrac;iio da RTP aprova varias alterac;oes a estru
tura interna da estac;iio pt\blica: extinc;iio da Direcc;iio de Emissoes 
Internacionais, cujas competfncias passam para o director-geral, tal como 

as da area de coordenac;iio e planeamento dos meios tecnicos de produc;iio. 
Com a nova estrutura, Emfdio Rangel tutela todos os sectores operacio
nais relacionais com a produc;iio e a  emissiio. Jose Alberto Carvalho e Luis 
Marinho siio nomeados subdirectores de informa,iio. 

15 A NTV inaugura a grelha de programac;iio diaria regular, com uma pri
meira emissiio efectuada a partir do centro geodesico do pafs, Vila de Rei, 
onde a TSF e o Jornal de Noticias realizam um programa sabre as eleic;oes 
autarquicas. 0 director-adjunto, Dinis Sottomayor, demite-se horas antes 
da estreia. 

18 0 Publico anuncia a intenc;iio de reduzir o quadro de pessoal. A adminis
trac;iio alega recessiio do quadro publicitario. 0 Conselho de Redacc;iio, 
por seu lado, critica a ma gestiio da empresa. 

20 Dia Mundial da Televisiio. De acordo com dados do Instituto Nacional de 
Estatfstica, relativos a 1999, cerca de 345 mil portugueses niio tern televi
siio em casa, o que corresponde a 3,4% da populac;iio nacional. Se, por um 
!ado, os Ac;ores siio a regiiio onde ha mais televisores em percentagem, na
Madeira, a populac;iio e a mais "tele-independente" do pafs.

20 Segundo dados do ICP, a televisiio par cabo chega a 10% da populac;iio por
tuguesa, o que corresponde a 1,054 milhoes de clientes. Os nt\meros reve
lam um crescimento de 22% relativamente ao mesmo trimestre de 2000. 

20 Os primeiros nt\meros revelam que a NTV niio conquista os portugueses. 
Ao fim de quatro dias de emissiio, o canal niio conseguiu registar shares 
acima dos 0,4%. 

20 0 Presidente da PTM reconhece o falhanc;o da TVCabo na meta que apon
tava para cem mil assinantes no final do ano. Alem disso, admire que a 
inexistencia de uma campanha comercial foi uma atitude de born senso. 

21 A Comissiio da Carteira Profissional de Jornalista da raziio a Orlando 
Cardoso, ex-director de um semanario local impedido de aceder a infor
mac;iio camararia requerida ao abrigo da Lei de Imprensa. 

21 A Prensa Iberica paga as indemnizac;oes aos 64 trabalhadores do jor
nal O Comercio do Porto que dispensou, concretizando finalmente a sua 
entrada no matutino. 

22 A Administrac;iio da SIC propoe recompensas financeiras a quern rescinda 
o contrato ate 7 de Dezembro, numa segunda fase do programa de cortes
de custos que o grupo iniciou em Outubro.
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22 0 Publico inicia negocia,oes para a rescisao dos contratos de jornalis
tas da delega,ao do Porto. Joaquim Fidalgo, Jose Queir6s, Jose Alberto 
Lemos e Luis Costa, que integraram a equipa de fundadores do jornal, sao 
os primeiros a entrar em conversai;Des com a administrac;ao. 

23 A AACS aprova por maioria as nomea,oes de Carlos Fino, Miguel Prates, 
Carlos Daniel, Luis Marinho e Jose Alberto Carvalho para subdirectores 
de informa,ao da RTP. 

26 0 Presidente do Sindicato dos Jornalistas declara que em 2001 foram des
pedidos ou dispensados mais de 200 jornalistas na imprensa portuguesa. 

27 0 Instituto Civil de Autodisciplina da Publicidade anuncia que o mimero 
de queixas sobre publicidade e de coimas tern diminuido em 2001, apesar 
de a publicidade enganosa continua, a Iiderar as reclama,i'ies. 

Internacional 

03 0 Comite para a Protec,ao dos Jornalistas anuncia que um jornalista chi
nes, laureado com o Premio Internacional da Liberdade de lmprensa, e 
condenado a nove anos de prisao por divulga,ao de segredos do Estado. 0 
jornalista e acusado da publica,ao de uma serie de artigos sobre a corrup
,ao de altos funcionarios do Nordeste da China. 

08 0 jornal brasileiro Gazeta Mercantil anuncia uma profunda restrutura
,ao que envolve o despedimento de 400 profissionais (dos quais 100 sao 
jornalistas) e o encerramento de 10 delega,oes regionais da empresa. 0 
objectivo e reduzir em 30% os custos mensais do jornal. 

09 A jornalista britanica do jornal The Sunday Times e intimada a aban
donar o Paquistao, onde cobre a campanha militar liderada pelos EUA 
contra o Afeganistao. 

12 Segundo os resultados da edi,ao de 2001 do estudo do observat6rio 
Eutelsat, mais de metade dos Jares da Europa Ocidental esta equipada com 
televisao por cabo ou por satelite. A pesquisa colheu dados em 38 paises 
da Europa (incluindo Portugal), Medio Oriente e Norte de Africa. Cento 
e vinte e dois milhi'ies de Jares nos paises analisados estao equipados com 
recep,ao de TV por cabo ou satelite, representando 41 % do total. 

12 A Discovery Communications, companhia de comunica,ao por cabo pro
prietaria do Discovery Channel, despede 50 funcionarios no ambito de um 
projecto de restrutura,ao. 

12 A AOL demite cerca de 20 funcionarios do seu departamento de market
ing interactivo nos EUA. A divisao supervisiona todas as opera,i'ies de 
venda de publicidade da AOL e emprega quase 750 pessoas. 

12 A Coca-Cola retira da agencia FCB as contas da agua Dasani e da bebida 
desportiva Powerade. A decisao do anunciante prende-se com uma decisao 
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judicial que proibiu que quatro funcionarios da agencia tenham contacto 
com executivos da Coca-Cola, uma vez que a agfncia ganhou uma conta 

da Pepsi. 
13 Comei;a nos cinco principais canais regionais sufi;os o programa 'Rep6rter 

pch', um prograrria bilingue portugues-frances. 0 programa tern a dura
c;iio de 22 minutos e pretende dar uma visiio da vida dos portugueses na 
Suic;a, encorajando-os a participar nas areas social, cultural e politica. 

15 A City Of London Telecommunications - operador que lidera o mercado 
paneuropeu de fornecimento integrado de servic;os de telecomunicac;6es 
empresariais de banda larga - anuncia a entrada no mercado portugues. 

15 A Nielsen NetRating anuncia que o uso da internet nos EUA cresceu 15% 
no mes de Outubro, atingindo um recorde de 115,2 milhoes de utilizado
res, contra os 100,3 milhoes no periodo hom6logo em 2000. 

16 A European Newspaper Design Awards distingue o jornal Didrio de

Noticias com os premios para o jornal com Melhor Design e com o premio 
Inovac;iio. Na base da distinc;iio com Melhor Design esteve uma reporta
gem sobre a tragedia de Entre-os-Rios e uma edic;iio especial sobre o fim 
do seculo mereceu o premio Inovac;iio. 

16 Estreia o filme 'Harry Potter' que tern como um dos protagonistas a Coca-
-Cola. A marca assumiu o papel de parceiro exclusivo de marketing e para 
isso pagou a Warner Bros 150 milh6es de d6lares por um programa de 
marketing global de tres anos. 

17 A sondagem do Pew Internet & American Life Project sobre os habitos dos 
cibernautas revela que quern esta habituado a ler de borla niio paga por 
conteudos. Apenas 12 % dos inquiridos decidiu pagar os sites que costu
mavam ler e passaram a ser cobrados. 

19 0 Comite Internacional da Cruz Vermelha confirma a morte de quatro 
jornalistas no Afeganistiio, quando viajavam numa coluna de Jalalabad 
para Cabul, que foi emboscada a cerca de 90 quil6metros de Cabul, por 
um grupo de homens armados que balearam os rep6rteres. 

19 A ABC e a CBS negoceiam um acordo de cooperac;ao, com o objectivo 
de diminuir as despesas face a diminuic;ao das receitas publicitarias. 0 
acordo preve a partilha dos mesmos equipamentos e das mesmas equipas 
tecnicas na produc;ao de noticias, apesar de o produto final se manter dife
rente para cada cadeia. 

19 0 presidente do Yahoo anuncia que a empresa vai cortar a sua estrutura 
em cerca de 400 funcionarios e que a empresa vai sofrer um realinha
mento nas suas areas de neg6cio, o que implicara o despedimento de mais 
300 pessoas. 
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20 Maria Grazia Cutuli, correspondence do diario milanes Corriere de/la Sera, 
assassinada no Afeganistiio, e homenageada pelo Parlamento, Governo e 
media italianos. A ONU tambem homenageia os quatro jornalistas assas
sinados, com declara,oes de condena,iio do crime e pedidos de protec,iio 
para os rep6rteres. 

20 Sao detidos 20 jornalistas do diario sudanes independence Al-Watan por 
terem protestado contra a censura num caso de corrup,iio. Os jornalistas 
participavam numa manifesta,;.io em Cartum e entregaram uma carta de 

protesto ao Ministerio da Informa,iio. 

20 A Lifesyle Europe 2001 -Exposi,iio Internacional das Marcas de Prestigio 
e Qualidade elege o Didrio de Noticias como o melhor jornal diario no 
ano de 2001. 

21 A redac,ao da revista brasileira Veja dispensa 25 profissionais. Os cor
tes previstos pela empresa do grupo Abril silo de 8% do total dos fun
cionclrios. 

21 A General Motors, a Coca-Cola e a Kraft Foods silo os principais anun
ciantes norte-americanos a cancelarem os seus pianos de compra de media

para o primeiro trimestre de 2002. 

26 E apregoado e vendido nas ruas da capital afegii o primeiro jornal diario 
da era p6s-taliban, o Anis, escrito em dari, lingua corrente no Afeganistiio. 
A primeira pagina exibe tres fotografias de mulheres sem a tradicional 
burqa. 

26 A censura oficial tunisina passa a controlar a rede Internet, privando os 
utentes de correio electr6nico, par onde transitam mensagens contra o 

regime. 

26 A esta,ao de televisiio publica belga larn;a o seu canal satelite. 0 RTBF Sat 
e, com a televisiio francesa TVS, um dos dois canais generalistas franc6-
fonos acessiveis gratuitamente em toda a Europa com uma difusiio de 24 
horas por dia. 

27 E aprovada a uniiio dos grupos Prensa Espanola e Correo. 0 grupo resul
tante da fusiio denomina-se Grupo Correo Prensa Espanola. 

27 E assassinado, no Norte do Afeganistiio, um reporter de imagem da tele
visiio sueca, durante um assalto a casa onde se alojava. 

28 A Associa,iio Mundial de Jornais anuncia que em 2001 morreram 57 jor
nalistas pelo mundo inteiro, contabilizando os rep6rteres mortos no exer
cicio da profissiio, 27 (oito dos quais no conflito no Afeganistiio), e todos 
os outros. 

30 Entra em bolsa um dos maiores grupos de publicidade do mundo e o maior 
do Japiio, o Dentsu. 
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Dezembro 

01 0 Supremo Tribunal Administrativo decide anular a autorizac;ao de venda 
do diario 24 Horas ao grupo Lusomundo. A decisao prende-se com o facto 
de a compra daquele jornal dar ao grupo Lusomundo uma posic;ao domi
nante e concentracionaria, uma vez que j3 detem o Correio da Manha..

09 Portugal assegura 28 finalistas no Eurobest. Dos 146 trabalhos portu
gueses inscritos no certame de publicidade, 22 pec;as chegaram it final na 
categoria de imprensa, trf:s em outdoor e tres em televisao/cinema. 

10 0 Diario de Noticias e o Jornal de Noticias aumentam 20 e 10 escudos, 
respectivamente, o prec;o de capa das edic;6es diarias da semana. 

12 0 Publico aumenta o prec;o de capa para 160 escudos durante a semana, 
200 na edic;iio de sabado e 220 ao domingo. 

12 A gasolineira Repsol entrega a sua conta de publicidade para o mercado 
latino-americano it agencia Young&Rubicam, num contrato de dois anos 
e investimento avaliado em mais de 32 milhoes de euros. 

13 0 Sindicato dos Jornalistas e associac;6es patronais discutem a alegada 
crise na comunicac;ao social, que levou ao despedimento de mais de 200 
profissionais s6 em 2001. 

13 De acordo com uma analise da TempoOMD, o grupo de distribuic;iio 
Jeronimo Martins foi o que, do sector, mais investiu em publicidade no 
primeiro semestre de 2001, representando 42% no investimento global do 
segmento. 

14 0 Jornal de Noticias convida os trabalhadores com mais de 58 anos a res
cindirem os seus contratos de trabalho, quer da area administrativa, quer 
da redacc;iio ou mesmo da publicidade. 

16 A TVI e o canal mais visto em noite de eleic;6es autarquicas, embora a SIC 
e a RTPl se mantenham a curtas distancias. 

27 De acordo com dados da Marktest, a SIC foi a televisiio mais vista em 2001, 
registando uma media diaria de 34% do share, seguida de perto pela TVI, 
com 31,9% do share, embora lidere o horario nobre desde Setembro. 

28 De acordo com dados da analise anual do Obercom, em 2000, a TV! e a 
RTP2 nao cumpriram as percentagens de emissao de programas criativos 
em portugues. 

Internacional 

01 E apresentado o plano de saneamento da RTVE - Radio Televisao de 
Espanha - em que se preve o despedimento de 2700 profissionais e a divi
sao da empresa em dois sectores, um comercial e outro de servii;o pUblico, 
para tapar o buraco financeiro do grupo. 
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01 Sondagem do Pew Research Center revela que a opiniao do publico norte
-americano acerca do desempenho dos meios de informa,ao tern melho
rado significativamente desde o ataque terrorista de 11 de Setembro. Os 
americanos acham que os media estao mais profissionais, mas a grande 
maioria concorda com restri96es a informa�ao. 

03 0 portal terravista.pt demite 20 funcionarios <las areas administrativas, 
de conteudos e de webdesign, que siio as mais afectadas pela politica de 
corte de custos que o grupo T-On-line leva a efeito. 

03 A Organiza,ao Mundial de Saude e os maiores grupos de desporto lan,am 
uma campanha anti-tabaco para banir o consumo de cigarros dos eventos 
desportivos e eliminar a publicidade, promo,ao e marketing do tabaco. 

03 A Mondadori, editora do grupo de media Mediaset, detido pelo primeiro
-ministro italiano, finaliza um acordo de compra da maior cadeia de radio 
e uma empresa relacionada que inclui uma agenda de publicidade. 

04 0 grupo britanico de publicidade e marketing Cordiant Communications 
anuncia uma quebra nos resultados que leva ao despedimento de mais 400 
funcionc:lrios. 

05 A Timex Ian,a um rel6gio que permite receber e-mails, noticias, informa
,oes sobre o tempo, cota,oes da bolsa e resultados desportivos, alem de 
dar as horas. Atraves do Internet Messenger, que disp6e de um pequeno 
ecra de cristais liquidos, tambem se podem receber mensagens ate 100 
caracteres, avisos do portal Yahoo e ate o hor6scopo. 

10 A televisao bulgara MSAT estreia um jornal nocturno em que a piv6 se 
despe a medida que le as noticias. A formula vem dos EUA e a  SIC Radical 
ja planeia a versiio portuguesa. 

11 Fechados ha dois meses numa casa, os concorrentes da edi,ao sul-africana 
do 'Big Brother' transformam o programa num verdadeiro espa,o de dis
cussiio poli:tica. Os participantes - seis concorrentes brancos e seis negros, 
metade homens metade mulheres - tornam-se para os espectadores verda
deiros representantes dos grupos sociais e raciais daquele pais. 

11 A CNN despede 30 trabalhadores e muda grelha. de programa,ao, cance
lando quatro programas ja suspensos desde 11 de Setembro. 

13 A NTL, a maior operadora britanica de cabo, anuncia a inten,ao de elimi
nar 4000 empregos em 2002, duas vezes mais que o numero inicialmente 
previsto no seu piano de restrutura,ao. 

14 A ITV Digital, lan,ada em 1998 no Reino Unido, despede 550 trabalha
dores, para garantir a sustentabilidade do servi,o que tern 1,2 milhoes de 
assinantes. 

15 0 diario £ranees Le Figaro depara-se com a necessidade de combater a 
redu,ao de lucros e a ma conjuntura publicitaria que afectam os jornais e 
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revistas em Fran,;a, propondo rescis5es volunt.irias de contratos e reformas 
antecipadas de uma serie de trabalhadores. 0 jornal esta ainda a suprimir 
as edi,;Oes regionais, a reduzir o nllmero de p.iginas e sec,;6es no corpo do 
jornal e a fazer uma profunda reformula,iio da edi,iio on-line. 

15 0 grupo britanico Trinity Mirror confirma as suas previs6es de quebra 
nos Indices publicit.irios, garantindo que a tendfncia ser.i ainda maior em 

2002. 0 grupo que detem o Daily Mirror perdeu 20% de receitas publici
tarias no mes de Novembro. 

17 A Federa,iio Internacional de Jornalistas estima em 100 o mimero de jor
nalistas e outros profissionais da comunica,iio que morreram em 2001 no 
desempenho das suas fun,oes. 

19 Sai para as bancas a primeira revista feminina publicada no Afeganistiio, 
desde ha dez anos. Seerat (atitude) e uma publica,iio reivindicativa e plena 
de esperan,;a. Nao e uma revista no sentido convencional do termo, mas 
antes uma pagina policopiada. 

23 0 Supremo Tribunal de Nova Iorque decide que os jornalistas que traba
lham para suportes na Internet tern direito ii mesma protec,iio legal que 
os da imprensa, da radio ou da televisiio no que respeita a quest6es de 
liberdade de imprensa. 

24 Um jornalista colombiano e assassinado no norte do pais quando realizava 
as suas compras de natal. Alvaro Alfonso Escobar dirigia o semanario 
regional La Region e era correspondente do jornal O Informador. E o 12.0 

jornalista assassinado na Colombia em 2001. 
26 A empresa britanica Pearson vende, por 1,5 milhoes de euros, os 22 % que 

detinha no grupo RTL ao gigante alemiio Bertelsmann. 
26 0 grupo Motorpress-Iberica, editora que controla 70% do mercado espa

nhol das publica,oes sabre o mundo autom6vel, preve encerrar o ano com 
uma receita de 69 milhoes de euros. 0 grupo edita 23 titulos e vende anual
mente cerca de 8,5 milhoes de exemplares. 

26 Cerca de 40 restaurantes espanh6is, de Madrid e Barcelona, come,am a 
comercializar o primeiro jornal impresso em toalhas de mesa, para que as 
pessoas possam ler durante as refei,oes. 

26 0 grupo frances Publicis ganha a conta de publicidade <las For,as Armadas 
Britanicas e a Agip, principal empresa petrolffera do mercado italiano, 
entrega a sua conta de publicidade, avaliada em 10,3 milhoes de euros, ii 
agencia Euro RSCG. 

26 A uniiio <las estruturas <las agencias Initiative Media e Universal McCann 
resulta numa nova agencia de meios denominada Magna Global. A factu
ra,iio prevista da nova empresa espanhola e de 893 milhoes de euros. 
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27 0 grupo Walt Disney atribui a sua coma de media, avaliada em 559 milh6es 
de euros, a central de meios Starcom Worldwide, do grupo Bcom3. 

30 Dados de uma empresa de analise de mercado revelam que fecharam ou 
abriram falencia 537 empresas da nova economia, cujo neg6cio se baseava 
na venda de servi,os para a Internet, nos EUA, em 2001. 

2002 

Janeiro 

01 A TVI bate as audiencias na noite de passagem de ano com a final da ter
ceira edi,iio do programa 'Big Brother', com um share de 58,1 %, enquanto 
a SIC obteve apenas um share media de 27,9% com o programa especial 
de Herman Jose. 

03 A Mandala, uma <las produtoras a quern a RTP deve dinheiro, dispensa 
10 funcioniirios da equipa habitual do programa 'Contra-Informa,iio' 
para poder fazer face a dificil situa,iio financeira a que a divida da RTP a 
obriga. 

04 E larn;ado em Portugal o Nasha Gazeta, um jornal semanario de lingua 
russa, criado a pensar nos interesses da comunidade de imigrantes de leste 
no pais. 0 jornal, com sede em Lisboa, sai a sexta-feira e custa 0,75 euros. 

04 E inaugurado o portal www.fotojornalismo.com, o primeiro site portu
gues de fotojornalismo. 0 projecto pretende constituir uma ferramenta de 
trabalho, mais do que um espa,o de divulga,iio de portfolios. 

08 0 Diario Econ6mico inicia negocia,5es com vista a dispensa �e 15 traba
lhadores, cinco dos quais na perspectiva de recoloca,iio noutro projecto. 
Alem disso, e reduzido o numero de cargos de chefia. 

11 A Cofina compra 4,64% do capital social da TVI ao !CAM, por 4,5 
milh6es de euros. 0 presidente do grupo Media Capital ve a aquisi,iio 
como mais um pequeno accionista no capital da TV!. 

13 0 grupo regional de comunica,iio social Sojormedia, de. Leiria, fecha os 
semanarios Imparcial, de Ourem, e Correia, da Marinha Grande, devido 
a problemas econ6micos. As duas publica,6es passam a ser inseridas no 
semanario Regiiio de Leiria, o principal titulo do grupo. 

14 Segundo dados da Bareme Imprensa da Marktest, a maioria dos jornais 
di::irios e semanc:irios generalistas teve menos audiencia no Ultimo trimes

tre de 2001 do que no mesmo periodo do ano anterior. 
16 0 Governo suspende o concurso para a cria,iio de dois canais de TDT, por 

entender que o dossier niio e da sua competencia. 
17 A Associa,ao de Produtores Independentes de Televisiio insurge-se con

tra o facto de a RTP negociar os direitos de transmissiio do Mundial de 
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Futebol de 2002 por valores entre os cinco e os dez milhiies de euros, ao 
mesmo tempo que niio dispiie de meios financeiros para pagar aos forne
cedores. 

18 Segundo a Bareme Radio da Marktest, as radios do grupo Renascen,a 
refor,aram, no ultimo trimestre de 2001, a lideran,a nas audiencias. Por 
seu !ado, a Radio Comercial e a Radio Cidade (do grupo Media Capital) 
viram acentuar a queda das audiencias. Apesar disso, as Radios Comercial, 
Cidade, Nostalgia, Mix e Romii.ntica refor,am a lideran,a dos publicos 
ate aos 24 anos. 

18 A Sabatina, que contabiliza a publicidade investida nos media a pre,os de 
tabela, coloca a agencia McCann Portugal em primeiro lugar. Com a safda 
da conta publicitaria da Vodafone, a Young & Rubicam salta da primeira 
posi,iio que ocupava em 2000 para o terceiro lugar. 

20 0 festival londrino de publicidade, Eurobest, atribui cinco premios a 
Portugal, o sexto pafs mais premiado. 

20 A SporTV lidera, pela primeira vez, a tabela de share, gra,as il transmissiio 
dos jogos Boavista-FC Porto e Sporting-Belenenses. 

24 0 Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade anuncia que metade 
das 59 condena,oes da Comissiio de Aplica,iio de Coimas em Materia de 
Publicidade foram provocadas por publicidade enganosa. 

28 0 secretario de Estado da Comunica,iio Social garante a deputados madei
renses que, a partir do segundo semestre de 2002, a Madeira e os A,ores 
terao direito aos canais nacionais de televisao em sinal livre. 

Internacional 

01 0 Paquistiio decide proibir as suas operadoras de televisiio por cabo de 
transmitirem programas indianos, emitidos via satClite, afirmando que 

estes programas «divulgam uma mensagem injuriosa sabre o pais». 

02 A RSF anuncia que a liberdade de imprensa no mundo diminuiu em 2001, 
tendo em conta indicadores como as deteni;5es, agress5es e os casos censu
rados. Em 2001, foram presos cerca de 500 jornalistas em todo o mundo, 
mas de 50% do que o numero registado no ano anterior. 

02 Um estudo realizado nos EUA revela que, pela primeira vez, as mulheres 
norte-americanas ultrapassaram os homens na utiliza,iio da Internet para 
as compras de Natal. As mulheres representam 58% dos 29 milh6es de 
consumidores do pals que compraram presentes on-line durante a Cpoca 

natacilia. 

06 A UNESCO anuncia que vai destinar uma ajuda de 38,7 milh6es de euros 
para a reconstru,iio da esta,iio afegii que permaneceu fechada durante 
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os cinco anos do regime taliban. Berlusconi, primeiro-ministro italiano, 

garante que fornece o equipamento tecnico a emissora. 

08 A AOL Time Warner confirma a compra de 49% da AOL Europe a alemii 
Bertelsmann, por 6,75 mil milhoes de d6lares (cerca de 7,4 mil milhoes de 
euros) 

08 A companhia norte-americana criadora do sistema WebTV apresenta um 
novo produto virado para o entretenimento domestico. A criai;iio consiste 

numa caixa, semelhante ao equipamento de video ou ao descodificador do 
sinal da televisiio por cabo, que permite interligar o televisor, os aparelhos 
de mtisica e de video com a internet. 

12 A esta,ao CBS anuncia que niio vai aceitar publicidade de bebidas ako6li
cas de alto teor. 

13 Um cidadiio frances de origem marroquina acusado de envolvimento nos 
ataques de 11 de Setembro contra os EUA, pretende que o seu julgamento 
seja transmitido pela televisiio. 0 advogado do reu defende que o sen cliente 
tera mais hip6teses de um julgamento justo se este for televisionado. 

15 Um estudo da Fairness & Accuracy in Reporting, uma associa,ao norte
-americana de analise dos media, demonstra que a maioria das mortes de 
palestinianos siio omitidas par diversos meios de comunica,ao dos EUA. 
A National Public Radio, por exemplo, noticiou 81% das mortes dos israe
litas e apenas 34% das de palestinianos. 

15 0 jornal £ranees Le Monde publica o seu Livro de Estilo e uma grelha dos 
salarios da redac,ao, segundo o qual um jornalista estagiario ganha 2662 
euros e um director 9324 euros. 

17 A revista Box Office divulga um estudo da National Cinema Network, 
dando conta que os spots publicitarios no cinema em 2001 geraram uma 
taxa media de memoriza,ao de 78% em 14 multiplexes dos EUA e que a 
pnblicidade em slide antes do inicio das sess6es gerou uma taxa media de 
66%, as actividades promocionais nos lobbies cerca de 55% e publicidade 
nos sacos/baldes de pipocas 30% de memoriza,ao. 

17 0 Conselho de Administra,ao da RTVE - empresa que agrega a radio e 
televisiio ptiblica espanholas - aprova um documento que pretende ser um 
manual de estilo sabre terrorismo. 

20 A revista Advertising Age considera a agenda de publicidade Ogilvy & 
Mather a melhor de 2001, tendo em conta a fidelidade dos clientes e os 
794 milhoes de euros em novas contas. 

22 A tiltima rede de televisiio independente de grande audiencia na Russia, a 
TV-6, cessa a difusiio de programas, em consequencia de uma ordem de 
liquida,ao e da retirada da sua licen,a pelo Ministerio da Informa,ao. Os 
EUA lamentam o fecho da cadeia de televisiio. 
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22 A Associa,iio Mundial de Jornais anuncia que, no decurso de 2001, foram 
mortos em todo o mundo sessenta jornalistas e profissionais dos meios de 
comunica,iio. 56 na Colombia foram assassinados dez. 

22 A Federa,iio Internacional de Futebol aceita credenciar 6rgiios de comuni
ca,iio social de formato digital para um campeonato mundial. 

22 Um estudo do Observat6rio italiano de Pavia revela que Silvio Berlusconi, 
eleito primeiro-ministro em Junho, esteve em antena nos espar;os informa
tivos 338 minutos contra 155 dedicados ao lider da oposi,iio, Francesco 
Rutelli. 

22 A unidade de neg6cio MSN da Microsoft anuncia que a empresa aumen
tou o volume de vendas de publicidade na Europa em mais de 40% no 
ultimo trimestre de 2001. 

24 0 grupo australiano de distribui,iio TARBS World TV informa atraves de 
um comunicado que a comunidade portuguesa residente na Australia vai 
ter acesso ao canal de televisao SIC Internacional. 

26 Um relat6rio da Associa,ao Mundial de Jornais revela que os portugueses 
foram dos que menos jornais diarios leram em 2000, embora ultrapassem 
os ingleses e os suf,os na leitura de jornais niio diarios. 

31 0 Parlamento de Harare aprovou a nova Lei de Acesso it Informa,iio e 
Protec,iio da Privacidade do Zimbabuc,. A nova lei atribui ao Governo e ao 
ministro da Informa,iio amplos poderes para atribuir licen,as de trabalho 
a jornalistas e registar organiza,iies de imprensa, a par de decisiio sobre 
severas penalizar;6es para os infractores. 

Fevereiro 

01 Dados da Marktest registam uma ligeira subida nas audiencias da RTP, 
revelando que as novas apostas informativas do canal publico consegui
ram atrair espectadores habitualmente ligados it SIC e it TV!. 0 'Joma! da 
Tarde' da RTP 1 aumentou a sua quota de share em quase quatro pontos. 

01 Entra em vigor a nova tabela de publicidade nas televisiies nacionais. Com 
o lugar de top no ranking das audiencias, a TV! e o canal mais caro.

05 Segundo dados da Sabatina, os 10 anunciantes que apostaram em anun
cios em 2001 fizeram crescer o investimento em cerca de 5%. 0 mesmo 
relat6rio refere ainda que os am\ncios a produtos de higiene e limpeza 
caseira cresceram e o investimento em publicidade a telecomunica,;6es 
caiu. 

08 A NTV arranca com emissoes de 24 horas por dia. 

08 A equipa do novo Observat6rio de Publicidade, criado para analisar as 
tendencias, atropelos da lei e direitos dos cidadiios, anuncia ter encontrado 
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viola,oes ao C6digo da Publicidade no uso de idiomas estrangeiros e na 
participa,iio de menores. 

12 De acordo com os ultimas dados publicados pela Comissiio Enropeia, a 
Internet chegava em Dezembro de 2001 a quase 38% dos !ares da Europa 
dos 15. Segundo o 'Relat6rio de Avalia,iio Comparativa do Plano de Ac,iio 
e-Europa para 2002', a Holanda e a  Sueda tern 60% dos !ares ligados a
grande rede, enquanto em Portugal s6 26% dos !ares navegam na Internet
e na Grecia apenas 10%.

25 A TV! anuncia, durante o 'Joma! Nacional', a inten,iio de abrir delega
,;Oes nos principais pafses africanos de expressiio portuguesa, propondo-se 
substituir a RTP no cumprimento de servi,o publico em rela,iio a Africa, 
por menos dinheiro que a TV publica. A revela,ao surge coma resposta a 
recusa da RTP em disponibilizar tempo de satelite para que os rep6rteres 
da TV! em Angola pudessem enviar as suas pe,as, por ocasiiio da morte 
de Savimbi. 

26 A TVCabo lan,a o servi,o video-on-demand que permite aos clientes ace
der a uma loja virtual de video, funcionando como um "videoclube da 
Internet". 

26 Um milhiio e duzentos mil portugueses assistem ao debate entre Ferro 
Rodrigues e Duriio Barroso, os dois principais candidatos as legislativas. 
No entanto, os 33,4% de share niio chegaram para derrotar as novelas da 
TV! no horario nobre. 

27 A Associa,iio de Produtores Independentes de Televisiio insta as adminis
tra,oes da SIC e da TV! a respeitarem os prazos de pagamento as empre
sas para evitar o agravamento da diffcil situai;ao dos empres.irios e avisam 
o ministro das Finan,as de que niio podem pagar os impastos, se a RTP
continuar a nao pagar as dfvidas em atraso.

28 A AACS condena a TV! e a  RTP, bem como os jornais 24 Horas e Correia

da Manhii por viola,ao de normas no caso da morte do agente da PSP, na 
Damaia. 0 6rgiio regulador entende que a divulga,iio de dados identifi
cativos de alegados suspeitos do assassinato viola o <lever de rigor infor
mativo, assim como direitos fundamentais dos cidadiios em causa e a pre
sun,;ao de inocencia.

Internacional 

01 A AOL Time Warner anuncia prejuizos de 4,9 mil milh6es de d6lares em 
2001, mas refere que compensou a queda do mercado publicitario com um 
aumento do nllmero de clientes. 

01 0 relat6rio anual de 2001 sabre seguran,a informatica nos EUA, reali
zado pelo Computer Security Institute em parceria com o FBI, revela que 

303 



as perdas das empresas com ataques informaticos atingiram, em 2001, 
439,9 milhoes de euros. 

11 E lan,ado o primeiro jornal diario gratuito parisiense. 0 Metro pretende 
ser um jornal vocacionado para pessoas com idade entre os 15 e os 35 
anos que nao leem e para mulheres que nao tern tempo para ler. A for
mula baseia-se na divulga,ao de informa,ao meramente factual em arti
gos curtos. 

12 Um estudo efectuado pelo bar6metro 2001 do sindicato frances da publi
cidade televisiva e o Instituto IPSOS, revela que os europeus permanecem 
muito ligados a televisao, mas mostram-se menos tolerantes com a publi

cidade. 

12 0 grupo britanico de media e servi,os financeiros Reuters anuncia que 
os seus lucros em 2001 ficaram 34% abaixo dos do ano 2000, pelo que a 
empresa preve despedir mais 200 trabalhadores, alem dos 1600 ja dispen
sados. Ainda assim, o volume de neg6cios do grupo subiu 8%. 

14 E lan,ado no Reino Unido o primeiro canal de televisao musical interactivo, 
criado pela Viacom (que detem a MTV) e o grupo NOS, a empresa brita
nica de tecnologia para televisiio paga controlada por Rupert Murdoch. 

18 Recome,a no Ruanda o julgamento dos "media do 6dio", como sao 
conhecidos os meios de comunicai;ao social ruandeses que promoveram o 
genocfdio no Ruanda em 1994. 

18 Um grupo de 40 homens destr6i os primeiros 50 mil exemplares do dia
rio Metro, tftulo sueco cuja versao francesa comec;a a ser distribufda em 
Fran,a. Os sindicatos protestam pela gratuitidade da publica,ao, conside
rando-a uma amea,a a imprensa paga tradicional. 

19 A AOL anuncia o lan,amento de uma nova radio da Internet, com o 
intuito de emitir, em directo, 24 horas por dia, 18 canais tem.iticos, com 

contelldos editoriais, servic;os interactivos, web-cams e chats. 

21 0 International Press Institute indica que 55 jornalistas foram assassina
dos em 2001 - um niimero que considera estavel comparativamente a anos 
anteriores. 

22 E confirmada a morte do jornalista americano Daniel Pearl, raptado no 
Paquistiio. 

24 0 diario The New York Times reconhece ter publicado uma reportagem 
falsificada sobre a escravatura de menores em Africa, anunciando tambem 
que nao tenciona voltar a relacionar-se com o seu autor. 

25 0 grupo espanhol de comunica,ao social Recoletos anuncia que o lucro 
da empresa caiu 81,5%, em 2001 face ao ano anterior, para 6,5 milhoes 
de euros. 
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28 0 grupo de media espanhol Prisa, a que pertence o diiirio El Pais, anun
cia uma queda de 17,2 % no lucro do grupo, caindo para 76,6 milh5es de 
euros. 

Mar�o 

01 0 portal da Media Capital (que integra o Portugaldiario, o Mais Futebol, 
a TVI, a Radio Comercial e o Diario Econ6mico) inicia o regime pay-per
view - uma experiencia para condicionar o acesso a alguns dos seus con
teudos, entre as 20h00 e as 08h00, aos utilizadores que acedem a Internet 
par outros servidores que niio o IOL. 

01 0 Conselho de Opiniiio da RTP emite um comunicado, criticando a evo
lu,iio recente da esta,iio, ao nivel da programa,iio e da informa,iio. 0 
documento afirma que a RTP niio cumpre o servi,o publico a que esta 
obrigada, uma vez que representa muitas vezes uma tentativa de concor
rf:ncia no pior sentido com os operadores privados, nao garantindo uma 
informa�ao st!ria, exigente e de referfncia. 

01 Um estudo da empresa Mediamonitor/Marktest Audimetria revela que 
Antonio Guterres foi a figura politica que teve mais tempo de exposi,ao 
na SIC e na RTP durante o periodo de pre-campanha e campanha para 
as elei,oes autarquicas. A TVI, por sua vez, dedicou mais tempo a Pedro 
Santana Lopes. 

01 Dados da Marktest divulgados pela TVCabo revelam que os canais por 
cabo registaram, desde Fevereiro de 2001, um aumento de 44% do share 

de audiencias. 

08 Siio apresentadas as primeiras conclus5es de um estudo do Obercom sobre 
o modo como os jornalistas de televisiio produzem notkias sobre congres
sos e conven,oes politicos. A investiga,iio revela que as televis5es diio um
consideriivel espa,o de antena a informa,oes laterais dos acontecimentos
politicos, a fait-divers que giram em torno da encena,iio do discurso do
lider.

09 A comissiio da Carteira de Jornalista explica que recusou suspender o 
titulo profissional de Vicente Jorge Silva, candidato a deputado, por consi
derar compativel a qualidade de jornalista com aquela fun,ao politica. 

09 0 relat6rio de um estudo do Observat6rio de Publicidade, que avaliou 
12 esta�Oes de r.idio, revela que as r.idios na'.o usam, muitas vezes, o sinal 
sonoro, exigido por lei, que separa a publicidade da programa,ao, nem 
cumprem o principio da identifica,iio do patrocinio de programas. 

14 Dados da Marktest revelam que o aumento generalizado dos pre,os da 
publicidade cobrados pelas televis5es a partir do inicio de 2002 correspon-
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deu tambem a um crescimento dos blocos publicitarios. 0 mesmo relat6-
rio revela ainda que a TV! e o canal que mais cobra aos anunciantes. 

15 0 semanario Destak, um jornal oferecido as sextas-feiras exclusivamente 
nos transportes publicos de Lisboa, aumenta a tiragem para 50 mil exem
plares, de modo a responder ao aumento da distribuii;iio. 

15 Dados da Marktest revelam que Duriio Barroso e o PSD lideraram a noto
riedade nos espai;os noticiosos televisivos na semana de 4 a 10 de Mari;o, 
a poucos dias das eleii;oes legislativas. No mesmo perfodo, a polftica foi o 
tema mais tratado, tendo sido o assunto de 625 notfcias. 

16 0 jornal Publico noticia que a administrai;iio da RTP fez na semana que 
antecede as eleii;oes de 17 de Mari;o meia centena de nomeai;oes para fun
i;oes de coordenai;iio de programas e editorias. 

18 0 McDonald's escolhe a agencia publicitaria Leo Burnett Portugal 
para trabalhar a conta no valor de, pelo menos, 4 milhoes de euros. A 
McDonald's e a maior cadeia de restaurantes em Portugal e e uma das 
contas mais cobii;adas. 

20 Pinto Balsemiio, lfder do grupo lmpresa, confirma que os jornais foram a 
unica area de neg6cio do grupo que deu lucro em 2001, o ano em que a SIC 
comec;ou a perder audiencias ea crise publicit3ria se comec;ou a sentir. 

21 A Agencia Lusa lani;a, com a Novabase e o Instituto Superior Tecnico, 
um novo site em www.lusa.pt, que permite a qualquer cidadiio do planeta 
adquirir contelldos noticiosos e informativos, tanto da pr6pria agfncia 
como de parceiros. 0 Lusa S21 baseia-se num sistema que inclui acesso a 
comfrcio electr6nico, motor de busca e arquivo. 

22 De acordo com os numeros divulgados pela Anacom, o numero de clientes 
de televisiio por cabo chegou, no final de 2001, aos 1,12 milhoes, tendo 
crescido 21 % face ao ano 2000. 

25 A administrai;iio da RDP apresenta em Assembleia-geral um resultado 
positivo de 3,5 milhoes de euros relativo ao exercfcio de 2001. 

Internacional 

03 A Society for News Design coloca o jornal Publico em 5.0 lugar no ranking 

mundial do design. 0 jornal portugues recebe 30 premios, tantos como no 
total dos quatro anos anteriores. 

04 0 grupo RTL anuncia uma perda de 2,5 mil milhoes de euros em 2001 
que confronta com um lucro de 67 milhoes de euros no ano anterior. 

04 0 Financial Times anuncia a decisiio de passar a cobrar o acesso a deter
minados conteudos da sua edii;iio on-line. 
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05 Tres responsaveis de dois 6rgiios de comunica,iio siio julgados por genocf
dio, acusados de incitamento aos massacres que, em 1994, provocaram a 
morte de mais de 800 mil pessoas, no Ruanda. Os jornalistas siio acusados 
de ter elaborado e posto em pratica um piano de incitamento ao 6dio. E 
a primeira vez que profissionais da comunica�ao se sentam no banco dos 
rfus por promover, alegadamente, atravfs dos media, graves crimes contra 
a humanidade. 

06 0 jornal Publico noticia que os canais publicos de televisiio da Fran,a 
optaram por adoptar uma carta de prindpios. 0 documento pretende 
definir o que deve e o que niio deve ser feito em televisiio e definir orienta
�Oes claras e acessiveis para os profissionais da informa�ao televisiva. 

06 A agenda de publicidade InfoAdex apresenta uma nova ferramenta para 
controlar a publicidade na imprensa em Espanha. 0 Captor Prensa e um 
sistema que permite a detec,iio automatica da publicidade nas paginas 
das diversas publica,oes impressas, a sua descri,iio quanto ao formato e o 
calculo automatico da superficie de cada inser,iio publicitaria. 

07 E anunciada a fusiio do grupo frances Publicis e da empresa norte-ame
ricana Bcom3, da qua[ nasce o quarto maior grupo de comunica,iio e 
publicidade do mundo. A transac,iio e avaliada no valor de 3,4 milhoes de 
euros. 

08 Entra em vigor o Tratado sobre os Direitos de Autor, uma das conven,oes 
internacionais que visa lutar contra a pirataria da Internet. 0 documento 
tem como finalidade proteger os direitos de autor contra a utiliza,iio 
desautorizada no ciberespa,o e criar um quadro geral seguro para o desen
volvimento do comfrcio electr6nico. 

13 A Press Complaints Comission, autoridade que regula os media no Reino 
Unido, iliba um reporter do Evening Saturday que se disfar,ou de familiar 
de um doente terminal para ver um video sabre o tratamento a que esse 
doente foi sujeito, escrevendo uma "est6ria" sabre o assunto. 

14 0 Conselho da Europa manifesta-se preocupado com o panorama media
tico italiano, criticando o primeiro-ministro Silvio Berlusconi, par nao se 
ter afastado da gestiio dos grupos de media. 

15 Quatro jornais ingleses siio obrigados a revelar a fonte num artigo sobre 
a lnterbrew, uma empresa belga. 0 juiz decide que o interesse publico e
superior ao clever etico de protec,iio da fonte. 

18 Uma sondagem divulgada em Dublim revela que os irlandeses consideram 
mais importante ver televisiio ou video do que ir a lgreja; mais de 50% dos 
inquiridos prefere a TV a profissiio religiosa. 

20 0 grupo Walt Disney anuncia a inten,iio de cortar 250 postos de trabalho. 
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20 0 grupo de musica EM! propoe-se dispensar 1800 postos de trabalho no 
ambito de um piano de restrutura<;iio da sua divisiio de grava,oes. 

20 0 Alto Conselho Audiovisual Turco suspende as emissoes da esta<;iio de 
televisiio privada Canal 6 por causa da transmissiio do programa 'Big 
Brother'. 

21 A esta<;iio de televisiio norte-americana NBC anuncia a inten<;iio de niio 
transmitir mais anllncios a bebidas alco6licas. 

21 0 site do jornal britanico The Guardian e premiado como o melhor site do 
ano. A pagina web e descrita como a mais completa do jornalismo. 

22 Os directores de diarios norte-americanos pedem a CIA para se compro
meter categoricamente a jamais disfar,ar os seus agentes de jornalistas, 
referindo-se ao jornalista Daniel Pearl, assassinado no Paquistiio. 

25 Comissiio Europeia decide prolongar por dois anos o piano de ac<;iio para 
a promo<;iio do uso mais seguro da Internet, em particular por parte das 
crian,as criando um filtro que bloqueia o acesso a sites que promovam, 
por exemplo, sexo, drogas e discursos que fomentem o 6dio. 

26 0 Comite para a Protecc;ao dos Jornalistas informa que em 2001 foram 
mortos no exercfcio da sua profissiio 37 jornalistas, o que representa um 
aumento de 13 relativamente ao ano 2000. 

26 0 grupo de televisiio italiano Mediaset, controlado pela holding de 
Berlusconi, anuncia que registou em 2001 uma queda de 41,3% nos seus 
lucros liquidos. Por seu !ado, o gigante de media alemiio Bertelsmann 
revela ter registado no segundo semestre de 2001 um lucro liquido de 931 
milhoes de euros. 

29 Segundo dados do Ministerio do Trabalho dos EUA, entre Dezembro de 
2001 e Janeiro de 2002, o numero de postos de trabalho na televisiio ame
ricana sofreu uma quebra de 2,2%. 

29 A justic;a britanica autoriza a imprensa a publicar o relato das aventuras 
extraconjugais de um futebolista ingles. A decisao encerra uma batalha 
judicial sobre o tratamento da vida privada da_s pessoas publicas. 

Abril 

11 A Associac;iio de Produtores Independentes de Televisiio alerta a ministra 
das Financ;as para a crise financeira que atravessa o sector, devido em 

grande parte, a divida da RTP as produtoras. 

11 0 Conselho de Opiniiio da RTP considera que Emidio Rangel niio esta a 
altura das exigencias e responsabilidades inerentes ao alto cargo de direc
tor de antena. Alem disso, o 6rgiio reafirma que o Canal 1 niio cumpre 
servi<;o publico. 
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14 Jose Socrates e Pedro Santana Lopes assumem o lugar de comentadores da 
edi,iio de domingo do Telejornal, na RTPl. 

15 Fernando Pessa, o jornalista mais idoso do mundo, completa 100 anos de 
idade. 

17 A Media Capital encerra as revistas Marketing & Publicidade, Dealer World, 
Network World, Global Data e Vinhos&Bebidas e despede 25 funcionarios, 
entre jornalistas, comerciais, inform.iticos e paginadores. 0 encerramento e

determinado pelos prejufzos e pelas dificuldades do mercado. 

20 Dados do estudo da Bareme da Marktest indicam que a maior parte <las 
publica,iies de informa,iio geral teve menos audiencia no primeiro trimes
tre de 2002 do que no mesmo periodo do ano anterior. 

22 A SIC Radical estreia o 'Nuticias', um programa inspirado numa ideia 
russa em que a pivo se vai despindo a medida que apresenta as noticias. 
Assistem a estreia 69 600 telespectadores. 

22 Dados da Marktest relativos a semana de 15 a 21 de Abril revelam que 
a SIC ultrapassou a TV!, atingindo um share de 32,3% contra 31,3% da 
TV!. 

23 Uma analise do investimento publicitario feito pela Publitex revela que, 
no primeiro trimestre de 2002, os ganhos publicitarios da TV do Estado 
diminufram 9%. Alem disso, o elevado investimento feito pela RTP na 
contrata,ao de uma equipa de angaria,ao de publicidade a TV! niio pro
duziu os resultados esperados nem evitou que a factura,iio descesse tres 
vezes mais do que as audiencias. 

24 0 Supremo Tribunal Administrativo suspende pela primeira vez uma deli
bera,iio da AACS relacionada com a niio renova,ao de alvaras. De acordo 
com esta decisiio, as esta,iies que retransmitem a emissiio da Radio Cidade, 
alegadamente sem programa,iio pr6pria, podem continuar a emitir. 

24 A Infordesporto despede 14 dos seus 70 funcionarios, na sequencia da 
integra,iio na Sportinveste, empresa detida pela Olivedesportos que con
trola o jornal O Jago. 

26 Dados fornecidos pela agencia de meios Tempo OMD confirmam que os 
investimentos em publicidade diminufram mais no primeiro trimestre de 
2002 do que no total de 2001. Entre Janeiro e Mar,o de 2002, o mercado 
publicitario decresceu cerca de 9,5%, em rela,iio ao periodo hom6logo do 
ano anterior. 

Internacional 

18 Um estudo da Eurodata TV Worldwide, que reune dados de audimetria de 
70 territ6rios, revela que cada portugues gastou em 2001 uma media de 3 
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horas e 13 minutos por dia a ver televisiio. A Bosnia e o pais analisado com 
maiores habitos de consumo. 

18 0 Observat6rio Europeu do Audiovisual, que funciona na dependencia do 
Conselho da Europa, revela, com base num estudo sabre 'A Economia do 
Sector Audiovisual Europeu', que a situa<;iio financeira das televisoes de 
servii;o pllblico europeias tern vindo a deteriorar-se significativamente nos 

ultimas anos. As 55 empresas analisadas registaram prejufzos de 578,5 
milhoes de euros em 2000, cenario para o qua! muito contribufram a R TP 
e aRTVE. 

18 0 director-geral da Radio Televisiio de Espanha anuncia ao Conselho de 
Administra<;iio que o canal niio transmite nenhum jogo do Mundial de 
Futebol do Japiio e da Coreia 2002. 

28 Segundo o ultimo relat6rio da sociedade de analise de audiencias AC 
Nielsen, a China vai contar em 2006 com 257 milhoes de utilizadores 
de Internet, tornando-se no pafs com o maior numero de utilizadores de 
Internet e superando os EUA, que contam em 2002 com 166 milhoes de 
pessoas ligadas a rede. 

Maio 

03 A RTP assegura a transmissiio em sinal aberto dos jogos de futebol da 
seleci;iio de Portugal e dos encontros mais importantes do Mundial da 
Coreia e do Japiio. 

03 Dados da Bareme Imprensa da Marktest concluem que os jornais e as 
revistas portugueses melhoraram as audiencias no infcio de 2002. No 
primeiro trimestre, os diarios de informa<;iio geral cresceram 9,3%. De 
acordo com a Marktest, o Jornal de Noticias foi o mais lido e o Expresso 

foi a publica<;iio lfder nas audiencias da area econ6mica. 

06 0 ministro da Presidfncia, Morais Sarmento, garante que, se o Governo 

decidir afastar alguns funcionarios da RTP, niio vai pagar as clausulas 
de rescisa'.o milion.irias. Par outro lado, o ministro, que tutela a pasta 
da Comunica<;iio Social, levanta a hip6tese de responsabilizar anteriores 
membros do Governo que tutelaram a RTP pela situai;iio financeira da 
empresa. 

09 A Associa<;iio dos Produtores Independentes de Televisiio pede a Francisco 
Pinto Balsemiio que a SIC pague aos associados os montantes em dfvida. 

09 E nomeada a nova administra<;iio da RTP que se afirma incompativel com 
a continuai;iio de Emfdio Rangel na direci;iio-geral da esta<;iio. 

10 Dados do Eurostar anunciam que Portugal esta na cauda da Europa na 
utiliza<;iio da Internet, na leitura de livros e na leitura de jornais. Dos 
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inquiridos na amostra, 67,3o/o declaram nao ter lido um Unico livro nos 

ultimas 12 meses e s6 24,3% leem jornais diariamente, contra 46% da 
media da UE. 

10 A comissao permanente do Conselho de Opiniao da RTP decide aprovar 
a nova administra\iio s6 se esta garantir a manuteni;:3.o dos dois canais 
publicos. Enquanto isso, os trabalhadores da RTP Porto manifestam-se no 
Monte da Virgem, e em Ponta Delgada manifestam-se cerca de 70 traba
lhadores do nucleo a,oriano da esta,ao publica. 

14 Dados do Eurobar6metro confirmam a importii.ncia dada pelos europeus 
aos audiovisuais, revelando que a televisao e o meio de comunicat;;ao em 

que os portugueses mais confiam, seguida da radio e s6 depois a imprensa. 
O maior contacto com a televisao e um dos motivos apontados para justi
ficar esta confian,a. 

14 De acordo com um estudo da Marktest, mais de um ter,o dos portugue
ses tern acesso a Internet, mas apenas um quarto costuma utilizar esta 
ferramenta. Os mesmos dados confirmam que 36,8% dos portugueses ja 
podem aceder a rede global. 

16 0 Conselho de Opiniao da RTP chumba, atraves de voto secreto, a lista 
de names propostos pela tutela para a administra,ao da RTP. Varios mili
tantes do PSD insurgem-se contra o Conselho de Opiniao acusando-o de 
tentar obstaculizar o trabalho do Governo. 

17 0 Governo entrega na Assembleia da Republica, com caracter de urgencia, 
uma proposta para alterar a Lei da Televisao que visa retirar ao Conselho 
de Opiniao da RTP o poder de se pronunciar sabre a composi,ao da 
administra,ao da empresa, respondendo assim ao chumbo do Conselho 
de Opiniao a administra,ao nomeada. 

17 0 bastonario da Ordem dos Advogados acusa o Governo de nao ser
vir "adequadamente o Estado de direito", ao pretender alterar a Lei da 
Televisao, respondendo ao 6rgao que ousou contrariar o executivo. 

17 A comissao de trabalhadores da RTP apela a interven,ao do Presidente da 
Republica na questao da esta,ao. 

20 A AACS da parecer desfavoravel a proposta do Governo para alterar a Lei 
da Televisao, que retira ao Conselho de Opiniao da RTP o poder de veto a
nomea,ao de administra,ao. 

22 0 relat6rio da Anacom anuncia que o nllmero de assinantes dos servi

,os de televisao por cabo ascendia, no final de Mar,o, a 1,2 milh6es. O 
nllmero representa um aumento de 18o/o em relai;;ao ao primeiro trimestre 
de 2001 e de 3% face aos ultimas 3 meses de 2001. 

23 E publicada na imprensa uma carta aberta ao primeiro-ministro sabre o 
Servi,o Publico de Televisao, subscrita por varias centenas de cidadaos. Os 
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promotores da iniciativa reconhecem a necessidade de uma remodela,iio 
de fundo na area da gestiio e de eventuais reorienta,oes na programa,iio. 
Porem, dizem discordar do facto de a opera,iio de restrutura,iio se con
fundir com a extin,iio de um canal. 

28 A SportTV informa ter ganho no mes de Abril 20 mil assinantes, gra,as a
aquisi,iio dos direitos exclusivos do Mundial de Futebol. 

Internacional 

06 Come,a a emitir a partir dos seus estudios de Miliio a Gay.TV, uma tele
visiio comercial destinada aos publicos homossexuais. A Corill, sociedade 
investidora, lanc;a assim a primeira experiencia na Europa, sem conhecer 
a dimensiio do mercado. 

07 0 Tribunal Europeu dos Direitos do Homem confirma a condena,iio, por 
difama,iio, de um jornalista britiinico que denunciou a utiliza,iio de pro
dutos dopantes pelo nadador Linford Christie. 

08 Um estudo da Associa,iio deJornais Americanos revela que os utilizadores 
dos servi,os de wireless web querem informa,iio personalizada, de acesso 
facil e permanentemente actualizada, uma especie de fast food informa

tion que consiste em informac;Oes breves sabre diversos temas, com possi
bilidade de aceder rapida e facilmente a mais desenvolvimentos sobre um 
determinado assunto. 

08 As plataformas de televisiio digital que operavam no mercado espanhol, o 
Canal Satelite Digital e a Via Digital, anunciam a sua fusiio, numa opera
,iio que reflecte a profunda crise que atravessam as televisiies digitais e o 
sistema pay-per-view. 

13 0 Governo dinamarques, liberal-conservador, anuncia a inten,iio de pri
vatizar a esta,iio publica TV 2, estipulando o prazo de tres anos para a 
vender a interesses privados, dinamarqueses ou mesmo estrangeiros. 

26 A RSF critica os "entraves a liberdade de imprensa impostos pela 
Administra,iio norte-americana desde os atentados de 11 de Setembro". 

27 Segundo o Liberation, o numero de noticias relacionadas com inseguran,a 
caiu para metade nas televis5es francesas entre a primeira e a segunda 
volta das recentes elei,oes presidenciais. Entre 1 e 20 de Abril, os telejor
nais da estac;ao TF1 passaram 72 notfcias sobre temas como "violencia", 
"delinqufncia" ou "agress3o", a France 2 passou 73 noticias e a  France 3 
a volta de 60, num total de 205 notfcias. 

28 Um estudo da Associa,iio Mundial de Jornais revela que a imprensa mun
dial obteve em 2001 resultados modestos, com uma subida muito ligeira 
nas tiragens, mas com uma quebra de 7o/o nas receitas publicit:irias. 
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Jun ho 

02 De acordo com um estudo elaborado pelo Observat6rio da Publicidade 
espanhol, a RTP ea televisiio europeia de servi<;o publico que mais tempo 
de antena dedica a publicidade, autopromo<;iio e televendas, em detrimento 
da programa<;iio, Quase um quarto do tempo de emissiio do primeiro canal 
e preenchido com anllncios, autopromoc;Oes e avanc;os de programac;ao. 

03 A Plataforma para o Audiovisual critica a actua<;iio do Governo em rela
c;ao a RTP, acusando-a de se pautar por uma "desorientac;ao de ideias" 
com efeito desastroso. A Plataforma afirma ainda que o futuro da RTP 
niio deve ser discutido avulsamente, mas antes no iiinbito das implica,oes 
do sector audiovisual portugues. 

03 0 Observat6rio Europeu do Audiovisual corrige uma afirma,iio feita em 
Abril, anunciando que a RTP niio gastou, em 2000, 77,4% do seu or<;a
mento em despesas de pessoal, mas antes 28,2%. 

03 Um tribunal de Lisboa suspende um concurso publicitiirio da TMN em 
que siio utilizadas as vozes de quatro jornalistas desportivos da TSF. 0 
processo tern origem numa providencia cautelar interposta pelo relatador 
Jorge Perestrelo que tenciona processar tambem o operador de telem6veis. 

05 Emidio Rangel inicia um processo judicial contra Jose Fonseca e Costa, 
por este alegadamente !he ter chamado gangster, acusando de difama,iio a 
Agencia Lusa, a quern as declara,oes foram feitas, e os tres jornais que as 
publicaram, Correio da Manha, Joma/ de Notfcias e 24 Horas. 

05 Segundo dados da Marktest, a SIC recuperou, durante o mes de Maio, a 
lideran,a de audiencias, terminando o mes com um share de 32,9%, mais 
3,7 pontos do que a TV!. 

05 Toma posse o grupo de trabalho sabre o servi,o publico de TV, nomeado 
pelo Governo para assessorar a discussiio politica em torno do futuro da 
RTP. Por seu !ado, a comissiio de trabalhadores da esta<;iio apresenta outro 
grupo de trabalho, cuja finalidade e rellectir sobre o conceito de servi<;o 
publico de televisiio com a independencia que, segundo os trabalhadores, 
e impassive! as pessoas nomeadas pelo Executivo. 

06 A ministra das Finan,as rejeita uma proposta da Associa<;iio de Produtores 
Independences de Televisiio para que as dividas de impastos dos seus asso
ciados possam ser pagas com os creditos que detem sobre a RTP, justifi
cando que esses crfditos nao sao sobre o Estado, uma vez que a televisa'.o 
publica e juridicamente distinta do Estado. 

06 Mais de 40 personalidades aderem ao projecto da comissiio de trabalha
dores da RTP de realizar um debate nacional sobre servi<;o publico de TV. 
Saramago, Boaventura Sousa Santos e Frei Bento Domingues siio alguns 
dos nomes que se associam a iniciativa. 
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06 A Marktest apresenta uma nova ferramenta de medi<;iio do uso da Internet 
em Portugal, a que chama NetPanel. Com recurso a um software de reco
lha de dados, o Netpanel identifica o percurso realizado por um ciber
nauta quando utiliza a Internet. 

11 0 Tribunal Constitucional declara inconstitucional um diploma do 
Governo Regional da Madeira que obrigava a comunicai;iio social madei
rense a publicai;iio integral <las notas oficiosas do Governo insular. 

12 A Comissiio da Carreira Profissional de Jornalista decide arquivar o caso 
dos jornalistas alegadamente aveni;ados pela Camara Municipal de Lisboa, 
considerando-o "mero rumor nao fundamentado". 0 caso teve inicio em 

finais de Janeiro, quando, em entrevista ao jornal Publico, Pedro Santana 
Lopes disse ter encontrado dezenas de jornalistas a trabalhar no gabinete 
de comunicai;iio da autarquia. 

12 0 Supremo Tribunal Administrativo da raziio a AACS num caso em que 
a TV! pede a suspensiio judicial do efeito de uma recomenda<;iio do 6rgiio 
regulador que obrigava a divulgar a recomendai;iio na pr6pria antena. 

12 0 Relat6rio e Contas do exercicio de 2001 da RTP revela que a esta<;iio 
publica teve um prejufzo de 103,6 milh6es de euros e o seu passivo real 
subiu ate aos 1,657 mil milh6es de euros. No mesmo texto, a administra
<;iio critica o desinteresse do Governo socialista que a nomeou e atribui-lhe 
o credito de 600 milh6es de euros.

13 0 Tribunal de Oeiras da raziio a Paula Moura Pinheiro, num processo em 
que a jornalista acusava a SIC Gold de ter retransmitido, sem a sua autori
za,;iio, o programa 'Sexo Forte'. A autora, editora e apresentadora do pro

grama recebe da SIC cerca de 6400 euros referentes a direitos de autor. 

13 A produtora NBP apresenta o Centro de Forma<;iio de Actores para Cinema 
e Televisiio - Oficinactores, que pretende ser inovador ao apostar na com
ponente pr.itica, no que se refere a representa,;ao, movimento e voz. 

16 A compra dos direitos de transmissiio televisiva do Mundial de Futebol 
a SportTV faz com que a administra<;iio da RTP ultrapasse largamente o 
or<;amento definido para o efeito. A televisiio publica gasta cerca de 3,60 
milh6es de euros, excedendo em 77% o que estava previsto. 

18 De acordo com um estudo da Marktest, <las 56 notfcias que as televis6es 
de sinal aberto e a SIC Notfcias transmitiram sabre a alegada aceitai;iio, 
pela Administra<;iio Fiscal, de ac,;6es do Benfica como garantia de uma 
divida fiscal do clube, a maioria deu voz ao Governo. 

19 0 Sindicato dos Jornalistas e a Associa<;iio Portuguesa de Radiodifusiio 
assinam a primeira Conven<;iio Colectiva de Trabalho para o sector da 
rc:ldio. De acordo com os dois signat.irios, a medida constitui um decisivo 

contributo para a gestiio <las empresas radiof6nicas. 
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19 De acordo com um estudo elaborado pelo grupo Media Planning, a produ
c;iio de origem nacional dominou as emiss6es dos quatro canais de Janeiro 
a Abril de 2002. Nos primeiros quatro meses de 2002, a produc;iio nacio
nal ocupou mais de metade da emissiio da RTPl no total do dia, mais ou 
menos como na TVI. Apenas a SIC se distanciou desta media, com apenas 
34% de produc;iio nacional no total da programac;iio diaria. 

20 A TVCabo decide suspender a expansiio da sua rede, apostando antes, 
ate ao final de 2002, na oferta conjunta de televisiio, acesso a Internet 
e servic;o fixo de telefone. A estrategia da empresa pretende aumentar a 
receita media mensal por cliente e enfrentar a concorrencia decorrente do 
lanc;amento da TDT. 

25 A Marktest e a TVCabo lnteractiva assinam um contrato no sentido de 
alargar o painel de !ares para medic;iio de audiencias de televisiio por cabo 
e satelite de 250 para 325 !ares. 

26 0 servic;o de teletexto da RTP atinge a edic;iio 2000, recebendo mais de um 
milhao e meio de visitas diirias. 0 servir;o abrange oito areas temclticas, 
desde a programac;iio da TV, ao desporto e a meteorologia. 

27 A AACS pronuncia-se acerca da exposic;iio do cadaver de Jonas Savimbi, 
na RTP, considerando que a exposic;iio de mortos na comunicac;iio social e 
admissivel em· certos 'casos, nomeadamente pela notoriedade dos falecidos 
ou relevancia da situa�ao em que acontece a morte. Ressalva, no entanto, 

a necessidade de os media terem que ter sempre em conta a dignidade 
humana. 

28 0 estudo da Bareme Internet conclui que 75% dos Jares portugueses ainda 
niio tern forma de aceder a Internet. Dos 41,9% de !ares com computador, 
apenas 24,5% navegam na web. Segundo aquela analise, o numero de 
portugueses com acesso a Internet sobe muito lentamente e mesmo a taxa 
de aquisic;iio de computadores registou um crescimento de apenas 1 % no 
periodo de Marc;o a Maio. 

Internacional 

02 0 jornal The Boston Phoenix coloca na sua pagina na Internet um link 
para o video da decapitac;iio do jornalista Daniel Pearl, adensando a con
troversia iniciada pelo canal CBS, alvo de violentas criticas por transmitir 
algumas imagens divulgadas pelos terroristas. 

05 0 jornal The Washington Post publica quase todos os seus textos, foto
grafias e cartoons sem a assinatura dos autores, numa espfcie de greve 
a assinatura decretada por um sindicato que representa mais de 1400 
empregados daquele jornal, descontentes com os aumentos de salario. 
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15 De acordo com um estudo do Pew Research Center for the People and the 
Press, os valores de leitura, audi<;iio e visualiza,ao de noticias de Abril de 
2002, nos EUA, nao sofreu altera<;6es relativamente a igual perfodo no 
ano 2001. A conclusao confirma que, ao contrario do que se esperava, os 
atentados de 11 de Setembro e a  consequente guerra ao terrorismo acaba
ram por nao provocar mudan�as significativas nos interesses noticiosos do 
ptiblico norte-americano. 

24 As sete principais cadeias de TV francesas exibem um anuncio alertando 
para substancias t6xicas existentes num produto de grande consumo. 0 
spot gera o panico entre os espectadores ate ii exibi,ao, horas depois, da 
segunda parte da campanha que desmancha o enigma e confirma tratar-se 
de uma campanha anti-tabaco. 

25 Come,am as emiss6es do primeiro canal de televisao via satelite em lfngua 
arabe criado pelo Governo israelita. 0 objectivo do projecto e explicar 
Israel coma realmente e e nao apenas com tern sido mostrado pelas TV 
arabes. 

26 Dais jornalistas russos sao despedidos dos peri6dicos onde trabalhavam, na 
sequencia de perguntas constrangedoras dirigidas ao presidente Vladimir 
Putin numa conferencia de imprensa. Uma outra jornalista e difamada par 
um artigo an6nimo publicado no jornal onde trabalha, depois de ter ques
tionado Putin, na mesma conferencia de imprensa, acerca das constantes 
viola,oes da lei eleitoral durante as elei,oes locais. 

Jul ho 

02 0 Conselho de Opiniao da RDP decide adiar sine die a vota<;ao, que lhe 
compete par lei, dos names para os cargos de vice-presidente e de vogal 
da administra<;ao da empresa, exigindo ao Governo que envie as perfis 
tecnico-profissionais para o vice-presidente e o vogal, coma estipula a Lei 
da Radio. 

03 Sete empresas portuguesas de comunica<;ao e imagem organizam-se no 
cons6rcio 7+, uma unidade global de neg6cios com fornecimentos de ser
vi<;os de forma integrada e convergente. Os membros do cons6rcio empre
gam um total de 92 pessoas e representam um volume de neg6cios de 48 
milhoes de Euros. 

04 A quarta edi<;ao da Awards for Publication Excellence, uma organiza<;ao 
norte-americana, distingue a revista Egoista, editada pelos Casinos do 
Estoril e da P6voa de Varzim, a unica publica,ao europeia premiada. 

05 Um estudo da Marktest revela que os jornais televisivos emitiram 142 
notfcias sabre o jogo de futebol Portugal-Coreia do Sul, ocupando quatro 
4h40m de antena. 
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10 Um escudo baseado em dados da Marktest sobre a cobertura do campeo
nato revela que a competi,iio fez a abertura de mais de metade dos espa,os 
informativos ate a final. No total foram emitidas mais de 2400 noticias 
nos tres canais de sinal aberto e na SIC Noticias. 

14 0 grupo informal de reflexiio sobre servi,o publico de televisiio, criado 
pela Comissao de Trabalhadores da RTP, divulga uma declara,iio de prin
cfpios. 0 documento nao apresenta medidas concretas para solucionar os 
problemas da esta,iio publica, circunscrevendo as declara,oes apenas a 
conceitos gerais de servi,o publico de televisiio de qualidade. 

15 0 Presidente da Republica promulga o decreto-lei que aprova as altera
,oes a Lei de Televisiio. 0 Sindicato dos Jornalistas mostra-se indignado, 
afirmando que as alterac;Oes sao meramente formais e nao asseguram a 
independencia da RTP. 

15 A Bareme Imprensa da Marktest, relativo ao segnndo trimestre de 2002, 
conclui que os leitores de jornais de referencia preferem as sec,6es de assun
tos nacionais. De acordo com o estudo, enquanto os leitores do Didrio de

Not{cias e do Publico preferem as paginas de politica interna, os leitores 
do Correia da Manha preferem temas de actualidade e os do Jornal de 
Not{cias leem preferencialmente a sec,iio de Desporto. Por sen !ado, os 
leitores do Expresso optam sobretudo por artigos de opiniiio. 

15 De acordo com dados da Marktest, o Correia da Manha e o 24 Horas 

foram os unicos jornais que registaram subida de audiencias entre Abril 
e Junho de 2002. 0 ]ornal de Notfcias continua a liderar no ranking dos 
diarios de informa,iio geral mais lidos. 

15 A AACS solicita a Associa,iio dos Jornalistas de Desporto/Clube N acional 
de Imprensa Desportiva relat6rios peri6dicos sobre as queixas dos jor
nalistas face a casos de obstru,iio sofridos nas instala,oes de clubes de 
futebol. 

17 A AACS decide abrir um processo contra-ordenacional a RTP por a TV 
publica ter exibido antes das 22 horas imagens de teor sexual no programa 
'Gregos e Troianos'. A viola,iio da Lei de Televisiio pode condenar a RTP 
ao pagamento de uma multa ate 100 mil Euros. 

17 De acordo com a Bareme Radio da Marktest, a Radio Renascen,a foi a 
que mais desceu no segundo trimestre de 2002. A RFM, porem, foi a esta
,ao que registou uma subida mais acentuada. Globalmente, os resultados 
das r.idios desceram em relac;ao ao primeiro trimestre. 

22 Entra em fun,oes o novo Conselho de Administra,iio da RTP, presidido 
por Almerindo Marques, antigo gestor da Caixa Geral de Dep6sitos. A 
nova administrac;iio pretende criar uma nova empresa de servic;o pllblico 
ate ao final do ano, reduzindo os custos. 
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23 A administra<;iio da RTP retira poderes ao director-geral de antena, 
Emfdio Rangel. Na primeira ordem de servi<;o, a nova administra<;iio da 
RTP decide que o director-geral passa a depender directamente do vogal 
da administra<;iio Luis Marques. Ahem disso, Rangel perde, por delibera
<;iio da administra<;iio, o controlo da gestao de custos de antena, do centro 
de produ<;iio do Porto e da direc<;iio de marketing. 

25 A AACS decide obrigar os operadores de televisiio a pedirem autoriza
<;iio previa as pessoas filmadas em caso de reutiliza<;iio das imagens como 
material de arquivo, por considerar que o uso destas imagens em televisao 
pode incitar ideias perversas. 

26 Dados divulgados pela Associa<;iio Portuguesa das Empresas de Publicidade 
e Comunica<;iio revelam que a BBDO Portugal lidera o ranking das maio
res agencias de publicidade a operar em Portugal, em 2001. 

29 Um trabalho da Agenda Lusa, editado pelo jornal Publico revela que, dos 
trfs canais nacionais, a RTP e a que recebe mais telefonemas e e-mails do 
publico. A televisiio publica recebe em media cerca de 100 mil telefonemas 
e 30 mil e-mails por ano. 

29 E nomeada a comissiio liquidataria da RTC, presidida por Gon,alo Reis, 
administrador da esta<;iio publica responsavel pelo pelouro da RTC. 
A comissiio tern a fun<;iio de liquidar a empresa, cobrando os activos e 
pagando os passivos. 

Internacional 

06 0 canal de televisiio japones TV Tokyo admite ter pago a um assaltante 
para obter informa,oes acerca da hara e do local do assalto de um gang a 
um estabelecimento comercial, que a esta<;iio filmou em directo. Os jorna
listas avisaram a policia e reportaram o roubo e o flagrante, revelando o 
assunto como um exclusivo da estai;iio, emitido em horirio nobre. 

06 A policia brasileira confirma a morte de Tim Lopes. 0 jornalista assassi
nado investigava o trafico de droga no Rio de Janeiro. 

07 A CNN decide restringir a transmissiio de imagens gravadas por bombis
tas-suicidas palestinianos, na sequfncia de criticas de que a estai;:3o <lava 
aos suicidas e as suas vftimas igual tratamento. 0 director de informa<;iio 
defende que niio se pode dar aos suicidas e as vftimas equivalencia moral. 

09 Entra em vigor nos EUA uma nova legisla,iio que obriga os comentado
res a divulgarem os seus interesses nas empresas que analisam financei
ramente. Aplicando-se a televisiio e a radio, o diploma obriga a divulgar 
verbalmente as informac;6es dos possiveis interesses dos analistas ou atra
ves de barras de rodape, no caso da TV. 
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09 Analistas norte-americanos apontam um preJUIZO de 7100 milhoes de 
Euros para a News Corporation, a holding de media de Rupert Murdoch. 
O valor das perdas representa um quarto do valor das cota,oes da empresa 
em balsa. 

09 Tres jornalistas de uma esta,ao de radio privada grega sao condenados a 
pagar, cada um, uma indemniza,ao de cerca de 60 mil euros a um depu
tado do partido conservador da oposi,ao Nova Democracia, por causa de 
um programa satirico, que o Tribunal considerou insultuoso. 

11 0 grupo de imprensa detentor do Sueddeutsche Zeitung anuncia a inten
,ao de dispensar pelo menos 10% dos seus 5000 funcionarios ate ao final 
de 2002, devido a dificil situa,ao econ6mica do grupo. A queda das recei
tas publicitarias e o aumento do pre,o do papel justificam a redu,ao dos 
lugares de trabalho. 

14 0 jornal sui,o Sonntags Blick publica a palavra "Desculpe" a toda a lar
gura da primeira pagina, num pedido de desculpas dirigido ao embai
xador sui,o na Alemanha a quern o jornal acusou de enganar a mulher. 
O jornal e ainda obrigado a pagar uma indemniza,ao ao diplomata. Os 
jornalistas responsaveis pelo trabalho demitem-se por ter sido desvendada 
a sua interven,ao no escandalo, tendo pago a uma modelo para mentir a
1mprensa. 

17 Dezanove jornalistas norte-americanos decidem apoiar a campanha do 
democrata Robert Reich para governador de Massachussets. A atitude 
levanta de novo a polemica acerca da filia,ao partidaria e da interven
,ao dvica dos profissionais de jornalismo, bem como acerca do regime de 
incompatibilidades inerentes a actividade. 

19 A televisao holandesa transmite em directo a exuma,ao do corpo do lider 
populista Pim Fortuyn, gerando a indigna,ao quase geral. 0 acto e trans
mitido com a autoriza,ao da familia pela esta,ao privada SBS6. 

23 A direc,ao do site do The New York Times recusa a publica,ao de anun
cios da Sony Electronics, por considerar que se confundem intencional
mente com artigos jornalisticos. 

23 A Camara dos Representantes dos EUA aprova uma lei que passa a per
mitir a transmissao de emiss6es radiof6nicas e televisivas para os paises 

mui;ulmanos. A ideia e combater o sentimento anti-americano existente 

naqueles paises, e pode ser levada a cabo pela Radio Voz da America, que 
emite exclusivamente para fora dos EUA. 

25 0 vice-primeiro-ministro espanhol da posse ao novo director-geral da tele
visao publica e promete acabar com o defice da TVE ate 2004. Segundo o 
El Pais, a TVE tern um defice anual superior a 700 milhoes de euros e uma 
divida acumulada de quase 5000 milhiies de euros. 
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Agosto 
01 De acordo com a Marktest, o mes de Julho foi frutffero para a SIC, que 

refor,ou a sua lideran,a nas audiencias televisivas, obtendo um share de 
33,7%. No mesmo perfodo, a TV! travou a quebra de audiencia que regis
tava desde Fevereiro, garantindo o segundo lugar do ranking com 28,5%. 

01 A AACS condena o jornal Publico por niio ter publicado no prazo legal
mente estabelecido um exercicio do direito de resposta de Rui Rio, presi
dente da CM do Porto. 

06 A Associa,iio Portuguesa das Empresas de Publicidade e Comunica,iio 
divulga dados que confirmam a tendencia de quebra do mercado publici
tario durante o terceiro trimestre de 2002. 

23 Emfdio Rangel assegura que nao assinou qualquer acordo com a esta,iio 
publica para confirmar a sua safda e que nao prescinde da indemniza,iio 
prevista no seu contrato. 

25 0 Governo adia para Fevereiro de 2003 o arranque das emiss6es da TDT, 
acedendo ao pedido de adiamento por um ano feito pela Plataforma de 
Televisiio Digital Portuguesa. 0 adiamento surge na sequencia dos atrasos i na defini,iio e testes de um padriio europeu para as set top boxes. r 

27 A promo,iio da telenovela 'O Olhar da Serpente' da SIC da origem a varias fconfus6es e coloca a Policia Judiciaria no encal,o de uma personagem da 
fic,iio. 

29 0 presidente do !CAM revela que as esta,oes de televisiio, publica e priva
das, acumulam uma dfvida de 12,5 milhoes de euros, referentes a taxa de 
publicidade transmitida. 0 atraso nos pagamentos provoca a maior crise 
financeira no instituto desde 1995. 

30 Emfdio Rangel sai da direc,iio-geral da RTP, abandonando a esta,iio 
depois de ter acordado a rescisao amigavel do seu contrato. Rangel des
carta, porem, a possibilidade de transitar para a area de audiovisual da 
Portugal Telecom. 

Internacional 

01 A Comissiio para a Televisiio por Satelite e por Caho, de Israel, aceita a 
proposta dos tres operadores nacionais de cabo de retirarem a CNN do 
seu sistema, que, alegadamente, acarreta custos incomport.iveis. Por seu
lado, a CNN denuncia a decisiio como um mero julgamento de cariz poli
tico, nomeadamente no que concerne a informac;ao transmitida sobre o
conflito israelo-palestiniano. 

18 Entram em greve os 1200 jornalistas da radiotelevisiio publica da Dina
marca, em protesto contra o contrato colectivo de trabalho, cujas condi� 
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<;6es consideram insuficientes ao nfvel salarial. A paralisa,iio afecta os 
boletins informativos, os telejornais e os programas de actualidade dos 
quatro canais de radio e dos dois canais de televisiio do Estado. 

19 A organiza,iio Human Rights Watch critica o Yahoo, acusando o portal 
de participar numa carta de princfpios estabelecida pelo Governo chines 
para regulamentar o acesso a Internet. 0 maior portal do mundo abre a 
polemica do controlo de contelldos, uma vez que se comprometeu a aceitar 
a censura no seu servi\o na China, limitando o acesso a conteU.dos consi
derados politicamente perigosos. 

23 A Federa,iio Internacional de Jornalistas denuncia a condena,ao por oito 
meses de um jornalista tunisino, considerada uma viola<;iio flagrante dos 
direitos humanos. A Federa,iio revela que as viola,oes dos direitos dos 
jornalistas cometidas pelo Governo da Tunisia siio constantes. 

25 A CNN adopta uma polftica de transparencia nos programas de informa
,ao de saude, decidindo tornar publicas as liga<;oes dos seus convidados as 
empresas farmaceuticas. 0 objectivo e evitar a promo<;ao de medicamen
tos que, segundo a TV norte-americana, se tornou numa nova forma de 
publicidade encapotada. 

26 0 principal sindicato de jornalistas palestinianos decide interditar a cap
ta<;iio de imagens de crian<;as armadas ou vestidas com uniformes milita
res, born como de manifestantes encapu,ados. 0 objectivo e proteger os 
Direitos da Crian,a, bem como a representa<;iio da Palestina no espa<;o 
medi3.tico internacional. 

Setembro 

04 Dados da Marktest revelam que, no mes de Agosto, a distancia entre a 
TV! e a  SIC em termos de audiencias e de apenas 3,5% de share. 0 mesmo 
estudo mostra que a SIC come,ou a recuperar a lideran,a em Maio e que 
a RTPl obteve o seu melhor resultado do primeiro semestre do ano no 
prime-time, alcan<;ando um share de 22,6%. 

09 Dados divulgados pela Anacom confirmam que o numero de assinantes de 
televisao por cabo ascendeu no final do segundo trimestre do ano a 1203 
milhoes, o que corresponde a um aumento de 17% face ao ano anterior. 

11 Doze dos 60 trabalhadores da R TC  rescindem contrato em comum acordo, 
no ambito do processo de liquida,iio da empresa. 

16 0 numero de subscritores do canal par cabo 'Big Brother Famosos' ascende 
a 50 mil que pagam pela adesiio cinco euros por mes. 

17 A AACS emite um parecer desfavoravel acerca da rescisao do contrato de 
Emidio Rangel com a RTP. 0 documento alega que o processo niio foi 
conduzido de forma transparente. 
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17 A revela,iio das receitas consolidadas da Impresa confirma que o grupo 
reduziu o seu prejuizo em 20,9% em consequencia da melhoria dos cus
tos operacionais. Embora as receitas tenham caido em rela,iio ao periodo 
hom6logo de 2001, "o born comportamento das vendas das publica,oes 
compensou", segundo a Impresa, ''a fraqueza do mercado publicitario". 

De acordo com a comunica,ao feita ii Comissao do Mercado de Valores 
Mobiliarios, o prejuizo de nove milh6es de euros da SIC representa, no 
entanto, uma melhoria face a igual periodo de 2000. 

18 A comissiio nomeada pelo Governo para estudar e definir um novo modelo 
de servi,o publico televisivo recomenda que o Estado mantenha as fre
quencias de televisiio ocupadas pelos dois canais da RTP, considerando 
que a RTP2 deveria funcionar como "canal complementar". Por outro 
lado, a comissiio sugere que a emissiio internacional da RTP possa incluir 
programas de outras esta,oes. 

28 Sao instaurados processos disciplinares a tres jornalistas da Radio Capital, 
por terem noticiado em antena os atrasos da empresa no pagamento dos 
salarios. 0 Sindicato dos Jornalistas repudia a atitude da administra,ao, 
considerando que a reac,ao da empresa e ilegal e atenta contra a liberdade 
de informa,iio. 

30 A Comissiio de Trabalhadores da RTP anuncia que mais de 100 funciona
rios da esta,;ao aceitaram o convite da administrac;ao da empresa para res
cindirem o contrato ou aderirem a prf-reforma, aceitando a bonificac;ao 

de salario concedida pela empresa, numa estrategia que implica dispensar 
entre 700 e 1000 funcionarios e reduzir em 35 milh6es de euros a massa 
salarial da empresa em 2003. 

Internacional 

01 0 Supremo Tribunal do Afeganistiio apoia a decisao da Televisiio e da 
Radio de Cabul que proibiram as mulheres de cantar na radio e os filmes 
indianos de passar na televisiio. 0 director da esta,iio afirma a necessidade 
de «manter e respeitar os valores religiosos e tradicionais das pessoas». 

05 De acordo com a Agence France Press, o Napster demitiu 42 trabalhadores 
e esta condenado a desaparecer. 0 encerramento do site de descarrega
mento gratuito de musica e inevitavel na sequencia da proibi,iio por um tri
bunal norte-americano da venda do portal ao grupo alemiio Bertelsmann, 
considerada o ultimo recurso de recupera,iio econ6mica do site.

11 A maior parte da imprensa norte-americana assinala o primeiro aniversi
rio dos atentados terroristas ao World Trade Center evitando as imagens 
do embate dos avi6es e preferindo palavras como "reflectir" ou "recordar". 
A maior parte das televis6es norte-americanas prescinde da publicidade, 
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dando lugar a eventos e transmiss6es especiais, financiadas por grandes 
anunciantes. 

11 De acordo com uma sondagem encomendada pelo Conseil Superieur de 
l:Audiovisuel e divulgada pelo jornal Le Parisien, dois ten;os dos franceses 
querem proibir a exibi,iio de pornografia na televisiio, considerando exa
gerado o numero de filmes transmitidos por mes em canais de sinal aberto. 
No mesmo estudo, os telespectadores franceses manifestaram tambfm 
vontade de que a TV se vocacione mais para a instru,iio e a cultura. 

13 E aprovado o projecto de or,amento da RTVE para 2003, segundo o qua] 
a divida acumulada da empresa atingira 6,1 mil milh6es de euros. 0 docu
mento calcula as despesas em 1,499 milh6es de euros (menos 2,8% do que 
no exercicio anterior), mas prevf urn crescimento de 13% da subven�ao 
estatal. 

14 De acordo com um estudo da Universidade de Westminster, divulgado 
pelo jornal Publico, os telespectadores desconfiam cada vez mais da "rea
lidade" dos reality shows. Mais de 70% dos telespectadores abordados 
admire ver este tipo de programas, pelo que o escudo conclui que a sua 
popularidade propicia a abordagem de temas como etica e privacidade. 

17 A policia britanica contacta os cerca de 400 jornalistas que seguiram o 
caso do assassinato de duas adolescences, no sentido de pedir cassetes e 
blocos de notas relativas ao caso. 

17 0 diario alemao Bild e o semanario Der Spiegel aumentam o pre,o de 
capa para fazer face a quebra de receitas de publicidade, que afecta de um 
modo geral toda a imprensa alema, e a subida do pre,o do papel. 

28 0 presidente da CNN Internacional acusa as empresas de media de colo
carem os custos a frente da vida dos seus trabalhadores, descurando a 
prioridade da seguran,a dos jornalistas. Reagindo a morte de um jorna
lista britanico na Chechenia, Chris Crame considera que os jornalistas se 
tornaram "alvos legitimos" em zonas de guerra. 

Outubro 

01 0 jornal Publico lan,a a terceira edi,ao local: a edi,iio do Minho, com 
sede em Braga. 

01 0 presidente da administra,iio da Lusa confirma que a agenda prop6s 
rescisoes de contratos a seis trabalhadores, por entender que o seu desem
penho niio e satisfat6rio e pela necessidade de gerir com mais rigor. 0 
presidente do Sindicato dos Jornalistas, por seu !ado, diz que, a confirma
rem-se os despedimentos, se estcl perante uma "coac�ao inaceitivel". 

02 Dados do ultimo relat6rio da Associa,iio Portuguesa para o Controlo de 
Tiragem e Circula,iio revelam que os jornais 24 Horas e O Independente 
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e a revista Visao foram os que mais subiram a tiragem no primeiro semes
tre do ano. Segundo o mesmo relat6rio, os leitores revflam um desinte
resse crescente pelos jornais econ6micos, sendo o Didrio Econ6mico o que 
registou maior queda. 

02 Almerindo Marques promete aos representantes das produtoras indepen
dentes de televisiio o pagamento das facturas da RTP com vencimento ate 
Outubro. 

10 De acordo com a proposta de Or,amento de Estado para 2003, apresen
tada pelo Governo a Assembleia da Republica, a RTP pode receber mais 
25 milhoes de euros do que recebeu em 2002. Por seu !ado, a Agencia Lusa 
niio sofre nem aumentos nem cortes e a RDP continua a ser financiada em 
exclusivo pela taxa de radiodifusiio. 

14 0 grupo Media Capital vende ao grupo espanhol Recoletos a sua partici
pa,iio de 50% na sub-holding Econ6mica. Enquanto os espanh6is conti
nuam a conquistar o mercado portugues, o grupo Media Capital espera 
investir os 11 milhoes de euros arrecadados pelo neg6cio nas areas da 
televisiio, radio e Internet. 

17 A Agfncia Lusa anuncia, em nota interna aos trabalhadores, que vai recor
rer a rescis6es de contrato par mlltuo acordo, para fazer face ao imperativo 
de reduzir custos da empresa. Tendo-se registado, no primeiro trimestre 
do ano, uma diminui<_;iio do nllmero de clientes e de servi<_;os noticiosos 
vendidos, a empresa preve encerrar o ano com prejufzos. 

19 Almerindo Marques anuncia, em declara,oes a Agencia Lusa, que 270 
trabalhadores da RTP mostraram vontade de negociar a rescisiio do con
trato de trabalho com a empresa. A proposta da administraqiio tern coma 
objectivo reduzir as despesas e o pessoal afecto a esta,iio publica. 

23 Francisco Pinto Balsemiio e a Edipress confirmam a aquisi,iio da quota 
dos brasileiros na Abril/Controljornal. 

24 Segundo um estudo da Marktest, o Governo teve o maximo de exposi,iio 
mediatica no mes de Setembro. 56 a tragedia de Entre-os-Rios conseguiu 
ultrapassar os valores mais recentes, provocados agora pelos desenvolvi
mentos do caso Moderna. No quadro de evolu,iio da exposi,iio mediatica 
do Governo na Televisiio, nem o periodo das autarquicas de 2001 nem a 
demissiio de Ant6nio Guterres expuseram tanto o Governo ao pequeno 
ecrii. 

25 No relat6rio entregue pelo grupo de trabalho nomeado pelo Governo 
para estudar a questiio do servi,o publico, a comissiio defende que aquele 
deve ser prestado por um canal generalista, recomendando que o segundo 
canal continue nas miios do Estado. Por outro !ado, os membros do grupo 
defendem tambem a cria,iio de um 6rgiio regulador unico com fun,oes 
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especificas de vigilancia do servi,o publico, hem coma a nomea,ao de um 
provedor do servi,o publico de televisao. 

28 A Impresa anuncia os resultados do exercicio no terceiro trimestre do ano, 

garantindo que reduziu o prejuizo em 20%, face a periodo hom6logo em 
2001. Embora as receitas de publicidade consolidadas tenham descido 
12,2%, o aumento de 11,6% das vendas de publica,iies pelas areas de 
jornais e revistas ajudou a equilibrar as contas. 

28 Almerindo Marques apresenta algumas medidas que se confinam na aposta 
da televisao pubica na NTV coma o canal do Norte. A ideia e criar um 
projecto com "visa.a reg ional e contelldo nacional", mediante uma progra

ma,ao reformulada, mais informa,ao e uma emissao durante 24 horas. A 
NTV passa ainda a partilhar a redac,ao com a RTP. 

Internacional 

02 Entra em vigor, no Brasil, a "medida provis6ria" que regulamenta a entrada 

de capital estrangeiro nas empresas jornalisticas e de radiodifusao do pais. 
O diploma visa permitir ate 30% de capitais estrangeiros e de direito de 
voto em empresas de media. No entanto, as fun,iies de responsabilidade 
editorial, de selec,iio e direc,ao da programa,ao, bem como a gestao das 
actividades das empresas sao, por hara, ainda vedadas a estrangeiros. 

08 0 Tribunal Europeu de Justi,a anula a decisiio da Comissiio Europeia de 
isentar a Uniiio Europeia de Radiodifusiio do cumprimento das normas 
de concorrfncia. A decisao acata a razao de quatro estac;Oes de televisao, 
nomeadamente da SIC, que alegavam que o regime de excep,ao permitia 
a UER a compra conjunta de direitos televisivos de eventos desportivos, 
impedindo a concorrencia. 

09 Friede Springer adquire uma quota de 10,4% da Axel Springer, tornando
-se a s6cia maioritaria do grupo que edita o Bild, o jornal de maior tiragem 
de toda a Europa. De secret.iria a "patroa'' da imprensa, Friede Springer e

titular de 55% do grupo. 

13 0 director-geral da televisiio publica italiana, Roberto Sacca, proibe a 
transmissiio de um programa de humor que goza com os tiques de Silvio 
Berlusconi. 0 director da esta,ao da RAI rejeita a critica de censura, por 
parte da oposi,ao. 

14 Segundo a consultora PricewaterhouseCoopers, o sector dos media s6 
devera retomar um nova impulso em 2004. De acordo com o escudo divul
gado, a Internet e o segmento dos media com crescimento mais rclpido, 

prevendo-se que em 2006 o valor dos investimentos ascendam a quase 100 
mil d6lares. 0 ano de 2001 foi negro para os media, tendo sido marcado 
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pela falencia de varias empresas, por problemas da economia mundial e 
pelas inevit.iveis repercuss6es no mercado publicit.irio. 

16 E anunciada a fusiio dos grupos de media britanicos Granada e Carlton, 
que admitem que o neg6cio permite economizar 35 milhoes de libras por 
ano. As duas maiores empresas de televisao independente chegaram a 
acordo, permitindo que a ITV, a maior rede terrestre de televisiio comer
cial da Grii-Bretanha, passe a ter um unico proprietario. 

16 As visitas diarias ao site do New York Times ultrapassam a venda da edi
<;iio em papel. 

22 O New York Times anuncia a compra total do Herald Tribune, de que ja 
possuia 50%. 

22 Cinco grupos espanh6is de media aliam-se numa sociedade que visa defen
der os direitos de propriedade intelectual sobre o material publicado nos 
titulos. 0 objectivo e contestar a actividade do press clipping, que recolhe 
artigos de jornais e revistas sabre determinadas tematicas para clientes 
(sobretudo empresas) de um servi,o pago. 

23 A Vivendi Universal vende a sua divisao editorial europeia a Lagardere, que fse torna assim o maior editor frances, dez vezes maior do que a sua rival �
Gallimard. 0 neg6cio irrita os editoras francesas, que admitem impugnar Ia venda. A pr6pria lei da concorrencia pode obrigar a alienar alguns dos 
seus activos. 

24 Dados revelados pela RSF confirmam que a liberdade de imprensa e vio
lada em todo o mundo, embora o continente asiatico seja o que regista os 
casos mais criticos. A Europa e o exemplo positivo, sendo Portugal o 7.0 

pafs do ranking dos mais cumpridores. 
24 0 Daily Mirror apresenta um pedido de desculpas de pagina inteira. Na 

origem da atitude esta a publica,ao do numero de telefone de Steve Bing, 
logo ap6s a sua separa,ao, e um pedido para que os leitores o insultassem. 
A publica,ao do pedido de desculpas faz o visado prescindir do processo 
de indemniza,ao que iniciou contra o jornal. 

29 A Globo anuncia uma restrutura<;iio da sua dfvida total, esperando conse
guir 336 milhoes de d6lares com a venda de 15% que detem na SIC. Com 
uma dfvida que ascende a 1,1 mil milhoes de d6lares, a Globo preve a 
revisiio do programa de pagamentos e a renegocia<;ao dos juros e servi,os 
junto dos credores. 

31 A KirchMedia anuncia a sua pr6pria venda a Editora Bauer e ao Hypo
Vereinsbank. 0 neg6cio ronda os dois mil milhoes de euros e acontece sete 
meses depois de ter sido declarada a falencia do grupo. 
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Novembro 

02 De acordo com a Bareme Radio da Marktest, no terceiro trimestre do ano, 
o maior aumento de audiencias coube a Radio Renascen,a ea Antena 3. A
TSF tambem registou subidas, enquanto a Radio Cidade desceu de 4,4,%
para 3,3%.

02 Um estudo da Marktest revela que o consumo de televisao em casa tera 
baixado em rela,ao a 2001. Dos 251 inquiridos, 38% declararam que 
vfem menos televisiio do que no ano anterior. 

04 Os trabalhadores da RTP manifestam-se na rua contra o processo de res
cis6es de contratos de trabalho e contra a falta de um projecto definido 
sobre o futuro do servi,o publico de televisao. 

04 A SIC amea,a os trabalhadores de avan,ar para uma medida de despedi
mentos colectivos se niio houver candidatos a rescis5es por mlltuo acordo. 

Preocupada em reduzir custos operacionais, a esta,;iio quer que o or,;a
mento de 2003 comece a ser executado sem passivos. 

05 De acordo com o Didrio Econ6mico, que cita as previs6es elaboradas pela 
comissiio executiva da Lusa, a agencia vai continuar a apresentar resultados 

negativos em 2003. 0 administrador da empresa aponta o dedo ao Estado, 
a quern responsabiliza pela situa,ao precaria da agenda, por nao ter pago 
ainda uma divida de 600 mil contos por servi,os prestados em 1999 e por 
nao honrar os compromissos decorrentes da concessao de servi,o publico. 

05 Alfredo Maia manifesta-se contra a obriga,ao que os 6rgaos de comuni
ca,ao social imp6em aos fot6grafos para que suportem as despesas com a 
substitui,ao de maquinas fotograficas anal6gicas por equipamento digital, 
considerando injusto que os profissionais assegurem gastos que s6 benefi
ciam as empresas. 

06 Reunidos em plenario, os jornalistas da Agenda Lusa decidem pedir a 
todos os rep6rteres que se recusem a participar num processo de avalia,;iio 

que a empresa tenciona impor. De acordo com os trabalhadores, esta ava
lia,ao serviria para legitimar despedimentos inaceitaveis. 

06 A Impresa avan,a ao Didrio Econ6mico a inten,ao de despedir entre 40 e 
50 trabalhadores de todo o universo da SIC, numa estrategia que pretende 
reduzir em dois milhoes de euros as despesas com pessoal. 

07 0 Ministerio Publico manda arquivar o processo decorrente da auditoria 
do Tribunal de Contas a gestao da RTP, uma vez que nao terao sido evi
denciadas infrac,oes graves que possam responsabilizar a administra,ao 
anterior. 

08 Segundo um relat6rio apresentado, em Bruxelas, pela Comissao Europeia, 
Portugal foi o pals da UE que menos tempo dedicou a emissao de progra
mas de produ,ao europeia. Genericamente, as televis6es dos quinze dedi-
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caram em media 62,2% do tempo de difusiio a obras europeias. Portugal 
ficou-se pelos 49,5%. 

11 De acordo com um estudo da Marktest, a RTP foi a esta,iio que mais 
tempo de emissiio dedicou a cobertura noticiosa dos atentados no Teatro 
de Moscovo. Contra as 2h53m dedicados pelo canal 1, a TV! dedicou 
apenas 45 minutos a informac;ao, sendo a estac;ao que menos import3ncia
ter.i concedido ao assunto. 

12 0 especialista em direito fiscal Saldanha Sanches diz que a transferencia 
de uma percentagem da taxa da RDP para a RTP e ilegal. De acordo com 
o fiscalista, a pr6pria taxa de r3.dio e inconstitucional, porque uma taxa s6
faz sentido quando se aplica a quern explicitamente se declara consumidor
do hem taxado.

13 0 Sindicato dos Jornalistas denuncia que 16 6rgiios nacionais de comunica,ao 
social estiio a despedir trabalhadores, lamentando que os principais visados 
sejam delegados sindicais e jornalistas que se debatem pelos seus direitos. 

15 A RDP convida todos os trabalhadores interessados a rescindir os seus 
contratos de trabalho ou a aderir a pre-reforma. A medida destina-se a 
reduzir o quadro de pessoal, desenvolvendo-se de modo semelhante ao 
processo seguido na RTP. 

15 Segundo dados do Instituto da Comunica,ao Social, a publicidade repre-
senta 15o/o das emiss6es das televis6es generalistas, mas as estac;:6es est:io 
a apostar cada vez mais em produ,ao nacional. A RTPl dedicou tres quar-
tos da sua programa,ao a produtos nacionais, enquanto a SIC niio chegou 
sequer aos 50% do tempo de antena. 

15 E anunciada a atribui,iio do Premio de Especial Reconhecimento do Jtiri 
do European Newspaper Award 2002 ao Diario de Noticias. 0 galardiio 
premeia o melhor grafismo dos jornais europeus e atribui tres premios ao 
Diario de Noticias, num conjunto de 206 jornais oriundos de 22 pafses. 

20 A Media Capital torna-se o accionista maioritario da NBP, uma vez que 
adquire a VAL os cerca de 15% que a empresa detinha na produtora. 

22 A administra,ao da Lusa impoe aos editores de polftica e do local que 
se demitam, uma vez que se tinharn recusado a cumprir as instruc;:6es da 
avalia,ao em curso na redac,ao. Na sequencia dos despedimentos, Rui 
Moreira e Antonio Bilrero apresentam tambem a demissiio dos cargos de 
subdirectores de informa,ao da agencia. 

Internacional 

01 Uma sondagem publicada pelo Telegraph revela que os ingleses querem 
acabar com a taxa de televisiio. Os espectadores pagam 177 euros por ano 
e o presidente da BBC diz que niio ha alternativa viavel. 
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01 0 New York Times admire que um dos seus fot6grafos teni ficcionado uma 
fotografia de uma crian,a. A atitude do fot6grafo indigna o jornal que a 
considera "uma violar;ao da sua politica de integridade jornalfstica". 

01 0 Departamento de Justi,a dos EUA revela que a Administra,iio norte
-americana bloqueou a fusao entre os dois maiores operadores de televisao 

por satelite do pafs: o Echostar e a DirecTV. A administra,iio invoca a 
violar;ao <las regras da concorrencia, admitindo que a fusao criaria uma 
situa,iio de monop6lio. 

06 Siio condenados a tres meses de prisiio com pena suspensa e a uma multa 
de 43 d6lares o director e o jornalista responsaveis pela publica,iio de uma 
foto da aut6psia do Presidente Anwar Sadat num jornal egfpcio. 

07 Nasce em Dfli o Correia de Timar. Trata-se do primeiro jornal em lingua 
portuguesa, posterior a 1975. Tern 12 paginas, uma tiragem inicial de dois 
mil exemplares e e distribufdo quinzenalmente de forma gratuita. 

07 De acordo com o diario Financial Times, a Reuters pretende dispensar 
20% dos jornalistas, de forma a fazer face a acelerada diminui,iio <las 
receitas e a perspectiva de diminui,ao do volume de neg6cios no primeiro 
semestre de 2003. 

07 Depois de ter despedido um jornalista que inventou 45 pessoas nas noti
cias que escreveu para a agf:ncia, a Associated Press considera obrigar os 
seus jornalistas a acrescentar as pe,as os numeros de telefone de algumas 
das fontes citadas. A ideia e que os editores possam confirmar a existencia 
de tais fontes em caso de duvida. 

08 Segundo o jornal Le Monde, o Frankfurt Allgemeine Zeitung tenciona 
despedir 100 jornalistas. De acordo com o diario frances, a Dow Jones, 
proprietaria do Wall Street Journal tambem tenciona despedir 230 traba
lhadores. 

10 Come,am as emiss6es do primeiro canal britanico de televisiio on-line. 

O Worldart Media Television transmitia todos os anos, desde 1998, via 
Internet, o Festival de Edimburgo, mas agora passa a transmitir 24 horas 
por dia programas de arte e entretenimento de todas as partes do mundo. 

12 O secretario general da Organizaci6n de la Federaci6n de Sindicatos de 
Periodistas revela que 43% dos jornalistas que trabalham em meios dia
rios espanh6is nao tfm contrato ou estao em situar;ao prec.iria. 

18 0 jornal El Pais passa a cobrar o acesso aos conteudos do site. De acordo 
com Juan Luis Cebrian, conselheiro do grupo editorial, "niio e justo que 
os leitores que compram o diario em papel tenham de custear o que outros 
lfem no computador". 

19 A Comissiio Kriegel, nomeada pelo Governo frances para estudar a vio
Iencia e a televiS:io, considera que a Fran\a estcl muito atrasada no que 
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respeita a regulamenta,ao. Garantindo que a violencia afecta o compor
tamento das criani;as, a comissao recomenda a proibi<;io de emissao de 
programas de tear pornografico entre as 6h e as 22h30. 

20 0 Parlamento Europeu aprova uma proposta de directiva que proibe a 
publicidade ao tabaco nos media, bem coma interdita as tabaqueiras de 
patrocinarem acontecimentos publicos. 0 objectivo e eliminar a diferen,a 
legislativa existente entre os Estados-membros. 

21 Dais dos cinco administradores da RA! demitem-se par considerarem que 
a direc,ao da esta,ao e bajuladora de Silvio Berlusconi. 

22 0 Siiddeutsche Zeitung anuncia em comunicado a inten,;ao de suprimir 
20% dos cerca de cinco mil pastas de trabalho. A ma situa,ao conjuntu
ral e a crise persistente no sector dos media sao as raziies apontadas pela 
Siiddeutsche Verlag, a empresa editora do jornal. 

24 0 International Press Institute denuncia a existencia de amea,as continua
das a liberdade de imprensa na Russia, na Coreia do Sul, na Venezuela e 
no Zimbabwe. 

25 Segundo a Associa,ao Mundial de Jornais, em 2002 foram mortos qua
renta e um profissionais dos media. Os nllmeros permitem a organiza\'.ao 
concluir ainda que a situa,;ao da liberdade de expressao se deteriorou ao 
longo do ano 

25 Vladimir Putin veta uma emenda a lei da imprensa da Russia, cujo objec
tivo era limitar a liberdade de informa,ao em casos de opera,;5es anti
-terroristas. 

26 0 Governo espanhol apresenta uma proposta de lei para impedir as tele
visiies de ambito nacional de serem proprietarias de esta,;5es locais e auto
n6micas. 0 objectivo e preservar a concorrencia no mercado, impedindo 
situa,;5es de monop6lio ou de concentra,;ao, o que limitaria, segundo o 
executivo de Aznar, a liberdade de informa,;ao e de escolha dos telespecta
dores. 

Dezembro 

01 0 Governo garante a inten,;ao de manter o subsidio de porte pago a
imprensa regional, embora admita a necessidade de avaliar a eficacia das 
medidas de apoio. 

02 AAssocia,;ao Portuguesa deProdutores de Cinema entrega na Procuradoria
-Geral da Republica uma queixa contra a RTP, a SIC e a TV!, par terem 
atrasado ilegalmente os pagamentos devidos ao !CAM. A divida atinge 
um valor acumulado de 12,5 milhiies de euros e afecta os subsidios do 
!CAM aos produtores.
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02 A administra,ao da RTP faz saber que aderiram ao piano de redu,iio de 
pessoal 665 trabalhadores de todo o grupo RTP, incluindo funcionarios 
da TVGuia e da RTC. Por seu ]ado, a Comissiio de Trabalhadores diz que 
s6 271 funcionarios da RTP aceitaram rescindir contrato ou avan,ar para 
a pre-reforma. 

02 A AACS revela-se preocupada com a qualidade de alguma informa,iio dis
ponibilizada pelos media a prop6sito do caso Casa Pia. 0 6rgiio regu]ador 
aplaude a denuncia empreendida pelos meios de comunica,ao social, mas 
apela ao rigor e repudia o sensacionalismo. 

06 Segundo a Anacom, o numero de subscritores da televisiio por cabo 
aumentou, no terceiro trimestre de 2002, 17%, o que significa um total de 
180 mil novos assinantes do servi,o. 

09 As associa,6es de anunciantes e de agencias de publicidade manifestam-se 
contra a proposta de redu,iio da publicidade na RTP1, conforme preve o 
acordo que o ministro da tutela prepara com a SIC e a TV! para a con
cessiio de uma percentagem de servi,o publico. Segundo os anunciantes, 
a medida tern como objectivo beneficiar apenas as televisoes privadas que, 
dizem, estiio saturadas de publicidade. 

12 0 Conselho Deontol6gico do Sindicato dos Jornalistas divulga um comu
nicado em que se manifesta indignado com a falta de etica de muitos 6rgiios 
de comunica,iio social na cobertura do caso de pedofilia. Acusando os 
meios de informa,iio transgressores de assumirem um papel justicialista, 
o Conselho Deontol6gico denuncia a exibi,iio de imagens s6rdidas e a
"moda" de um suposto jornalismo de causas.

13 E entregue no Ministerio do Trabalho o processo de despedimento colec
tivo da SIC que preve a rescisiio de mais de 40 contratos. 

13 A RTP liquida uma divida de 400 mil euros ao !CAM. Embora o paga
mento represente um born sinal, Elisio Cabral de Oliveira, presidente do 
instituto, diz que a dfvida da esta,iio publica e a menor de todas as televi
sOes, cuja soma atinge os nave milh6es de euros. 

13 0 administrador da RDP afirma ao jorual Publico que 200 dos 1032 
trabalhadores da radio publica aceitaram rescindir os seus contratos, no 
ambito do piano de restrutura,iio da esta,iio. 

15 0 site do jornal Meios e Publicidade informa que a agencia McCann 
Erickson prepara um piano de restrutura,iio em Portugal, a semelhan,a 
do que fez em Espanha e Inglaterra. 

17 0 Governo apresenta o piano de restrutura,iio dos media publicos que 
passa pela manuten,ao de dois canais de televisiio. E ainda anunciada a 
Radio e Televisiio de Portugal que substitui a Portugal Global - a holding 
do Estado que detinha as esta,oes publicas de radio e de televisiio, bem 
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como a RTC. A nova holding integra varias empresas: a RTP - servi,o 
publico de televisiio, a RTP Meios de Produ,iio, a RDP, a participa,ao na 
plataforma da TDT e os novos operadores regionais de televisiio. 

18 A Cofina anuncia a venda dos 60% que detinha na Easysoft, empresa espe
cializada em informatica, e a  inten,ao de alienar o Chip? e a Netviagens, 
bem como os 4,6% que detem na TVI. 

19 0 Grupo Informal de Reflexao, criado pela comissao de trabalhadores 
da RTP para pensar a questiio do servi,o publico de televisiio, apresenta 
conclus6es sobre o estudo efectuado. De acordo com o grupo, a solu,ao 
apresentada pelo Governo para o servi,o publico niio e viavel e esta con
denada it falencia. 

22 Um estudo realizado pela Marktest revela que a SIC foi a esta,iio que 
absorveu maior investimento publicitario proveniente de produtos infan
tis, nomeadamente brinquedos, durante o ano de 2002. 

28 De acordo com um relat6rio da Associa,iio Portuguesa para o Controlo 
de Tiragem e Circula,iio, os leitores portugueses preferem as publica,6es 
semanais, embora o 24 Horas continue a registar tambfm um aumento 

das vendas. 

29 Dados do Instituto Nacional de Estatistica confirmam que os canais de 
televisiio dedicaram quase um quarto da emissiio it publicidade. 

30 Dados da Associa,ao Portuguesa para o Controlo da Tiragem e Circula�iio 
revelam que os jornais desportivos sofreram uma queda no volume de ven
das nos primeiros nove meses do ano. Apesar de o fen6meno se ter esten
dido a outros titulos, a associa,ao arrisca uma explica,ao que vai alem da 
crise no sector da publicidade: a fraca presta,ao de Portugal no Mundial 
de Futebol. 

31 De acordo com dados da Marktest, a TV! e a esta,ao lfder em publicidade 
a bebidas alco6licas, tendo arrecadado 55% do total do investimento do 
sector de mercado em televisiio. 

Internacional 

01 Um jornalista colombiano e assassinado it saida da esta,iio de radio onde 
trabalhava, tornando-se o nono jornalista colombiano morto em 2002. 

01 E anunciada no Japiio a fusiio de duas agencias publicitarias: a Daiko e a 
Yomito. A fusiio da Ingar a uma nova agenda, a Hakuhodo, considerada 
a segunda maior agencia do J apiio, concorrente da Dentsu. 

02 O Governo da Guine-Bissau informa que a suspensiio temporaria das 
emiss6es da RTP-Africa se deve ao caracter nocivo de noticias veiculadas 
pelo canal, comprometendo quer a credibilidade externa do pais quer a 
dignidade dos 6rgiios de soberania. 
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02 Os 15 Estados-membros da UE aprovam a directiva que proibe a publi
cidade ao tabaco e o patrocinio de eventos pela industria tabaqueira. 0 
diploma niio altera nada em Portugal, onde e expressamente proibida 
qualquer forma de publicidade ao tabaco. 

03 A RSF critica a suspensiio da RTP-Africa na Guine-Bissau, considerando 
que a decisao e «injusta e nao tern razao de ser». 

05 0 Parlamento Europeu aprova uma directiva que visa punir os jornalistas 
de economia que se aproveitem de informa,iio falsa passada de forma deli
berada ou negligente. 

06 A BBC proibe os seus editores de escrever colunas de opiniiio em jornais. 

07 0 Governo guineense retoma as emissoes da RTP-Africa no pais, depois 
de uma semana de interrup,iio. Em comunicado, o Conselho de Redac,iio 
da esta,iio defende uma renegociac;iio clara do acordo de difusiio e rejeita 
as acusac;oes de manipulac;iio e distor,iio sistematica da informa,iio que 
estiveram na origem da suspensa'.o das emiss6es. 

08 De acordo com o New York Times, as televisoes norte-americanas estreiam 
inumeros reality shows, cujo principal ingrediente e a humilha,iio. Os 
programas sao, segundo o jornal, hem mais ousados do que o 'Survivor' 
(alguns chegam, por exemplo, a instalar ciimaras em bordeis para conhe
cer os "inconfessados desejos" dos clientes da prostituic;iio). 

09 Uma reportagem da Agence France Press, noticiada pelo jornal Publico da 
conta da prepara,iio de todas as cadeias de televisiio e outros 6rgiios de 
informa,iio norte-americanos para a guerra no Iraque. Embora haja duvi
das sobre a forma como os jornalistas possam ser recebidos pelo regime 
iraquiano, os media fazem grandes investimentos para cobrir o conflito. 

11 0 Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslavia concede aos corres
pondentes de guerra de 6rgiios de comunicac;iio uma excepc;iio parcial a 
obrigac;iio de testemunhar perante a justi,a. 0 Tribunal reconhece que os 
jornalistas devem ser considerados "observadores independentes" e nao 

potenciais testemunhas de acusa,iio. 

12 0 Conselho Superior do Audiovisual frances ordena a todos os canais de 
televisiio do pais que retirem do ar tres anuncios publicitarios, alegada
mente por escandalizarem convic,oes do espectador, ao defenderem este
re6tipos racistas e denegrirem a dignidade humana. 

15 0 grupo de media Pearson, que detem o jornal Financial Times, anuncia 
um aumento do 40% nos seus resultados de 2002. 0 crescimento deve-se 
a redu,;ao de custos com a produ,;ao na Internet, mas, segundo a empresa, 

o jornal preve sofrer uma reduc;iio de 11 % nas receitas publicitarias do
segundo semestre de 2002.
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16 0 Governo da Guine-Bissau ameac;a encerrar definitivamente as emissoes 
da RTP-Africa, se nao se consolidarem as negociac;6es sabre o acordo de 
transmissao. 

17 0 jornal The New York Times publica uma correcc;ao a uma notfcia que 
publicou em 1994. 

19 A Federac;ao Internacional de Jornalistas anuncia que em 2002 foram 
mortos 67 profissionais da comunicac;ao social no desemprenho das suas 
func;6es. A organizac;ao anuncia para 2003 o lanc;amento do Instituto 
Internacional de Seguranc;a da Imprensa, especialmente dedicado a pro
tecc;ao dos jornalistas. 

26 Um estudo da On-Line Publishers Association revela que o acesso pago a 
contetidos de Internet aumentou nos EUA 105% no terceiro trimestre de 
2002 face a igual perfodo de 2001. 

26 A estac;ao de televisao por satelite arabe Al-Jazeera inicia emiss6es experi
mentais nos EUA. Legendadas em ingles, as emiss6es tern coma intuito for
necer aos espectadores o contexto dos acontecimentos no Medio Oriente. 

27 A agencia noticiosa Mediafax informa que o partido no poder na Romenia 
ofereceu dinheiro aos jornalistas como prenda de Natal. 

27 E recusada a privatizac;ao da RAJ. A autoridade reguladora da concor
rencia italiana sugere ao Governo que siga o modelo brit:lnico, ou seja, 
que mantenha um canal financiado pela taxa cobrada aos contribuintes e 
outro de natureza comercial, financiado pela publicidade. 

28 0 Alto Conselho da Radio e da Televisao turca manda suspender as emis
s6es das dezenas de canais privados que cederam a tentac;ao de transmi
tir programas com contetidos de sexo e violencia. Na ii.nsia das grandes 
audiencias, as estac;6es arriscam os lucros em publicidade e sujeitam-se a 
elevadas multas. 

29 De acordo com a Agence France Press, aumenta gradualmente o ntimero 
de jornalistas estrangeiros com dificuldades para receber autorizac;ao de 
entrada no Iraque. Aguardando a obtenc;ao de um vista na Jordii.nia, os 
jornalistas ocupam-se na busca de informac;oes sabre o reino jordano. 

2003 

Janeiro 

A SIC torna-se a primeira estac;ao de televisao privada, em Portugal, a 
disponibilizar o servic;o de teletexto. 

03 De acordo com uma noticia divulgada pelo Publico, o jogo de futebol 
Portugal-Brasil, transmitido pela TV! em Abril de 2002, foi o programa 
de televisao com maior audiencia media desse ano. Os resultados da ana-
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lise de audiencias televisivas referentes a 2002 mostram que houve um 
empate, na lideran,a, entre a SIC e a TV!. 

11 Um estudo da Marktest revela que no ultimo trimestre de 2002 a genera
lidade dos jornais diarios subiu as audiencias, com excep,iio do Didrio de 
Noticias. 

13 A SIC come,a a testar a emissiio de publicidade diferenciada para cada 
regiao. 

16 E aprovado por unanimidade, na Assembleia da Republica, um projecto 
de lei sabre os direitos de autor dos jornalistas, apresentado pelo PS. 

18 0 estudo de audiencias radiof6nicas da Marktest, divulgado pelo Publico, 

revela que no ultimo trimestre de 2002 a Radio Renascen,a perdeu a lide
ran,a que mantinha nos ultimos 25 anos, para a RFM, uma esta,iio tam
bem do grupo Renascen,a. 

24 0 Publico da inicio a publica,iio quinzenal de uma pagina, na edi,ao 
Minho, elaborada por estudantes de Comunica,iio Social da Universidade 
doMinho. 

31 A campanha publicitaria televisiva da Preven,iio Rodoviaria Portuguesa, 
criada pela BBDO Portugal, recebeu um premio no Eurobest, em Londres. 

31 A provedora da Casa Pia, Catalina Pestana, proibiu a realiza,iio de filma
gens, fotografias ou entrevistas com crianc;as da institui�ao. 

Internacional 

07 0 Publico revela os dados da RSF referentes ao numero de jornalistas 
mortos em 2002: 25. No mesmo periodo, contabilizaram-se 692 jornalis
tas detidos e 1420 agredidos, e um aumento dos atentados a liberdade de 
imprensa. 

12 De acordo com um trabalho do Publico, os reality shows tern vindo a pro
vocar, nos EUA, um aumento do nllmero de queixas e processos judiciais, 
por parte de concorrentes e participantes nos concursos. Como resultado, 
as produi;Oes destes programas tornam-se cada vez mais caras. 

20 Segundo um trabalho elaborado pelo Publico, o Departamento de Defesa 
norte-americano autorizou aos jornalistas o acompanhamento de unida
des militares num cen.irio de guerra contra o Iraque. 

21 De acordo com o Pub/ico, as novas normas de conduta do jornal The New 
York Times impoem restri,oes aos jornalistas e editores no que respeita a 
posse de ac,oes de empresas e a participa,iio na vida publica. 

26 Segundo o Publico, o director-geral do canal de televisiio independente 
russo NTV, Boris Jordan, demitiu-se, passando as trCs maiores canais do 
pais a ser controlados pelo presidente russo Vladimir Putin. 
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Fevereiro 

02 · Os noticiarios da RTP, SIC e TV! foram os programas mais vistos neste 
dia, devido ao escandalo da Casa Pia e a detern;iio de Carlos Cruz. 

06 A revista Visiio prescindiu da colabora,iio da colunista Clara Pinto 
Correia, depois de terem sido publicados dais artigos de opiniiio que con
tinham excertos nao identificados de artigos da revista norte-americana 
New Yorker. 

08 0 Sindicato dos Jornalistas critica a cobertura mediatica que alguns 6rgaos 
tern efectuado do escandalo da Casa Pia. 

12 0 ministro Morais Sarmento explica ao Parlamento a escolha de Luis 
Delgado para a administra,iio da Lusa, depois de varias criticas dos depu
tados da oposi,iio. 0 ministro afirma ainda que a RTP2 tern vindo a perder 
audiencia desde 1999, e que ja niio e vista pelas classes A e B, que seriam o 
seu publico-alvo. Morais Sarmento afirma - em declara,oes reproduzidas 
pelo Publico - que "ficaria mais barato pagar uma volta ao mundo aos 
espectadores do 'Acontece' do que produzir o programa". 

14 De acordo com o Publico, alguus comerciantes de Vila Nova de Cerveira 
recusam-se a exibir o cartaz de uma exposi1riio do cartoonista Ant6nio, 
orgauizada pelo Museu Nacional da Imprensa, par incluir um desenho de 
Joao Paulo II com um preservativo no nariz. 0 referido cartoon tinha ja 
provocado uma grande polemica quando foi publicado originalmente no 
Expresso, em 1992. 

14 A Radio Renascen,a suspende as suas emiss6es para Africa por falta de 
apoio governamental para suportar os custos envolvidos. 0 Estado com
participava os custos destas emiss6es, mas a ultima dota,ao datava de 
2000, existindo ainda montantes em divida referentes a anos anteriores. 

17 Um trabalho efectuado pelo Publico revela que o desemprego de jornalis
tas triplicou, entre 2000 e 2002. 

17 A AACS faz um balan,o da actividade desde a sua funda,iio, em 1990. 
Contra operadores televisivos foram instaurados 22 processos, dos quais 
12 em 2002. 

22 0 Expresso cita um estudo elaborado pela Marktest segundo o qua! Duriio 
Barroso e Paulo Porras foram as personalidades com maior visibilidade 
nos noticiarios televisivos de 2002. Na lista das 10 personalidades com 
maior visibilidade, nove siio politicos e um e futebolista. 

24 A Lusa inicia a distribui,iio de noticias a telem6veis da rede TMN, atraves 
de alertas SMS. 

25 A 24." edis,iio do concurso internacional de Melhor Design de Imprensa, 
promovido pela Society for News Design, atribui um total de 47 premios 
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a publica,oes portuguesas. 0 Ptiblico recebe 27, o Didrio de Noticias 18 
e o Expresso 2. 

27 A AACS da um parecer desfavoravel aos nomes indicados pela RTP para 
a direc,ao da NTV, por considerar que existe acumula,iio de cargos. Em 
declara,oes ao Ptiblico, a administra,ao da RTP afirma niio pretender 
mudar a proposta, por o parecer da AACS ser meramente consultivo. 

28 A administra,ao da NTV dispensa 25 dos seus 37 jornalistas. 

Internacional 

01 A guerrilha colombiana do Exercito de Liberta,ao Nacional libertou os 
dois jornalistas do Los Angeles Times raptados a 21 de Janeiro. 

03 Um estudo do Observat6rio Europeu do Audiovisual, divulgado pelo 
Ptiblico, e referente a 2001, revela que a fic,ao de origem norte-americana 
continua a dominar as importai;Oes de programas televisivos. 

11 De acordo com o PUblico, as autoridades iraquianas nao renovaram o 
visto a 70 jornalistas estrangeiros, que siio assim for,ados a abandonar o 
pafs nas 72 horas seguintes. Entre os jornalistas afectados por esta decisiio 
incluem-se profissionais da BBC, CBS, ZDF, Time, Associated Press, DPA 
e EFE. Alguns dias antes, a mesma situa,ao se tinha verificado com jorna
listas da Antena 1, Ptiblico e ABC. 

13 A delega,iio da RDP-Africa na Guine-Bissau e novamente encerrada, 
numa decisiio tomada pela administra,ao da RTP. Nao obstante o encer
ramento, a emissao da programa�ao no territ6rio manteve-se. 

20 Segundo o Ptiblico, a Reuters pretende suprimir 3 mil postos de trabalho 
ate ao final de 2005. A notfcia foi conhecida alguns dias antes, na apresen
ta,ao de resultados da empresa, que em 2002 registou os maiores prejui
zos da sua hist6ria. 

24 De acordo com uma notfcia da Agence France Press publicada pelo Publico, 

mais de 500 jornalistas foram autorizados pelo Departamento de Defesa 
norte-americano a fazer a cobertura de eventuais combates que venham a 

ocorrer no Iraque. Pelo menos um quinto dos 6rgaos convidados e estran
geiro (i.e., nao norte-americano). 

27 A redac,iio do jornal frances Le Monde assina um comunicado nas colu
nas do jornal onde afirma estar solidaria com a direc,ao. A redac,ao con
sidera igualmente ter sido atacada e difamada. Em causa esta o livro La 

· Face cachee du Monde, de Pierre Pean e Philippe Cohen, publicado na
vespera. Em poucas horas os 60 mil exemplares da obra, com cerca de 600
p.iginas, esgotaram.
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Mar�o 

05 De acordo com o 24 Horas, a Vodafone comei;ou a disponibilizar alguns 
programas de televisiio (como por exemplo 'Os Malucos do Riso' e os 
noticiarios da SIC e TV!) e imagens de triinsito atraves de telem6vel. 0 
servii;o esta disponivel apenas para alguns equipamentos telef6nicos, e o 
tarifario definitivo sera divulgado apenas em Abril. 

08 Tern inicio as emissoes do canal de cabo SIC Mulher, em Lisboa e Porto, 
comemorando o Dia Internacional da Mulher. As emissiies para o resto do 
pais estiio previstas para dez dias mais tarde. 

13 A Anacom decide propor ao Ministerio da Economia a revoga<;iio da 
liceni;a, concedida ao cons6rcio liderado por Joiio Pereira Coutinho, para a 
explora<;iio da TDT. 0 pedido e proveniente do pr6prio cons6rcio (PTDT) 
devido a alegada dificuldade de obteni;ao dos equipamentos terminais. A 
licen,a previa o inicio da explora<;iio ate 31 de Agosto de 2002, embora 
posteriormente tivesse havido um adiamento para 1 de Mari;o de 2003. 

15 Um estudo da Marktest, citado pelo Expresso, revela que o Correia da 
Manha foi o jornal diario que mais receitas publicitarias recebeu durante 
2002. Em segundo e terceiro Ingar, respectivamente, ficaram colocados o 
Jornal de Noticias e o Diario de Noticias. 

17 0 grupo Impresa anuncia os resultados respeitantes a 2002, revelando um 
prejuizo de 27,9 milhiies de euros. A diminui<;ao <las receitas publicitarias 
e apontada como a principal causa para a quebra dos resultados. Para 
2003, a administra<;ao do grupo preve um retorno aos lucros. 

20 Tern inicio a guerra no Iraque (as 02h32, hora de Lisboa). 0 jornalista 
Carlos Fino, da RTP, est3 em directo nesse momento e e o primeiro jorna
lista, a nivel mundial, a noticiar o inicio do conflito. Segundo o Correia 
da Manha, as imagens sao compradas por estai;iies como a TV Globo, a 
CNNe a BBC. 

27 Dados da Marktest referidos pelo Publico revelam que desde o inicio da 
guerra no Iraque os programas de informai;ao na RTPl tern tido mais 
audiencia que os de entretenimento. 

27 Dados da Anacom estudados pela Marktest e referidos pelo Jornal de 
Noticias indicam que o nllmero de assinantes de televisao por cabo aumen
tou 12% entre 2001 e 2002. 

Internacional 

09 0 jornal norte-americano The New York Times toma posi<;iio contra um 
eventual cenclrio de intervenc;ao militar contra o Iraque sem um apoio 
internacional. A manchete do jornal britiinico The Independent deste dia 
e: "Nao em nosso name, Mr. Blair". 
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10 Um estudo do instituto alemao Gewis revela que 88% dos espectadores 
alemiies niio compreendem a totalidade das palavras utilizadas nos telejor
nais a que assistem. 

14 Segundo uma notfcia do Publico, o Supremo Tribunal alemiio apoiou o 
direito das autoridades de fazerem escutas telef6nicas a jornalistas quando 
estes estejam em contacto com interlocutores acusados de crimes graves. 

18 Um artigo do Publico refere os preparativos que estiio a ser efectuados 
pelas grandes cadeias de televisiio dos EUA para "mostrar a guerra em 
directo", por exemplo atraves da integra,ao (embbedment) de jornalis
tas em unidades militares colocadas no Iraque. Um outro artigo retrata a 
cobertura da crise no Golfo por parte da Al-Jazeera. 

25 De acordo com um estudo divulgado pela Eurodata TV Worldwide, no 
MIPTV, em Cannes, e citado pelo Publico, o consumo de televisiio aumen
tou em 2002. Em media, os espectadores dos 72 paises analisados pas
saram trfs horas e 24 minutos par dia em frente a televisao, mais tres 
minutos do que em 2001. Os programas mais vistos sao telenovelas, series, 
sitcoms, telefilmes e programas de entretenimento. 

27 A MTV Europe lan,a um memoranda interno de censura a determinadas 
musicas e videos que contenham men,oes belicas. A BBC e outras radios 
britanicas tambem adoptam directivas em rela,ao as musicas a passar. 

28 Dados do Com-Score Media divulgados pelo Publico revelam que, desde o 
infcio da guerra no Iraque, as edii;Oes on-line de jornais e os sites noticio
sos registaram aumentos acentuados de audiencia. As subidas nas audien
cias dos principais sites informativos oscilaram entre 30 e 218%. 

31 0 jornalista Peter Arnett e despedido da esta,ao televisiva NBC, depois de 
ter dito, em entrevista a televisao estatal iraquiana, que o piano de guerra 
inicial dos EUA tinha falhado. 

Abril 

01 Um estudo da Memorandum, citado pela Briefing, revela que no periodo 
de 19 a 25 de Mar,o foram emitidas 1040 noticias na televisiio sabre a 
guerra no lraque. 

02 Uma noticia adiantada pelo Jornal de Noticias indica que cerca de 70% 
do investimento publicit.irio, em Fevereiro, se destinou as esta\6es de tele
visao. 

02 Dados da Marktest revelados pelo Publico, sabre as audiencias televisivas 
de-Mari;o, mostram que o "quinto canal" (cabo, video e outros) conseguiu 
o seu melhor share de sempre.

09 Sere jornalistas portugueses (da RTP, SIC, Expresso e Radio Renascen,a) 
foram atacados por milicias iraquianas, no centro de Bagdade. 
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09 A PTM adquire mais 50% da Warner Lusomundo, passando agora a deter 
o controlo total da empresa.

10 Um artigo da Lusa contabiliza em 945 o mimero de funcionarios dos 
meios de comunica,ao do Estado (RDP, RTP e Lusa) que nos seis meses 
anteriores rescindiram contrato ou manifestaram intenc;ao de o fazer. 

12 A Lusa conclui a primeira lase de restrutura,ao, com a saida de 43 fun
cionarios (23 jornalistas e. 20 administrativos), gastando quatro milhoes 
de euros em indemniza,oes. Na segunda fase, o objectivo e aumentar os 
lucros atraves da oferta de novos servic;os, como o envio de notfcias por 

SMS e a cria,ao de parcerias com portais governamentais. 

13 Um estudo da Marktest, referido pelo Didrio Econ6mico, revela que, 
durante as tres primeiras semanas da guerra no Iraque, este tema ocupou 
mais de 147 horas de emissao. 

16 Dados da Bareme lmprensa da Markest, divulgados pelo Didrio Econ6mico, 
revelam que, no primeiro trimestre do ano, os tftulos de informac;iio econ6-

mica foram os que obtiveram mais crescimento de audifncias. 

17 Dados da Marktest, publicitados pelo Didrio Econ6mico, mostram que, 
no primeiro trimestre do ano, a RFM ultrapassou a audiencia da Radio 
Renascen,a. Segundo o mesmo estudo, mas agora citado pelo Didrio de 
Noticias, as esta,oes de radio de informa,ao foram as que mais aumenta
ram o sen share.

19 Num artigo publicado pelo Didrio de Noticias, um grupo de ex-colabo
radores da empresa de publicidade McCann fala de uma "chacina" de 
despedimentos nos meses anteriores. Mais de 50 pessoas terao, alegada
mente, sido dispensadas, e duas empresas do grupo foram encerradas. 
Paralelamente, foram feitas novas contratac;6es, mantendo-se no essencial 
a carteira de clientes. 

20 0 jornal Didrio do Sul, de Evora, lan,a uma edi,ao bilingue (em portu
gues e espanhol), distribuida em diversas localidades fronteiri,as da regiao, 
aproveitando a quadra pascal e o fluxo de turistas entre os dois paises. 

21 Dados da Associa,ao Portuguesa de Controlo de Tiragem e Circula,ao, 
divulgados pelo Didrio Econ6mico, mostram que em 2002 o Expresso foi 
o jornal mais lido no pais, seguido pelo Jorna/ de Noticias e Correia da
Manha.

22 Dados da MediaMonitor, divulgados pelo Pub/ico, revelam que as radios 
nacionais dedicaram 65% do seu espa,o informativo ii. guerra no lraque, 
durante as quatro semanas de conflito. 

23 0 ministro da Defesa, Paulo Portas, atribui medalhas aos militares que 
foram destacados para comentadores de televisao durante a guerra no 
Iraque. A medida envolveu alguma polemica politica. 
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28 A multinacional WPP compra 40% da Marktest. 

28 0 estudo Publivaga, elaborado pela Marktest e divulgado pelo Publico, revela 
que as campanhas publicitarias televisivas da OK! Teleseguro foram, em 
2002, pelo segundo ano consecutivo, as mais reconhecidas pelos inquiridos. 

28 Sao divulgados os resultados do primeiro trimestre da holding Impresa, 
que registou nesse perfodo prejufzos de 7,4 milhiies de euros, menos um 
milhiio de euros do que no mesmo perfodo de 2002. 

30 0 julgamento de Eduardo Costa, gestor do jornal O Primeiro de Janeiro, 

acusado de burla com porte pago, que deveria ter infcio neste dia, e adiado 
para 17 de Setembro. 

Internacional 

01 Israel retira a BBC World da sua televisiio por cabo, alegadamente por niio 
se ter chegado a um consenso nas negociai;iies financeiras para exibii;iio do 
canal. A estai;iio tinha ja sido acusada por Israel de niio ser "equilibrada" 
na informai;iio sobre o conflito israelo-palestiniano. 

01 No Iraque, as fori;as norte-americanas iniciam uma operai;ao de "resgate,, 
da soldado Jessica Lynch. As imagens, de grande espectacularidade, siio 
depois divulgadas pela comunicai;iio social, e Jessica Lynch torna-se uma 
herofna. 

02 0 fot6grafo Brian Walski , do Los Angeles Times, e despedido por ter 
forjado uma foto do conflito no lraque, atraves de montagem de duas 
fotos verdadeiras, tiradas por si com um intervalo de poucos momentos, 
alegadamente para conseguir "uma imagem mais dram.itica". 

02 No Iraque, morre um operador de camara daquele pafs que trabalhava 
para a BBC. 

03 Celebram-se 30 anos sobre a realizai;iio da primeira chamada de telem6vel. 

03 A estai;iio de televisiio Al-Jazeera suspende a cobertura da guerra no 
Iraque, em protesto por dois dos seus enviados terem sido impedidos de 
trabalhar em Bagdade. 

04 A estai;iio de televisiio Al-Jazeera recomei;a a transmitir notfcias sobre a 
guerra no Iraque. 

04 No Iraque, morre o jornalista norte-americano embedded, Michael Kelly, 
do Atlantic Monthly e do Washington Post. 

04 0 jornalista Peter Arnett, despedido alguns dias antes da NBC, esta a ser 
contratado por vclrios 6rgaos de comunicai;ao europeus coma comentador 
do conflito no lraque. 

05 E divulgado o relat6rio do Comito para a Proteci;ao dos Jornalistas, que 
indica que em 2002 morreram menos jornalistas em exercfcio da profis-
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sao do que no ano anterior. No entanto, o nllmero de jornalistas presos e 
superior ao de 2001. 0 pafs com mais profissionais mortos e a Colombia, 
enquanto o que lidera as detem;oes e a China. 

06 "Fogo amigo" no Iraque provoca a morte do interprete curdo da estai;iio 
televisiva BBC e ferimentos num jornalista da mesma estai;iio. 

07 No Iraque, morrem dois jornalistas (um alemiio da revista Focus e um 
espanhol do diario El Mundo) na sequencia de um ataque iraquiano, 
enquanto dois jornalistas polacos siio detidos por iraquianos armados. 

07 Em Cuba, sete dissidentes siio condenados a penas entre 15 e 25 anos de 
prisiio por delitos de opiniiio. As penas mais pesadas couberam ao jorna
lista e poeta Raul Rivero e ao jornalista Ricardo Gonzales, ambos conde
nados a 20 anos, e ao lfder dissidente Hector Palacios, que foi condenado 
a 25 anos de prisiio. 

07 Siio anunciados os premios Pulitzer. No ambito do jornalismo, o jornal 
The Boston Globe foi galardoado na categoria de servii;o publico, devido it 
cobertura de abusos sexuais levados a cabo por padres da Igreja Cat6lica. 
Os jornais Washington Post e Los Angeles Times foram os que mais pre
mios obtiveram (tres cada um). 

07 Na Colombia, dois jornalistas siio assassinados no espai;o de poucas horas. 

08 No Iraque, um tanque norte-americano dispara contra o Hotel Palestina, 
onde estiio alojados muitos jornalistas, matando dois jornalistas, e ferindo 
outros. 0 Sindicato dos Jornalistas protesta contra este ataque junto da 
embaixada dos EUA em Lisboa. 

09 Na sequencia da morte de um jornalista espanhol no ataque ao Hotel 
Palestina, no Iraque, a imprensa espanhola boicotou uma conferencia de 
imprensa, em Madrid, do ministro britanico dos Neg6cios Estrangeiros, 
Jack Straw, e da sua hom6loga espanhola, Ana Palacio. 

15 No Iraque, um jornalista argentino, Mario Podesta, morreu e uma jorna

lista, Veronica Cabrera, ficou ferida num acidente de autom6vel. 

15 A revista Time posta it venda neste dia (mas com data de capa de 21 de 
Abril) usou na capa um grafismo com a fotografia de Saddam Hussein e 
uma cruz vermelha por cima, o mesmo que tinha usado 58 anos antes com 
Adolf Hitler. 

15 Em Israel, a BBC World volta a emitir, mas s6 para assinantes de televisiio 
digital. 0 interregno durou cerca de duas semanas, alegadamente devido 
it falta de consenso em relai;iio a pagamentos. 

17 Em Israel, dois jornalistas franceses foram detidos no aeroporto de 
Telavive e posteriormente expulsos para Frarn;a. Os jornalistas iam fazer 
uma reportagem sobre pacifistas pr6-palestinianos. 
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18 Na Cisjordiinia, e morto a. tiro um jornalista (operador de ciimara) da 
Associated Press. 

22 Um artigo do Didrio de Noticias fala sobre a elabora,iio de um documen
tario por parte do jornalista Christoffer Guldbransen, que acompanhou 
o primeiro-ministro dinamarqufs com uma pequena c3mara digital no

iimbito da presidencia da UE. 0 documentario causou bastante polemica
por incluir "comentclrios comprometedores" e "manobras de bastidores".

24 A Microsoft lan,a uma campanha publicitaria a nivel mundial, dirigida a 
profissionais de tecnologias de informa,iio, na qua! investiu cerca de 250 
milhoes de euros. 

24 0 director-geral da BBC, Greg Dyke, acusa os media norte-americanos 
(sobretudo a Fox News e a Clear Channel Communications) de "patrio
tismo" e "parcialidade" na cobertura da guerra no Iraque. 

25 As 19 esta,oes televisivas (incluindo a RTP) que detinham 51 % da 
Euronews passaram a controlar a totalidade do capital. 

Maio 

04 0 C6digo Deontol6gico dos Jornalistas comemora o 10." aniversario. 

05 0 Didrio Econ6mico divulga os resultados de 2002 da RDP que, pela pri
meira vez, registou prejuizos, na ordem dos 14 milhoes de euros. Segundo 
o presidente da emissora, Almerindo Marques, o prejuizo foi causado pela
existfncia de custos extraordinclrios, ligados a restrutura�iio da empresa.

06 E "inaugurado" o blog Abrupto (www.abrupto.blogspot.com), embora s6 
alguns dias mais tarde tenha sido descoberto que pertencia a Jose Pacheco 
Pereira. 

07 0 Didrio Econ6mico divulga os resultados do grupo Lusomundo referen
tes a 2002, segundo os quais o grupo teve um prejuizo de 16,6 milhoes de 
euros. 

08 Um artigo do Didrio Econ6mico revela que o investimento dos anuncian
tes no mercado nacional, em Mar,o de 2003, aumentou em cerca de 4% 
face ao mesmo mes do ano anterior. 0 maior crescimento registou-se no 

segmento da televisiio por cabo. 

10 Arranque das emissoes regulares da MaisFutebol Radio, uma emis
sora presente exclusivamente na Internet, criada pela parceria entre a 
Media Capital, o portal de radios Cotonete e o jornal desportivo on-line 

MaisFutebol. 

17 Um estudo da Tempo OMD, referido pelo Expresso, revela que, nos pri
meiros trfs meses do ano, a televisao por cabo foi o meio que maior cres-

343 



cimento registou, no que se refere a investimento publicit.irio. As maiores 
quedas ocorreram na Internet e na imprensa di.iria. 

20 Em Conselho de Ministros, e aprovada a nova Lei de Televisiio. 0 diploma, 
que tera ainda de ser aprovado na Assembleia da Republica, preve altera
c;6es no esquema de financiamento da RTP, novas regras de concessiio do 
servic;o publico, a extinc;iio da holding Portugal Global, a criac;iio de uma 
nova entidade reguladora para o sector e restric;6es a emissao de imagens 
com conteudos violentos ou pornograficos. 

21 A RTP efectua a sua emissiio deste dia totalmente a partir de Sevilha (por 
causa do jogo da final da Tac;a UEFA), da responsabilidade do Centro de 
Produc;iio do Porto. A estac;iio obtem um share de 67,5%, alcanc;ando a 
sua melhor audifncia nos Ultimas trfs anos. 

21 Na SIC, discute-se a proposta de fusiio das redacc;6es da casa-miie e da SIC 
Notfcias, prevista para arrancar na semana seguinte. 

24 De acordo com o Expresso, o pacote legislativo sobre televisiio, enviado 
alguns dias antes pelo ministro Morais Sarmento ao Parlamento, preve a 
manutenc;iio dos dois canais pela RTP durance oito anos, a alterac;iio das 
regras de financiamento (por exemplo, com o regresso da taxa de tele
visiio), e o termino da AACS, do Conselho de Opiniiio e do Instituto de 
Comunicac;iio Social. Algumas destas medidas, porem, dependem de uma 
eventual revisao constitucional. 

27 0 Instituto Nacional de Estatfstica divulga os numeros relativos ao publico 
de cinema em Portugal, mostrando que em 2002 aumentou o numero de 
sess6es mas diminuiu ligeiramente o de espectadores, face a 2001. 

28 Dados do Instituto Nacional de Estatistica revelam que no final de 2002 
quase 72% das empresas portuguesas possuiam ligac;iio it Internet, e 84% 
possuia computadores. 

Internacional 

01 Na Irlanda do Norte, o jornalista Liam Clarke foi detido por ter transcrito 
gravac;6es das conversas telef6nicas entre o lider do Sinn Fein e membros 
do Governo britiinico. 

01 0 jornalista do New York Times Jayson Blair demite-se, na sequencia de 
acusac;6es de plagio. 

02 Um estudo da RSF, apresentado pelo Didrio Econ6mico, revela que "as 
agress6es aos jornalistas duplicaram em 2002". Nesse ano, foram mortos 
46 jornalistas no exercicio da actividade. 

02 0 operador de ciimara britiinico James Miller e abatido por tropas israe
listas, num campo de refugiados, no Sul da Faixa de Gaza. 
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03 Um estudo do Observat6rio Europeu do Audiovisual, referido pelo Publico, 

revela que "a frequencia das salas de cinema estagnou em 2002 nos pafses 
da UE". 

05 De acordo com o Ditirio de Noticias, que cita o relat6rio anual da World 
Press Freedom e da RSF, Cabo Verde e o pafs africano de lingua portu
guesa com maior liberdade de imprensa. 

07 Segundo o Publico, o New York Times esta a investigar todos os trabalhos 
elaborados pelo ex-jornalista Jayson Blair, que se despediu no dia 1 depois 
de acusa,oes de plagio. 

07 0 grupo alemao de media Bertelsmann anuncia os resultados financeiros 
do primeiro trimestre, em que teve um prejufzo recorde de 399 milhoes de 
euros. A desvaloriza,ao do d6lar e a forte concorrencia nos EUA sao as 
razoes apontadas para os maus resultados. 

11 0 New York Times publica, em primeira pagina, um Iongo pedido de des
culpas aos leitores, devido aos plagios e erros cometidos por um dos seus 
rep6rteres, Jayson Blair, ao longo de quatro anos. 

12 De acordo com o Didrio de Noticias, a esta,ao televisiva italiana RAJ esta 
a ser alvo de investigai;ao "administrativa", motivada por uma queixa do 
primeiro-ministro Silvio Berlusconi. 

12 0 jornal norte-americano The Boston Globe anuncia que o seu ex-jorna
lista Jayson Blair, alvo de acusa,oes de plagio no New York Times, tam
bem tinha cometido erros nos artigos que escreveu para aquele jornal. 

15 0 Eurodata TV Worldwide revela o seu estudo sabre audiencias televisivas 
em todo o mundo, relativo a 2002. Segundo esse estudo, o desporto lide
rou as audiencias internacionais, tendo a fic<;iio (que geralmente ocupava o 
topo) ficado em segundo lugar. 

16 Uma investiga,ao da BBC (referida pelo Publico) afirma que o resgate da 
soldado Jessica Lynch niio passou de uma opera,ao destinada aos media. 

19 Em Bruxelas, os jornalistas recusam-se a cobrir a chegada dos ministros 
dos Neg6cios Estrangeiros e da Defesa dos paises da UE. Trata-se de uma 
forma de pressao sabre as autoridades britanicas e francesas, para que 
investiguem a situa,ao do reporter de imagem frances Fred Nerac, desa
parecido no Iraque desde 22 de Mar,o, na sequencia de um acidente que 
vitimou o jornalista Terry Lloyd, da !TN.

21 0 director-geral da televisiio regional piiblica basca ETB e interrogado 
pelo procurador-geral espanhol, devido ao facto de a esta,ao ter emitido 
uma declara,ao de presumfveis membros do grupo separatista ETA, no 
dia 15. A RSF pede que seja cancelado o inquerito a ETB. 

26 De acordo com o Correiro da Manha, segundo o site Download.com, o 
programa gratuito mais procurado ate este dia na Internet e o Kazaa, um 
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software para partilha de ficheiros multimedia. 0 anterior recorde perten
cia ao ICQ,um programa de troca de mensagens em tempo real. 

29 0 jornalista da BBC Andrew Gilligan revela, no programa 'Today', que 
um alto respons.ivel o informara que o dossier britanico sabre a existCncia 
de armas de destruic;ao no Iraque tinha sido "apimentado". Esta noticia 
viria a ter desenvolvimentos posteriores, pondo em questao a protecc;3o 
das fontes e a actua,ao da pr6pria esta,iio televisiva. 

30 0 relat6rio do Cornice para a Protec,iio dos Jornalistas conclui que a 
morte de dais rep6rteres, ocorrida a 8 de Abril no Iraque, na sequencia do 
bombardeamento do Hotel Palestina par for,as militares norte-america
nas, poderia ter sido evitado. 

31 A empresa de sondagens Gallup Organization divulga os resultados de um 
estudo elaborado nos EUA, segundo o qua! a confian,a dos norte-ameri
canos no jornalismo praticado nesse pals esta cada vez mais deteriorada. 

Jun ho 

03 E apresentado um estudo elaborado pela Metris/GfK para a Associa,iio 
Portuguesa de Empresas de Distribui,ao, segundo o qua! o consumidor 
portugues, na area niio-alimentar, e mais influenciado pelo pre,o e pela 
marca do que par promo,iies au anuncios publicitarios. 

09 A marca de brandy Madeira lan,a uma campanha publicitaria dirigida 
aos imigrantes de Leste. 

11 Os trfs canais nacionais transmitem, num directo de mais de meia hora 
em horario nobre, uma conferencia de imprensa dada pela autarca Fatima 
Felgueiras, fugida para o Brasil. 

12 Um ano antes do infcio do Euro 2004, a GalpEnergia da infcio ii campa
nha com o slogan 'A Galp da as boas-vindas ao Euro'. A pe,a central da 
campanha e um anuncio televisivo com o jogador Luis Figo. 

13 0 Pub/ico da a conhecer as resultados de um estudo realizado pela 
Eurostat, segundo o qua! cerca de 40% do tempo livre dos cidadiios euro
peus siio passados a ver televisiio. 

14 De acordo com o Expresso, o ministro Morais Sarmento chamou a aten
,ao ii administra,ao da RTP, par causa da cobertura jornalfstica dada a 
Fatima Felgueiras, autarca que fugiu ii justi<;a, 

17 As televisiies portuguesas recusam efectuar um directo a um homem que 
se manteve mais de 10 horas num telhado, exigindo a entrada em directo 
nas emiss5es. 

18 As administra<;iies da RDP e RTP apresentam as contas relativas ao exerd
cio de 2002, e um conjunto de medidas de restrutura<;iio das suas empresas, 
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nas quais se incluem a diminuic;:io dos custos de financiamento e reduc;Oes 
nos quadros de pessoal. 0 primeiro inventario de material realizado na 
RTP revela o desaparecimento de material e equipamento tecnico no valor 
de 12 milh6es de euros. 

19 0 Didrio de Noticias revela que a RTP assegurou um emprestimo banca
rio internacional que lhe permitirfl liquidar, nos pr6ximos 16 anos, uma 
divida acumulada de 1286 milh6es de euros. 

21 De acordo com o Expresso, o numero de assinantes da TVCabo e "miste
rioso", variando conforme as situac;Oes, o que levanta problemas aos seus 
fornecedores de conteudos. 

23 Nove jornalistas da redac,ao multimedia da RTP enviam uma carta ao 
ministro Morais Sarmento para que este intervenha na decis:io da estac;ao 
de niio renovar os contratos, e os 215 funcionarios da produtora Fo&Co 
solicitam uma audifncia urgente ao ministro, devido a receios de despedi
mento colectivo. 

28 Segundo o Didrio de Noticias, a BCPTV (canal de televisiio interno do 
grupo BCP) e vista diariamente, em media, por 100 mil a 250 mil pessoas. 
O grupo pretende aumentar as audiencias, estando a elaborar acordos 
com os CTT, Galp Energia e EDP. 

Internacional 

01 Num artigo publicado no jornal Mail on Sunday, o jornalista da BBC 
Andrew Gilligan menciona o nome de Alastair Campbell, director de 
comunica,ao do primeiro-ministro Tony Blair, como responsavel pelo 
"apimentar" de um dossier sabre armas de destruic;ao no Iraque. 0 nome 
da fonte permanece ainda por revelar. 

04 0 director-executivo do New York Times, Howell Raines, e o director
-adjunto do jornal, Gerald Boyd, demitem-se dos cargos, no seguimento 
do esciindalo provocado pela falsifica,ao de noticias feita por Jayson Blair, 
ex-jornalista deste diario. 

09 A World Association of Newspapers divulga o seu relat6rio anual, segundo 
o qua! a imprensa mundial registou, em 2002, uma quebra de circula,ao
de 0,35% em rela,ao a 2001.

09 Os dois organismos reguladores do audiovisual no Reino Unido, Broad
casting Standards Commission e Independent Television Commission, 
apresentam os resultados de um estudo intitulado 'What Children Watch', 
segundo o qual, no periodo entre 1997 e 2002, a oferta de programa
,ao infantil triplicou. No entanto, os programas mais vistos pelo publico 
infantil (entre 4 e 15 anos) - uma telenovela, uma serie humoristica e um 
programa de musica - eram todos destinados ao publico generalista. 
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15 0 jornal britanico News of the World publica uma extensa reportagem 
sobre o quotidiano de um detido numa prisiio de alta seguran,a. 0 autor 
da reportagem, o jornalista David McGee, ocultou a sua profissiio, pediu 
emprego no estabelecimento prisional - fornecendo referencias falsas - e 
foi aceite, trabalhando na prisao durante tres meses. 

19 0 jornalista da BBC Andrew Gilligan, que revelou a alegada manipula,iio 
do Governo britanico de um dossier sobre armas de destrui,iio maci,a no 
Iraque, confirma perante a Comissiio de Neg6cios Estrangeiros da Camara 
dos Comuns que a sua fonte no seio dos servic;os secretos era "credfvel" e 
"altamente colocada". 

19 A RSF publica um relat6rio sobre a vigilancia efectuada na Internet, 
denunciando a prisiio de 50 internautas, a maioria dos quais chineses. 

25 0 director de comunica,iio do primeiro-ministro Tony Blair, em decla
ra,iies a Comissiio de Neg6cios Estrangeiros da Camara dos Comuns, 
nega ter sido responsavel pela introdu,iio de informa,iies no dossier sobre 
armas de destrui,iio maci,a no Iraque, como tinha sido adiantado pela 
BBC, e exige um pedido de desculpas da esta,iio, que esta rejeita dois dias 
depois. 

Jul ho 

01 Dados da Marktest revelam que, no primeiro semestre do ano, a RTPl 
registou um ganho de tres pontos percentuais no share, enquanto a TV! 
e a SIC tinham descido ligeiramente, obtendo valores semelhantes entre 
am bas. 

03 Segundo o Didrio Econ6mico, a Unicer vai investir 4,2 milhiies de euros 
na dinamiza,iio da imagem da Super Bock, de forma a assegurar a lide
ran,a da marca de cerveja. A campanha inclui a renova,ao da linha gra
fica, divulga,iio em outdoors e promo,iies de Verao. 

03 0 Ministerio da Educa,iio apresenta os resultados de um estudo segundo 
o qual os estudantes do ensino basico e secundario que possuem compu
tador em casa usam-no mais para escrever textos, navegar na Internet e
jogar, do que para fazer trabalhos escolares.

03 0 Parlamento aprova por unanimidade uma proposta dos deputados Jose 
Magalhaes (PS) e Marques Guedes (PSD), para a cria,ao de biogs de depu
tados utilizando os servidores da Assembleia da Republica. 

12 Dados da Tempo OMD, referidos pelo Expresso, indicam uma recupe
ra,ao de 1,6% do mercado publicitario, no primeiro semestre do ano. 0 
principal crescimento deveu-se aos investimentos em televisao, que aumen
taram 7,5% em relac;ao ao mesmo perfodo do ano anterior. 
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12 0 Expresso publica um C6digo de Conduta, com normas deontol6gicas 
sobre o direito de resposta, a independencia dos jornalistas, a confiden
cialidade das fontes, etc. 0 jornal reserva-se o direito de niio observar 
algumas regras em casos de interesse publico. 

15 Aprova,iio, na especialidade, dos projectos de lei relativos ao sector audio
visual (Lei da Televisiio, Financiamento de servi,o publico e Organiza,iio 
da Comunica,iio Social Publica) na Assembleia da Republica. As emendas 
introduzidas as propostas de lei apresentadas incluem a mannten,iio da 
RTP2 sob a tutela da RTP nos oito anos seguintes, s6 depois sendo entre
gue a "sociedade civil". 

15 0 Sindicato dos Jornalistas divulga os resultados de uma analise a situa
,iio dos jornalistas nas empresas de comunica,iio social, segundo a qua! 
se regista uma degrada,iio das condi,6es de trabalho dos profissionais do 
sector, e sugere ao Presidente da Republica a realiza,iio de uma "presiden
cia aberta" sobre a Comunicar;iio Social. 

17 E assinado um aditamento ao contrato-programa entre o Estado e a Lusa, 
segundo o qua! o financiamento a atribuir a agencia anualmente passa a 
ter um valor fixo (actualizado segundo o valor da infla,iio) e niio variavel, 
como acontecia ate entiio. 0 nova log6tipo da agencia e apresentado. 

22 A RTP formaliza um emprestimo de 800 milhoes de euros com o Depfa 
Banke o Banco Epfisa. 0 emprestimo devera permitir ii esta,iio restrutu
rar a sua divida, or,ada em mil milhoes de euros. 

25 0 jornalista Carlos Pinto Coelho manifesta-se surpreendido com a decisiio 
de terminar o programa 'Acontece', anunciada no dia anterior, afirmando 
niio ter sido informado dessa situa,iio pela RTP. 

29 A Sonae.com revela que o jornal Publico, no segundo trimestre do ano, 
aumentou o volume de neg6cios em 30%, em comparar;ao com o mesmo 
periodo de 2002, embora tenha diminuido a circula,iio. 0 factor que mais 
contribuiu para este crescimento foi a comercializac;ao de produtos asso

ciados - ate ao momento, as colec,6es Mil Folhas (livros) e Serie Y (filmes 
em DVD) tinham vendido, respectivamente, quatro milh6es e um milhiio 
de unidades. 

Internacional 

Em meados do mes, o jornal norte-americano The New York Times 
come,a a vender a sua edi,iio a metade do pre,o, ao fim do dia, com o 
objectivo de aumentar as vendas. 

03 Uma comissiio do Senado ita!iano aprova um projecto de lei (a "Lei 
Gasparri") que modifica o sistema audiovisual italiano. Os criticos desta 
medida afirmam que a proposta de lei favorece as emissoras privadas do 
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pais, e sobretudo a Mediaset (controlada pelo primeiro-ministro Silvio 
Berlusconi). 

05 0 jornalista britii.nico Richard Wild e morto a tiro em Bagdade. 

06 0 primeiro-ministro britii.nico, Tony Blair, acusa a BBC de estar a p6r 
em causa a sua integridade. Em causa estiio as afirma,oes veiculadas pela 
esta,iio televisiva quanto a alegada existencia de exageros num dossier 

sobre a existencia de armas de destrui,ao maci,a no Iraque. 

07 No Reino Unido, a comissiio parlamentar encarregada de investigar o 
gabinete de comunica�ao do primeiro-ministro, Tony Blair, na sequencia 
das declara,oes de Andrew Gilligan, editor da BBC, solicita uma investi
ga,iio as fontes utilizadas pela esta,ao de televisiio. 

09 Os dois jornalistas Thierry Falise e Vicente Reynaud, e o seu tradutor, 
Naw Karld Mua, condenados no Laos a 15 anos de prisiio, em Junho, siio 
expulsos do pais. 

09 A BBC recusa identificar a fonte na origem da noticia sobre o alegado exa
gero do Governo britii.nico no dossier sobre armas de destrui,iio maci,a 
no Iraque. 0 Governo britii.nico, atraves do ministro Geoff Hoon, aponta 
o nome do cientista David Kelly.

13 No Iriio, as autoridades anunciam a morte da fotojornalista Zahar 
Kazemi, de dupla nacionalidade canadiana e iraquiana, detida a 24 de 
Junho. A morte ocorreu no dia 11, alegadamente devido a acidente vascu
lar cerebral. Paralelamente, e detido o director do semanario Tavana, !raj 
Rasteghar. 

15 0 cientista britii.nico David Kelly depoe na Camara dos Comuns, afir
mando niio ser a principal fonte do jornalista da BBC Andrew Gilligan. 
David Kelly alega que as suas afirma,oes niio poderiam ter conduzido as 
conclusoes de Gilligan. 

16 0 vice-presidente iraniano Mohammad Ali Abtahi revela que a morte da 
jornalista Zahar Kazemi, anunciada no dia 13, tinha como causa uma 
hemorragia cerebral, ocorrida na sequfncia de espancamento, e n.io um 
acidente vascular cerebral, como inicialmente indicado. 

17 0 canal britii.nico Sky News suspende o jornalistaJames Forlong e a  produ
tora Lucy Chaytor, devido a uma noticia publicada pelo jornal Guardian, 

segundo a qua! uma reportagem exibida durance a cobertura da Guerra 
do Golfo teria sido encenada. A reportagem incidia sobre uma alegada 
opera�iio militar corn um submarine britanico, quando se tratava apenas
de uma simula,iio de exerdcios para os jornalistas. James Forlong viria a
apresentar a demissao no dia seguinte.

18 No Reino Unido, e encontrado o cadaver do cientista David Kelly, perito 
em armas biol6gicas, que no dia 9 tinha sido referido pelo Governo como 
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a fonte de uma noticia veiculada pela BBC. David Kelly ter-se-a, apa
rentemente, suicidado. 0 incidente agrava ainda mais o conflito entre o 
Governo de Tony Blaire a esta,iio televisiva BBC. 

20 A BBC confirma o nome do cientista David Kelly como principal fonte para 
a notfcia sabre o dossier britanico relacionado com as armas no Iraque. A 
decisiio de revelar a fonte cria uma forte polemica, e da origem a diversos 
editoriais de jornais, nao s6 no Reino Unido coma noutros pafses. 

22 0 Senado italiano aprova, por 160 votos contra 122, a polemica Lei 
Gasparri, que permitira a holding detida pelo primeiro-ministro Silvio 
Berlusconi alargar os seus interesses da televisi'io para outras .ireas dos 
media (como radio e imprensa). 

23 A BBC revela ter uma grava,iio de uma entrevista do cientista David Kelly 
que podera ter utilidade na polemica que a opiie ao Governo britanico. 

23 0 fot6grafo freelancer brasileiro Luiz Antonio Costa, ao servi,o da revista 
Epoca, e morto a tiro durante uma reportagem sobre os sem-abrigo. 

24 As autoridades dos EUA divulgam fotografias dos cadaveres de Udai e 
Qusai Hussein, filhos de Saddam Hussein, para convencerem a popula
,iio iraquiana das suas mortes. As imagens foram el(ibidas por esta,iies 
de televisiio norte-americanas e arabes. Esta divulga,iio causou polemica, 
uma vez que durante a guerra a administra,iio Bush tinha criticado forte
mente as televisiies arabes por el(ibirem imagens de soldados americanos 
mortos. 

25 0 estatuto consultivo da RSF na ONU e suspenso durante um ano pelo 
Conselho Econ6mico e Social das Na,iies Unidas. A proposta, proveniente 
de Cuba, tinha sido ja aprovada pelo Comite das ONG em Maio, mas 
necessitava de ser confirmada pelo Ecosoc. 

25 0 ministro italiano da Justi,a bloqueia um inquerito judicial a Mediaset, 
grupo de televisiio pertencente ao primeiro-ministro Silvio Berlusconi. 

29 0 primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, autoriza a continua,iio de 
um inqufrito judicial ao seu grupo televisivo, Mediaset, que se encontra a 

ser investigado por suspeita de el(istencia de fraude fiscal. 

31 0 New York Times anuncia que, pela primeira vez na sua hist6ria, vai 
nomear um provedor do leitor, de forma a controlar melhor a informa,iio 
que e transmitida pelo jornal. 

Agosto 

02 Dados da Associa,ao Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circula,iio, 
revelados pelo Expresso, mostram que as publica,oes dedicadas a econo
mia recuperaram audiSncias durante o segundo trimestre do ano. 
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02 Segundo o Expresso, os livros e DVD que siio comercializados com o 
Publico representam 40% das receitas do jornal. Esta em preparac;iio o 
lanc;amento de novos produtos dentro do mesmo segmento. 

06 A RTP faz uma edic;iio especial, com mais de cinco horas de durac;iio, para 
a cobertura da inaugurac;iio do Estadio Jose Alvalade XX!, do Sporting 
Clube de Portugal. 

08 0 !CAM e a  RTP assinam um protocolo segundo o qua! o Instituto passa 
a gerir o dinheiro atribuido pela RTP ao cinema portugues ate ao final 
de 2004, no valor de 2,5 milhoes de euros. 0 protocolo preve tambem a 
cedencia de imagens de arquivo da estac;iio publica as produc;oes apoiadas 
pelo !CAM, e a promoc;iio e divulgac;iio <las obras por parte da RTP. 

08 A Associac;iio de Consumidores de Portugal acusa a RTP de violar a lei 
da publicidade ao exibir imagens da 'Volta a Portugal em Bicicleta' que 
contem anuncios a diversas bebidas alco6licas. A RTP alega que a trans
missao de imagens onde aparecern anllncios a esses produtos nao pode ser 
evitada, ja que se trata de patrocinadores oficiais do evento. 

21 E assinado um protocolo entre a SIC, a TV!, e o ministro Morais Sarmento, 
no sentido de as operadoras privadas de televisiio aceitarem a prestac;iio de 
servic;o publico, em troca da diminuic;ao de espac;o publicitario na RTPl. 
O protocolo preve ainda a realizac;iio de investimentos em produc;oes inde
pendentes e o fornecimento de contelldos para os canais internacionais da 
RTP. 

21 Um estudo da MediaMonitor, referido pelo Didrio Econ6mico e pelo 
Jornal de Noticias, revela que, no primeiro semestre de 2003, o tempo des
tinado a autopromoc;iio nos canais televisivos representou 30,6% do tempo 
publicitario, menos 6,6% do que no mesmo perfodo do ano anterior. 

28 Segundo o Publico, o 'Telejornal' (RTPl) e o 'Jornal da Noite' (SIC) tern 
vindo a disputar a lideranc;a da informac;iio em horario nobre, ultrapas
sando o 'Jornal Nacional' (TV!). A perda de lideranc;a do noticiario da TV! 
acontece pela primeira vez desde o Veriio de 2002, em que a SIC se encon
trava em 1.0 lugar. Em relac;iio a RTPl, o noticiario da TV! mantinha-se 
com mais audiencias desde o inicio do fen6meno 'Big Brother', em 2000. 

28 A agencia internacional Moody's atribui a RTP a classificac;iio Aa3, o que 
significa que a empresa e considerada como tendo capacidade para liqui
dar os seus creditos. A classificac;iio surge na sequencia da restruturac;iio 
da divida da RTP. 

28 A AACS declara que desconhece o conteudo do protocolo assinado no dia 
21 pelos responsaveis da RTP, SIC e TV! e, como ta!, niio ira servir como 
entidade mediadora na eventualidade de existirem futuros conflitos rela
cionados com o acordo. 
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29 E lanc;ado o primeiro semanario noticioso de distribui<;iio gratuita da 
regiiio de Aveiro. A publica<;iio, intitulada Hora H, e dirigida por Armenio 
Bajouca, e tern uma tiragem de 10 mil exemplares. 

Internacional 

01 No Reino Unido, tern inicio o inquerito a morte do cientista David Kelly, 
e e anunciado que o primeiro-ministro britanico, Tony Blair, vai ser cha
mado a depor. 

01 A delega<;iio da RTP-Africa em Guine-Bissau retoma a sua actividade, 
depois de ter sido encerrada em Novembro de 2002, por ordem do Governo 
do pais. 

01 0 jornalista freelancer William Nessen, dos EUA, preso na provfncia 
indonesia de Aceh desde 24 de Junho, e libertado. No julgamento, que 
terminara no dia anterior, foi condenado a um mes e seis dias de prisao, 
mas foi libertado por ter ja cumprido a pena. 

04 Nos EUA, o jornal Washington Post lan<;a o Express, um jornal gratuito 
com 20 a 24 paginas, publicado aos dias de semana e distribufdo em esta
c;Oes de metro e campus universit3rios. 

06 0 actor Arnold Schwarzenegger aproveita a passagem pelo talk show norte
-americano 'The Tonight Show', apresentado por Jay Leno, para anunciar 
em directo a sua candidatura ao cargo de governador da California. A 
emissao teve as maiores audifncias dos Ultimas cinco anos. 

12 Durante o inquerito judicial sobre a morte do cientista britanico David 
Kelly, o jornalista da BBC Andrew Gilligan confirma o nome de Kelly 
como fonte para o seu programa televisivo, no qua! revela que o Governo 
tera manipulado o dossier sobre armas de destrui<;iio maci<;a no lraque. 

12 0 inquerito oficial realizado pelo Comando Central dos EUA para averi
guar as circunstclncias do ataque norte-americano ao Hotel Palestina, no 
Iraque, a 8 de Abril, e que provocou a morte de dois jornalistas, conclui 
que os militares que atacaram o hotel agiram em autodefesa e niio tinham 
conhecimento da presen<;a de jornalistas. 

15 Um jornalista da BBC, Mark Daly, e detido pela polfcia britanica, por se 
ter infiltrado numa unidade da policia, como candidato a agente, para 
investigar a alegada existencia de racismo dentro das for,as policiais. 

17 No Iraque, o operador de camara palestiniano Mazen Dana, da Reuters, 
morre baleado, quando filmava uma prisiio do exterior. Segundo o 
Pentagono, o reporter foi alvejado por for<;as militares norte-americanas, 
por engano. 

18 Seis dos maiores jornais diarios argelinos niio saem para as bancas devido 
a dfvidas a empresas gr.ificas estatais que fazem a sua impressao. Em causa 
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estiio dfvidas acumuladas no valor de cerca de 39 milhoes de euros. Os res
ponsaveis de algumas publica,oes envolvidas argumentam que se trata de 
uma medida do Governo da Argelia para impedir a publica,iio de jornais 
independentes. 

22 Segundo o Diario de Noticias, na Russia, os principais partidos politicos 
assinam um acordo infdito com os media, com o objectivo de desenvolver 

uma "campanha limpa" para as elei,oes legislativas marcadas para 7 de 
Dezembro. 0 acordo e assinado por 27 partidos politicos, seis associa,oes 
de jornalistas e diversas empresas de rela,oes publicas. 

23 Na Colombia, o jornalista Juan Carlos Benavides e morto por activistas da 
FARC, e o jornalista Jaime Conrado e ferido. 

14 0 Parlamento italiano aprova um decreto-lei que determina a aboli,iio 
do Comite Ministerial de censura aos filmes, que estava encarregado de 
aprovar a exibi,iio das obras cinematograficas e a  sua classifica,iio etaria. 
Em substitui,iio do Comite, criado em 1962, passam a ser as pr6prias 
produtoras a classificar os filmes por escaliio etario. 

29 No Reino Unido, Alastair Campbell, responsive! pela comunica,iio do gabi
nete do primeiro-ministro, demite-se, na sequencia do caso David Kelly. 

Setembro 

04 E apresentado o novo perfil do canal que substituira a RTP2, com o nome 
de A Dois. A grelha de programa,iio sera apresentada mais tarde. (0 infcio 
das emissoes e apontado para a ultima semana de Outubro, mas niio vem 
a concretizar-se nessa data.) 

08 A Lusa lan,a uma nova sec,iio, dedicada as areas de media, publicidade e 
marketing, integrada na editoria de economia. 

08 A produtora televisiva NBP e a Camara Municipal de Evora assinam um 
protocolo, segundo o qua] a autarquia investe 125 mil euros na produ,iio 
de uma telenovela. Em troca, a produtora filma a telenovela na localidade, 
como forma de promo,iio turfstica. 

10 A AACS aprova o Contrato de Concessiio de Servi,o Publico proposto 
pelo Governo. 

12 Por decisiio judicial, os exemplares desta semana da revista TVGuia que 
estiio em banca siio confiscados pela polfcia. A decisiio surge depois de 
interposta uma providencia cautelar por parte da mae de um dos concor
rentes do 'Big Brother'. A capa desta edi,iio, a venda desde dia 7, contem 
as frases "A mi'ie dele e uma prostituta" e "lrmao dele esti preso por tr3-

fico de droga". 

17 A Lusomundo Media anuncia a fusiio por incorpora,iio das sociedades 
Joma! de Notfcias, Diario de Notfcias, Pressmundo, Publica,oes Prodiario 
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e Someios. 0 objectivo e melhorar as sinergias entre as virias empresas do 
grupo e diminuir custos. 

19 0 Conselho de Ministros aprova o novo regime juridico para o sector das 
telecomunica,iies. Entre as medidas, inclui-se a abertura da rede da televi
siio por cabo a operadores privados. 

19 A RTP anuncia ter registado um prejuizo de 46,6 milhi'ies de euros durante 
o primeiro semestre de 2003, o que representa uma diminui,ao deste valor
para metade, relativamente ao mesmo perfodo do ano anterior.

23 0 ministro Morais Sarmento apresenta o modelo do canal A Dois a Comis
siio Parlamentar de Assuntos Constitucionais e de Direitos, Liberdades e 
Garantias, tendo sido alvo de criticas por parte da oposi,iio, que reprovou 
a indefini,iio do contrato de concessiio e da grelha de programa,iio. 

23 0 deputado e ex-jornalista Vicente Jorge Silva demite-se da sua posi,iio na 
Comissiio Parlamentar de Etica, na sequencia do debate sobre o caso da 
deputada Maria Elisa, que suspendeu o mandato a 29 de Julho por moti
vos de saude; tendo no mesmo dia reiniciado fun,i'ies na RTP. 

23 0 Presidente do Tribunal da Rela,ao de Lisboa, Manuel da Silva Pereira, 
agride fisica e verbalmente dois jornalistas da SIC, durante a cobertura de 
uma cerim6nia publica para a qua! a comunica,iio social tinha sido convi
dada. 

25 0 projecto de lei apresentado no dia anterior pelo BE, destinado a limitar 
a concentra,iio dos media, e chumbado na Assembleia da Republica. As 
propostas de lei do CDS-PP e do PS para regulamenta,iio das quotas de 
mllsica portuguesa a serem transmitidas pela radio sao aprovadas. 

26 0 Publico lan,a um novo suplemento semanal, o 'Inimigo Publico', de 
cariz satirico, produzido pelas Produ,iies Ficticias e Faro] de Ideias. 

30 A ministra da Justi,a, Celeste Cardona, recusa o pedido de autoriza,iio do 
apresentador de televisiio Carlos Cruz, detido no ambito do processo Casa 
Pia, de ser entrevistado pelo semanario Expresso. Um pedido semelhante 
tinha ja sido recusado anteriormente pela Direc,ao-Geral dos Servi,os 
Prisionais. 

Internacional 

02 No Brasil, o jornal Falha de Sao Paulo revela que Jaime Lerner, antigo 
governador do estado de Parana, alegadamente gastou em 2002 cerca de 
dois milhiies de euros na compra de reportagens, em 78 meios de comuni
ca,iio brasileiros. 

03 Um estudo de mercado elaborado pela empresa NOP e divulgado pelo 
Guardian revela que as criani;as britclnicas com idades entre os cinco e 
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OS seis anos v€em, em media, ate seis horas diarias de televisao, e que um 
ter<;o destas crianc;as brinca habitualmente com jogos de video. 

04 A esta<;iio televisiva espanhola Antena 3 anuncia a inten<;iio de despedir 
390 pessoas, o que corresponde a cerca de 25% dos seus trabalhadores. 

07 0 motor de pesquisa Google comemora o 5.0 aniversario, sendo no 
momenta o mais utilizado na Internet. 

08 Em Franc;a, durante uma entrevista em directo ao ministro da Educa<;iio, 
Luc Ferry, no canal France2, um grupo de professores e artistas consegue 
cortar a emissao durante alguns minutos, em protesto contra as reformas 
da seguran<;a social. 

08 0 presidente da Camara de Nova Iorque, Michael Bloomberg, anuncia ter 
estabelecido um acordo de cinco anos, com a marca de bebidas Snapple, 
no sentido de esta ser a "bebida exclusiva da cidade", atraves da instala<;iio 
de milhares de maquinas de distribuic;ao. 

18 A espanhola RTVE anuncia que em 2004 a esta<;ao publica devera regis
tar um prejufzo de 623 milh6es de euros, elevando o passivo global da 
empresa para 6860 milh6es de euros. 

18 No Reino Unido, o Governo anuncia o processo de revisiio do contrato 
de concessiio de servi<;o publico da BBC, que provocara altera<;6es ao 
nfvel dos objectivos e financiamentos da esta<;iio. Esta decisao surge numa 
altura de conflito entre a estac;ao e o Executivo brit3nico, com o inquerito 
a morte do cientista David Kelly. 

22 Na Argelia, 11 jornais independentes suspendem a sua publica<;iio neste dia, 
como forma de protesto contra alegadas persegui<;6es judiciais e policiais. 

24 A Microsoft anuncia a decisiio de encerrar os seus servic;os de chat gra
tuito em quase todos os pafses em que estiio disponfveis, a partir de 14 de 
Outubro, com o objectivo de diminuir o perigo de aliciamento de menores 
e o uso do servi<;o para fins pornograficos e ped6filos. 

25 Em Espanha, os diarios El Pa{s e El Mundo pedem ao site PeriodistaDigital. 
com que deixe de usar conteudos <las suas edic;oes on-line, bem como deixe 
de criar links a conteudos especificos dos seus sites (deep linking). A deci
siio abre a polemica no seio da comunidade cibernauta espanhola. 

27 0 jornal frances Le Monde da inicio ao processo de despedimento de 
Daniel Schneidermann, crftico de televisiio. 0 caso surge na sequencia das 
crfticas feitas por Daniel Schneidermann a dirw;iio do Le Monde, no seu 
livro Le Cauchemar mediatique. 

27 Na Colombia, o presidente Alvaro Uribe recorre ao 'Big Brother', um 
dos programas com maior audif:ncia no pals, coma forma de incentivar a 
popula<;iio a estudar as perguntas que viio ser colocadas num referendo. 
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Outubro 

03 Um estudo da Marktest, apresentado pelo Didrio Econ6mico, refere que 
as nodcias foram o conteudo mais procurado pelos cibernautas portu
gueses durante o primeiro semestre do ano, seguindo-se cultura, mllsica, 
desporto e cinema. 

03 0 Sindicato dos Jornalistas divulga um comunicado defendendo o acesso 
de jornalistas as audiencias do processo Casa Pia recorrendo ao sistema de 
pool. 

03 Segundo o Publico, a SIC decide niio exibir uma entrevista a membros 
da organiza,iio separatista basca ETA, realizada pelo jornalista freelancer 
Rui Pereira. A esta,iio aponta motivos jornalisticos e editoriais para a deci
sao, enquanto 6rgiios espanh6is referem press6es do Governo deste pals. 

06 A SIC introduz uma legendagem especial para surdos, atraves do teletexto, 
na novela 'Mulheres Apaixonadas'. Esta permite a identifica,iio das perso
nagens e a atribui,iio de diferentes entoa,oes. 

07 Segundo o Correia da Manha, a TV! adquiriu ao Benfica os direitos de 
transmissiio do jogo de inaugura,iio do novo Estadio da Luz, por um valor 
recorde em Portugal (700 mil euros). 

08 A Marktest e a Associa,iio da lmprensa Diaria divulgam os resultados 
de um estudo sobre as audiencias dos jornais regionais, segundo o qua! 
50,9% dos leitores de jornais conhece e le publica,oes regionais, com 
maior preferfncia para seman.irios. 

10 Abre ao publico o maior cinema multiplex de Lisboa, o Millenium, com 
capacidade para cerca de tres mil pessoas em 16 salas. Trata-se do pri
meiro cinema em Portugal a dispor de um sistema de projec,iio digital. 

11 0 Publico noticia que algnns manuais escolares da disciplina de Portugues 
incluem o regulamento do 'Big Brother', grelhas televisivas e testes sobre 
telenovelas. Este facto causa alguma polemica nos dias seguintes. 

15 0 Publico revela que o semanario Expresso alegadamente adquiriu ac,oes 
de uma empresa com o intuito de assistir a uma reuniao de accionistas 
vedada a comunica,iio social. 

15 AUE pronuncia-se sobre o financiamento do sector audiovisual publico em 
Portugal, considerando que as ajudas ad-hoc recebidas pela RTP durante 
os anos 90 respeitam as regras do servi,o publico. 

15 E apresentado o Or,amento de Estado para 2004, no qua] o Governo 
preve uma verba de 157,2 milhoes de euros para o sector da comunica,iio 
social, mais 27,8 milhoes de euros do que no or,amento para 2003. 

15 0 24 Horas publica uma entrevista a dois dirigentes da organiza,iio sepa
ratista basca ETA, o que provoca alguma reac,iio dos meios politicos 
bascos. 
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16 A AACS prop6e aos directores dos 6rgiios de comunica,ao social a subs
cri,ao de uma declara,ao de prindpios sobre a cobertura de processos 
judiciais. 

17 A Marktest revela os dados da Bareme Radio, referentes ao terceiro tri
mestre do ano, segundo os quais a RFM bateu recordes de audiencia nesse 
perfodo e a TSF aumentou a audiencia em cerca de 50%. 

24 0 Publico adianta alguns resultados do estudo 'A Internet e a Imprensa 
em Portugal', segundo o qua! 88% dos cibernautas nacionais niio tern por 
habito !er publica,oes on-line. 

24 A radio Voxx emite 24 horas seguidas de musica portuguesa, parodiando 
a legisla,iio - que niio e cumprida -relativa as quotas de emissiio de musica 
portuguesa na programac;ao radiof6nica. As mllsicas a transmitir incluem 
gfneros tao diversos como temas populares, mllsica "pimba", canc;Oes 
rom3nticas e mllsica punk. 

25 A TV! disponibiliza 75 profissionais, um helic6ptero e mais de tres deze
nas de camaras para fazer a cobertura da inaugura,ao do nova Estadio 
da Luz, do Sport Lisboa e Benfica, em Lisboa, numa emissiio especial que 
ocupara 12 horas. 

25 0 Expresso adianta que a RTP chegou a acordo com a Olivedesportos e a 
Portugal Telecom para vender a sua participa,ao de 33,3% na Sport TV. 
A notfcia do Expresso carece de confirma,ao oficial, que vem a ser divul
gada alguns dias mais tarde (a 29) pelo Publico. 

26 A Lusa publica os resultados de um estudo da OMD Research, segundo 
o qual as revistas de economia tfm vindo a perder anunciantes para os

jornais econ6micos, desde 2000.

27 Segundo o Sindicato do Jornalistas, o Tribunal decide impedir a presen,a 
de jornalistas no julgamento relativo ao caso Casa Pia, optando por utili
zar um porta-voz para dar informai;ao a comunicac;ao social. 

28 A administra,ao do Diario de Noticias confirma a escolha de Fernando 
Lima para director do jornal, apesar do parecer negativo do Conselho de 
Redac,ao. 

30 A Vector 21 e a  Associa,ao Portuguesa de Imprensa apresentam um estudo 
segundo o qua! entre 132 e 144 mil portugueses leem jornais on-line, esti
mando-se que o nU.mero venha a crescer consideravelmente num futuro 
pr6ximo. 

31 0 julgamento de Eduardo Costa, gestor do jornal O Primeiro de Janeiro, 
acusado de burla com porte pago, que deveria ter infcio neste dia, e mais 
uma vez adiado, para 24 de Novembro. 
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Internacional 

O jornal suic;o Blick publica um pedido de desculpas aos leitores par ter 
publicado uma extensa entrevista ao miisico Mick Jagger que se viria a 
revelar falsa. Os textos, da autoria do jornalista alemiio Robert Macher, 
foram publicados entre 9 e 13 de Setembro. 

02 0 relat6rio do Observat6rio da Publicidade referente ao primeiro trimestre 
de 2003 revela que Portugal, Espanha e Alemanha siio os paises europeus 
em que a televisiio emite mais publicidade. 

04 No Reino Unido, o ex-jornalista da Sky News James Forlong e encontrado 
morto em casa. 0 jornalista, que em Julho se tinha demitido na sequencia 
da encenac;ao de uma reportagem, ter-se-a, aparentemente, suicidado. 

05 0 canal de televisiio britanico Channel 4 exibe imagens reais de um jogo 
de "roleta russa", em hor.irio nobre. 

08 A Vivendi Universal e a General Electric assinam o acordo definitivo de 
fusiio entre a Vivendi Universal Entertainment e a estac;iio de televisiio 
NBC, anunciada a 2 de Setembro. 

09 Um juiz norte-americano exige a cinco jornalistas (do New York Times, 
do Los Angeles Times, da Associated Press e da CNN) que revelem as 
suas fontes num caso que envolve um cientista acusado de espionagem, em 
1999. 

14 A Microsoft encerra os seus servic;os de chat em quase todos os pafses 
(excepto EUA, Canada, Brasil e Japiio), com o objectivo de diminuir o 
perigo de aliciamento de menores e o uso do servic;o para fins pornografi
cos e ped6filos. 

14 Tern inicio uma campanha publicitaria de divulgac;iio do Euro 2004 em 
publicac;6es internacionais. Juntamente com a divulgac;iio, a revista Time 
publica, na sua edic;iio europeia, uma reportagem de oito paginas sabre a 
prostituic;iio em Braganc;a, que lanc;a a polemica em Portugal. 

16 A Apple lanc;a o servic;o de partilha de miisica iTunes para o sistema ope
rativo Windows. 

16 0 presidente venezuelano, Hugo Chavez, ameac;a os canais privados de 
televisao com o encerramento, caso "encorajem a desestabilizac;ao ou a 
violfncia". Duas semanas antes, ordenou o carte das ligac;Oes de satflite 
da Globovision (estac;iio lider de mercado) e confiscou algum material de 
transmissao. 

18 Na Franc;a, um grupo de tecnicos de televisiio em greve interrompe o pro
grama 'Academia de Estrelas', transmitido em di recto pela TFl, em pro
testo contra as reformas legislativas sabre o desemprego. A estac;iio reage 
cancelando a emissiio do programa e colocando no ar publicidade e um 
filme. 
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20 A RSF divulga o ranking da liberdade de imprensa por pais, referente a 
2002. Finlandia, Islandia, Holanda e Noruega ocupam o primeiro lugar 
ex-aequo, enquanto os ultimos lugares siio preenchidos por Cuba (165.0) e 
pela Coreia do Norte (166."). Portugal surge na 28.' posi<;iio. 

21 0 jornalista frances Jean Helene, correspondente da Radio France Interna
tionale na Costa do Marfim, e abatido a tiro pela policia em Abijan. 

21 A BBC exibe uma reportagem do jornalista Mark Daly, durante oito meses 
infiltrado na policia de Manchester, que revela comportamentos racistas 
por parte de alguns agentes. 0 caso provoca suspensoes e demiss6es de 
agentes policiais. Mark Daly foi detido a 15 de Agosto, na sequencia de 
uma denllncia an6nima sabre este caso, e libertado posteriormente. 

· 22 Cerca de 300 trabalhadores da esta<;iio televisiva espanhola Antena 3 ocu
pam as instala,oes da empresa, como forma de protesto contra o piano de 
despedimentos lan<;ado pela administra<;iio. 

23 E libertado o jornalista Taysin Alony, correspondente da Al-Jazeera, detido 
em Espanha desde Setembro por suspeitas de liga<;iio com a Al-Qaeda. A 
liberta<;iio da-se por motivos de saude, mas o jornalista e impedido de 
abandonar o territ6rio espanhol. 

25 Nos EUA, o jornal The New York Times anuncia a contrata<;iio, pela pri
meira vez na sua hist6ria, de um provedor dos leitores. 0 cargo ser.i ocu
pado por Daniel Okrent, que iniciara fun<;6es a 1 de Dezembro. 

29 E lan<;ada a versiio 2.0 do portal de distribui<;iio e troca de ficheiros de 
mllsica Napster, agora com contetldos pagos. 

Novembro 

01 A SIC Noticias passa a emitir em Angola. 

01 A deputada do PSD Maria Elisa formaliza a renuncia ao mandato, 
assumindo a nomea<;iio para conselheira da embaixada portuguesa em 
Londres. 

01 A Associa<;iio da Imprensa Crista critica o Governo por este niio publicar 
anllncios institucionais nos jornais de inspira<;ao crista, apesar da existen

cia de um protocolo nesse sentido. 

01 A administra<;iio do Jornal de Noticias instaura um processo-crime contra 
dirigentes do Sindicato dos Jornalistas, como reac<;iio a um comunicado 
desta estrutura emitido na vespera que fazia referenda a alegada utiliza
<;iio de trabalhadores externos a empresa num periodo de greve. 

14 Um grupo de jornalistas portugueses de varios 6rgiios e atacado perto de 
Bassora, no Iraque. 0 jornalista Carlos Raleiras, da TSF, e raptado, e a 
jornalista Maria Joiio Ruela, da SIC, e baleada numa perna. 
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14 0 BPI compra os 15% de capital da SIC que estavam nas miios da Globo, 
passando a ter uma participa,iio de 41,4% na esta,iio televisiva. 

15 E libertado o jornalista Carlos Raleiras, da TSF, raptado no Iraque no dia 
anterior. 

16 A RTP faz uma emissiio especial para a inaugura,iio do novo Estadio do 
Dragiio, no Porto. 

17 E concretizada a fusiio entre as redac,oes da SIC e da SIC Noticias. 

17 Um estudo da OMD Research desenvolvido para a Agencia Lusa revela 
que os reality shows tern vindo a perder patrocinios publicitarios. 

17 0 contrato de concessiio especial do novo canal televisivo A Dois, que 
substitui a RTP2, e assinado, apesar do parecer negativo, n3o-vinculativo, 
da AACS (cujo teor s6 e revelado publicamente a 19). 

18 De acordo com o Jornal de Noticias, dos 22 programas de televisiio mais 
vistos em 2003, apenas trfs nao siio eventos desportivos. 

19 A International Telecommunication Union divulga o ranking de acesso 
it Internet de varios paises, revelando que Portugal ocupa a 33.' posi,iio, 
sendo o pais da UE pior classificado. 

19 A Lusomundo Media divulga os resultados de um estudo segundo o qual 
a publicidade e mais eficaz na imprensa do que na televisiio. A raziio para 
tal estara, segundo o estudo, no facto de mais de metade dos leitores de 
imprensa ler anllncios publicit.irios, enquanto apenas um em cada cinco 
telespectadores vf os anllncios televisivos. 

20 A RTP, a SIC e a TV! discutem a cria,iio de um acordo para operar em 
conjunto na cobertura da situa,iio no Iraque. 0 acordo sera efectivo a 
partir de 1 de Dezembro. 

20 E formalizado o acordo de venda de 33,3% da Sport TV, detidos pela RTP, 
it PTM e it PPTV-Publicidade de Portugal e Televisiio (da Sportinvest). 
Cada uma das duas empresas passa a deter metade do capital da esta,iio 
desportiva. 

20 E assinado um acordo entre a comunica,iio social e os tribunais, deno
minado 'Declara,iio de principios e acordo de 6rgiios de comunica,iio 
social relativo it cobertura de processos judiciais'. Mais de duas dezenas de 
6rgiios assinam o acordo. 

Internacional 

02 A esta,iio televisiva norte-americana CBS comemora 75 anos de emiss6es. 

03 No Iraque, siio libertados dois jornalistas da televisiio iraniana !RIB. Os 
jornalistas tinham sido detidos pelas for,as norte-americanas em Julho, 
por suspeita de espionagem. 
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03 0 director do jornal argelino Liberte e condenado a quatro meses de pri
sao por ofensa ao chefe de Estado. A acusa<;ao surge na sequencia de uma 
noticia publicada no jornal. 

04 A presidente do Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga, demite o ministro 
da Informa<;ao e anuncia o controlo total dos meios de comunicai;ao social 
publicos, na sequencia na entrada em vigor do estado de emergencia no 
pais. 

08 No Reino Unido, diversos jornais estrangeiros veem a edi<;ao deste dia nao 
ser distribuida, por conterem artigos sobre um alegado escandalo sexual 
envolvendo o principe Carlos. A decisao surge na sequencia da proibi
<;ao judicial de a comunica<;ao social nacional publicar artigos sobre este 
caso. 

13 0 jornalista cubano Bernardo Arevalo Padron, acusado de ultraje ao 
Governo de Fidel Castro, e libertado ap6s cumprir uma pena de seis anos 
de prisao. 

18 A personagem de banda desenhada Rato Mickey, do universo Walt Disney, 
celebra 75 anos. 

19 0 jornal britanico Daily Mirror publica uma hist6ria com 15 paginas rela
tando as falhas de seguran<;a existentes no Palacio de Buckingham, que 
permitiram que um reporter do jornal, Ryan Parry, trabalhasse durante 
dois meses nas instalai;oes, dando referencias falsas. 

24 A Coca-Cola anuncia que a dupla Starcom/MeviaVest (empresas do grupo 
£ranees Publicis) passarcl a ser responsclvel, no territ6rio norte-americano, 
pelo planeamento e compra de meios de todas as marcas pertencentes a 
multinacional. A escolha poe fim a uma rela<;ao de quase 20 anos entre a 
Coca-Cola e a  agencia Universal McCann. 

24 A jornalista argelina Khadija Ben Ganna, pivo da esta<;ao de televisao Al
-Jazeera, aparece nos ecras envergando o veu islamico, no dia de celebrai;ao 
do final do Ramadao, provocando inumeros protestos dos espectadores. 

28 Na Frani;a, um tribunal parisiense absolve os fot6grafos que perseguiram 
a princesa Diana Spencer e Dodi al-Fayed na noite da sua morte, conside
rando que nao tinham violado a privacidade do casal. Os tres fot6grafos 
- Fabrice Chassery .e Jacques Langevin, ambos trabalhando para a agenda
Sygma, e Christian Martinez, da agencia Angeli- tinham sido processados
pelo pai de Dodi, Mohammad al-Fayed, que decide recorrer da decisao.

28 Nove dos principais jornais alemaes subscrevem uma tomada de posi<;ao 
contra a pratica - relativamente generalizada no pais - de os politicos reve
rem (e eventualmente corrigirem) os textos de entrevistas co.ncedidas antes 
de estas serem publicadas. 
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Dezern bro 

01 A RTP e a RDP realizam uma experiencia inedita: a transm1ssao em 
simultil.neo do filme 'A Menina da Radio' com recurso a legendagem em 
teletexto (RTP) e a descri,iio sonora (RDP), no il.mbito do Ano Europeu 
das Pessoas com Deficiencia. 

02 Segundo o Diario Econ6mico, um estudo elaborado pelo Instituto de 
Pesquisa e Opiniiio Publica indica que os profissionais e academicos liga
dos aos media consideram "pouco benf:fica" a concentrai;ao do sector. 

04 Os jornalistas da TV! que se encontram no I raque a cobrir a presen,a da 
GNR no territ6rio regressam a Portugal, por falta de condi,oes de segu
ran,a, ficando assim sem efeito a pool que tinha sido acordada anterior
mente entre TV!, SIC e RTP. 

10 Assinatura do acordo de parceria entre a RTP e cerca de 50 entidades da 
chamada "sociedade civil", no il.mbito da cria,iio do canal A Dais. 

13 0 canal de cabo SIC Noticias inicia as suas transmissiies em Mo,ambique, 
integrado num pacote de canais de lingua portuguesa denominado DStv 
BUE, que inclui tambem a SIC Internacional. 

16 A produtora NBP anuncia a venda de duas telenovelas ('Olhos de Agua' e 
'Morangos com A,ucar') e uma serie ('Ola, Pai') ii esta,iio brasileira Ban
deirantes. De acordo com a Lusa, as telenovelas portuguesas vendidas pela 
NBP ii brasileira Bandeirantes viio ser dobradas por actores brasileiros. 

17 0 Expresso formaliza nm acordo com 17 jornais regionais para criar a 
"Rede Expresso", que preve um intercambio a nivel editorial, comercial, 
de produ,iio e de distribui,iio. 0 acordo devera arrancar a 10 de Janeiro 
de 2004. 

18 Tern infcio as emissiies da Radio Maresia, a primeira radio dos A,ores a 
transmitir exclusivamente atraves da Internet. 0 projecto pretende ligar o 
arquipelago as comunidades emigrantes, estando prevista uma colabora
,iio com seis esta,oes dos EUA e Canada. 

Internacional 

01 Na Italia, o grupo de televisiio Mediaset lan,a o sistema de TOT. 

01 A ante-estreia mundial do ultimo filme da trilogia 'O Senhor dos Aneis', de 
Peter Jackson, aglomera cerca de 100 mil pessoas nas ruas de Wellington, 
na Nova Zeliindia. 

02 0 Senado italiano aprova uma altera,iio ii lei do audiovisual que anula 
limita,oes ii posse de canais televisivos. No imediato, esta altera,iio evi
tara que a Mediaset, grupo dominado por Berlusconi, perca um dos seus 
tres canais de televisiio. A nova lei (conhecida coma Lei Gasparri) contem 
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tambem disposi<;6es aplicaveis a publicidade, como a proibii;iio de utilizar 
menores de 14 anos em anllncios televisivos. 

02 0 Tribunal Penal Internacional para o Ruanda condena tres jornalistas 
(Ferdinand Nahimana e Jean Bosco Barayagwiza, fundadores da Radio
-Televisiio Livre das Mil Colinas, e Hassan Ngueza, antigo director da 
revista Kangura) a prisiio perpetua por incitamento ao genocidio. 

06 Em Cabo Verde, o jornal A Semana lani;a o seu site, dirigido as comunida
des cabo-verdianas espalhadas pelo mundo, tornando-se o primeiro diario 
do pafs com preseni;a na Internet. 

07 Daniel Okrent apresenta-se aos leitores do jornal norte-americano The 
New York Times como o primeiro provedor dos leitores da publica<;iio 
(segundo o New York Times, iniciou fun,6es em Outubro de 2003). 

15 0 Presidente italiano, Carlo Azeglio Ciampi, veta a lei de reforma do sec
tor audiovisual, conhecida como "lei Gasparri", afirmando que poderia 
"originar a forma\ao de posi�Oes dominantes" no sector. 0 diploma e 
enviado de novo para o Parlamento para nova discussiio e vota,iio. 

15 Em Frani;a, o jornalista Alain Hertoghe e despedido do jornal La Croix, na 
sequencia da publica,iio (a 15 de Outubro) do livro La Guerre a outrances, 
que critica a cobertura mediatica da ocupa,iio militar no Iraque. 

16 0 primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, anuncia que o Governo 
vai preparar um decreto-lei que permita ao grupo Mediaset manter o con
trolo de tres estai;6es de televisiio, um dia depois de o Presidente ter vetado 
a "lei Gasparri". 

16 0 director de informa,iio da BBC, Richard Sambrook, proibe os jornalis
tas de escreverem artigos de an3lise ou de opiniao na imprensa britinica, 
de forma a preservar a imparcialidade e reputa<;iio da esta,iio. 

23 0 Governo italiano aprova um decreto-lei assinado pelo primeiro-minis
tro, Silvio Berlusconi, que lhe permite contornar a decisiio do Tribunal 
Constitucional que o fori;aria a vender um dos tres canais televisivos que 
detem. 

29 Na Georgia, a sede da televisiio independente e alvo de um ataque com 
granadas. 

2004 

Janeiro 

01 Dados da Marktest publicados pelo Jornal de Noticias revelam que as 
audiencias televisivas em 2003 foram lideradas pela SIC. 

01 A holding RTP - Radio e Televisiio de Portugal, que substitui a anterior 
Portugal Global, torna-se efectiva. 
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02 As tres operadoras de telem6veis revelam que, em conjunto, processaram 
mais de 146 milhoes de SMS entre 31 de Dezembro e 01 de Janeiro e mais 
de 140 milhoes no Natal. 

05 Inicio das emissoes do canal A Dois, que substitui a RTP2. 

12 A RTP-Africa come,a a transmitir programas das esta,oes portuguesas 
privadas, no iimbito do acordo assinado entre as esta,6es em Agosto de 
2003. 

15 A Associa,ao de Telespectadores elege o 'Big Brother' como o pior pro
grama na televisao portuguesa em 2003, e o 'Pr6s e Contras' como o 
melhor. 

16 Segundo dados da agencia de meios Tempo OMD divulgados pelo Publico, 
o investimento publicitario global em Portugal aumentou 4% em 2003,
relativamente ao ano anterior. A capta,ao de investimento publicitario
aumentou na televisao e na radio, tendo embora diminufdo na imprensa,
no cinema e na Internet.

21 A Radio Beira Litoral, de Coimbra, decide atribuir tempo de antena gra
tuito a cidadaos e organiza,6es que o pretendam. A emissao desses tempos 
de antena, prevista a partir de Mar�o, sera a primeira a verificar-se numa 
esta,ao de radio privada, de forma gratuita. 

22 Um relat6rio efectuado pela Accenture a pedido do Governo revela que 
mais de metade dos sites da Administra,iio Publica e de dificil acesso para 
cidadaos com necessidades especiais. 

22 De acordo com um estudo da Marktest, a TMN foi a marca que maiores 
investimentos publicitarios realizou, durante 2003. 

23 De acordo com dados da Media Monitor da Marktest, referidos pelo 
Didrio Econ6mico, a Euro RSCG liderou em 2004 o ranking do investi
mento publicitario realizado pelas agencias de publicidade. Ja em 2003 a 
Euro RSCG tinha liderado a tabela. 

23 0 escudo Net Panel, da Marktest, revela que a SIC On-line foi o site dos 
canais de televisao mais visitado em 2003, e que o site da TV! foi aquele 
que mais tempo de navega,ao registou. 

24 A TVI corta seis minutos do filme que estava a exibir, para nao prejudicar 
o inicio do 'Joma! Nacional'.

25 0 jogador de futebol Feher morre em Guimaraes, durance a transmissao 
em directo de um jogo de futebol pela Sport TV. 0 realizador responsavel 
pela emissiio, Ricardo Espirito Santo, foi mais tarde elogiado pela sobrie
dade com que geriu a situa,ao. 

25 Segundo a Marktest, os programas de fic,ao lideraram o numero de horas 
de emissao das televis6es portuguesas em 2003. 0 segundo tipo de conteu
dos com maior tempo de transmissiio foi a publicidade. 
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28 De acordo com um estudo da NetSonda, divulgado pelo Didrio Econ6mico, 

sabre 'A lmprensa na Internet', a ·imprensa "em papel" estcl a perder ter
reno face a informa<;iio jornalfstica difundida na Internet. 

29 De acordo com dados da Marktest, a TSF foi a esta<;iio de radio que maior 
investimento publicitario captou em 2003. 

Internacional 

01 Em Fran<;a, a imprensa e as empresas distribuidoras livreiras ou cinema
tograficas voltam a poder anunciar na televisiio, algo que era legalmente 
restringido desde 1992. 

0 6 0 jornalista Jack Kelly, vencedor do Pulitzer em 2002, demite-se do USA

Today na sequencia de investiga<;5es sobre a veracidade de alguns dos seus 
artigos, alegando porem estar inocente. 

07 0 canal de informa<;iio financeira em arabe CNBC Arabiya revela ter sido 
autorizado a abrir um escrit6rio na Arabia Saudita, o que faz com que seja 
a primeira televisao estrangeira de informa<;iio a instalar-se no pafs. 

08 A justi<;a britanica profbe temporariamente a BBC de emitir uma reporta
gem sobre o multimilionario Mohamed Al-Fayed e as suas relai;5es com o 

fisco. 

08 A BBC suspende o apresentador Robert Kilroy-Silk por ter emitido opini5es 

racistas num artigo escrito para o Sunday Express, intitulado "N6s nao 

devemos nada aos 3rabes". 

09 A empresa norte-americana Harris Corp. anuncia um contrato no valor de 

96 milh5es de d6lares com a coliga<;iio no poder, no Iraque, para desenvol

vimento de uma rede iraquiana de media. 

10 Em Cuba, entra em vigor uma lei que dificulta o acesso dos cidadiios a
Internet, que ficar:i reservado a funcion.irios pllblicos, funcionclrios do 

Partido Comunista e medicos. 

12 Um estudo divulgado no Reino Unido revela que os crimes ligados a por

nografia infantil, cometidos neste pais, aumentaram 15 vezes entre 1988 e 

2001, sobretudo gra<;as a Internet. A situa<;iio podera agravar-se no futuro, 

com os telem6veis de terceira gera\iio. 

12 No Afeganistao, uma esta<;iio de televisiio emite imagens de uma mulher, 
a cantora Salma, algo que nao acontecia desde 1992. 

12 Um relat6rio da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa denun

cia a existfncia de "press5es polfticas" e de "clientelismo" em algumas 

televis5es publicas europeias, nomeadamente na Espanha, Grecia, Italia e 
Portugal. 
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13 A Walt Disney confirma o encerramento do estudio de anima,ao tradicio
nal situado em Orlando, na Florida (EUA), e o consequente despedimento 
de 260 pessoas. A empresa pretende apostar na anima,ao digital. 

21 A BBC emite um documentario no qua! acusa os editores executivos da 
pr6pria esta,ao televisiva de terem manchado a reputa,ao jornalfstica da 
empresa, ao terem falhado a confirma,ao de informa,oes num caso que 
remonta a 2003, envolvendo o jornalista Andrew Gilligan (alegada mani
pula,ao do dossier do Governo britanico sobre o armamento iraquiano). 

22 0 Senado norte-americano aprovou uma proposta que aumenta os limites 
a concentra<;ao <las empresas de televisiio. 

23 A FEJ critica a situa,ao dos media italianos, considerando que e um mau 
exemplo para a Europa. 

26 Ataque do virus informatico MyDoom, um dos piores da hist6ria da infor
matica. Uma semana depois, estimava-se em mais de um milhao os com
putadores infectados em todo o mundo. 

28 No Reino Unido, e tornado publico o resultado do relat6rio Hutton, refe
rente ao caso David Kelly. 0 Governo britanico e ilibado de responsabili
dades na morte do cientista. Na sequencia deste relat6rio, o presidente da 
administra,ao da BBC, Gavyn Davies, anuncia a sua demissiio. 

29 No Reino Unido, e ainda na sequencia do relat6rio Hutton, o director
-geral da cadeia televisiva BBC, Greg Dyke, apresenta a demissiio do cargo, 
e a BBC apresenta um "pedido de desculpas sem reservas" ao Governo de 

Tony Blair. 

Fevereiro 

03 Um relat6rio da OCDE revela que as escolas secundarias portuguesas tern 
grandes deficiencias ao nfvel da utiliza,ao de computadores, apesar dos 

investimentos feitos nos tiltimos vinte anos. 

04 0 Conselho de Ministros aprova a nova Lei do Cinema e Audiovisual, 
que preve uma diversifica,ao das formas de financiamento do sector, e a 
participa,ao dos distribuidores de cinema e dos operadores de televisiio no 

apoio a produc;iio audiovisual. 

05 A EDP e a Oni apresentam uma nova tecnologia que permite aceder a
Internet em banda larga atraves da rede electrica. 

12 Dados da Marktest revelam que a TV! foi o veiculo que maior investimento 
publicitario arrecadou em 2003, com um valor total de 731,1 milhoes de 
euros. 

17 A Vodafone apresenta o primeiro produto de UMTS comercializado em Por
tugal, um cartiio de comunica,oes de dados para computadores portateis. 
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18 A PTM assina um acordo com o Ministerio da Cultura para a cria�ao 
de um fundo de investimento para apoio do cinema e do audiovisual. 0 

protocolo preve um investimento global da PTM de 25 milhoes de euros 
durante cinco anos. 

24 Dados da Federac;ao de Editores de Videogramas, referidos pelo Pub/ico, 

revelam que em 2003 foram vendidos em Portugal 6,8 milhoes de DVD, 
quase o triplo das quantidades vendidas no ano anterior. 

25 A AACS aprova uma deliberac;ao em que considera "ilegal" a cobranc;a, as 
radios, de direitos de acesso aos estadios onde se realizem os jogos do Euro 
2004. 

25 A Media Capital apresenta ii Comissao de Mercado de Valores Mobiliarios 
o pedido de admissao a cotac;ao na Euronext Lisboa, e alguns dias mais
tarde (3 de Marc;o) anuncia oficialmente a intenc;ao de dispersar parte do
seu capital em bolsa atraves de uma Oferta Publica Inicial.

2 7 A Investec anuncia o lanc;amento de um servic;o de acesso ii Internet em 
banda larga, atraves de ADSL, em parceria com a TVTel. 0 servic;o, a ser 
lanc;ado a 1 de Marc;o, destina-se a todo o territ6rio nacional. 

Internacional 

01 Em entrevista ao semanario britanico Sunday Times, o ex-director-geral 
da BBC, Gregg Dyke, acusa o Governo de "pressoes sistematicas" sobre a 
estac;ao televisiva, durante a cobertura da guerra no Iraque. 

01 Nos EUA, no espectaculo do intervalo da Super Bowl, que estava a ser trans
mitido em directo pela CBS, e exibida uma imagem do mamilo da cantora 
Janet Jackson. Inumeros telespectadores apresentam queixa contra a esta
c;ao de televisao, e alguns dias depois a Federal Communications Comission 
inicia um inqufrito ao sucedido. A artista afirma mais tarde que a situac;ao 
tinha sido preparada sem o conhecimento da estac;ao de televisao. 

01 0 grupo sueco Metro anuncia o lanc;amento de novos jornais gratuitos na 
Espanha, Franc;a e Dinamarca. 

01 A presidente da RAJ, Lucia Annunziata, acusa Silvio Berlusconi de inter
ferir nas actividades da estac;ao televisiva italiana. Na sequencia destas 
declarac;oes, tres dos quatro vogais do Conselho de Administrac;ao da RAJ 
aprovam uma declarac;ao de desconfianc;a contra a presidente. 

03 A Media Planning divulga os resultados de um estudo elaborado em cinco 
pafses europeus (incluindo Portugal), segundo o qual a televisao e o meio de 
comunicac;ao social de referencia para os europeus com mais de 50 anos. 

05 0 Supremo Tribunal do Zimbabwe autoriza a entrada em vigor da nova 
lei de imprensa, que aperta o controlo governamental dos meios de comu
nica,;ao social. 
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05 Milhares de funcionarios da BBC participam numa jornada de protesto 
contra o relat6rio Hutton, manifestando solidariedade com o ex-director
-geral Greg Dyke. 

05 Como consequencia do esdindalo protagonizado por Janet Jackson no 
intervalo do Super Bowl, a 28 de Janeiro, as televis6es dos EUA passam a 
exibir os directos de maior impacto medi.itico com um atraso intencional 

de alguns segundos. 

06 Nos EUA, a NBC vende 30 segundos de espa,o publicitario por dois 
milhoes de d6lares, batendo o recorde de pre<;os no sector publicitario. Os 
30 segundos em questiio seriio exibidos nos intervalos do ultimo epis6dio 
da serie 'Friends', que ira para o ar a 6 de Maio. A NBC espera arrecadar 
cerca de 70 milhoes de d6lares pelo total do espa,o publicitario relativo ao 
epis6dio final. 

09 Os jornalistas palestinianos na Faixa de Gaza fazem uma greve de 24 
horas, como protesto contra a existencia de agress6es e de viola<;Oes a 
liberdade de imprensa. 

11 No Uganda, o Supremo Tribunal anula uma sec,iio do C6digo Penal 
que era utilizada pelos Governos como forma de limitar a liberdade de 
1mprensa. 

12 0 Parlamento frances aprova uma medida que atribui ao Conselho 
Superior do Audiovisual o poder de punir operadores de satelite que trans
mitam imagens ou mensagens de contelldo racista ou anti-semita. 

14 A Al-Hurra, esta,iio de televisiio em lingua arabe financiada pelos EUA, 
come,a a emitir nos paises do Media Oriente. 

17 0 Parlamento italiano aprova um decreto-lei que permite ao primeiro
-ministro Silvio Berlusconi manter a propriedade de tres canais de televi
siio (ver antecedentes). 

27 De acordo com o Didrio de Noticias, uma equipa de investigadores da 
Universidade Carlos III de Madrid elaborou um estudo que prova que a 
TVE niio foi equitativa no tratamento noticioso da guerra do Jraque. 

28 Um estudo da agencia de meios Mediaedge:cia revela que Portugal e o 
oitavo pals da UE no que respeita ao tempo passado em frente a televisiio. 
A Belgica e a Italia siio os maiores consumidores de televisiio e os irlande
ses os menores, ainda de acordo com o estudo. 

28 A CNN e o jornal Daily News dao a conhecer excertos do livro Burning 

Down My Master's House, da autoria de Jayson Blair, ex-jornalista do 
New York Times. No livro, Blair conta como inventou muitas reportagens 
para o di.irio nova-iorquino. 
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Mar�o 

01 0 estudo europeu 'Marcas de Confiani;a 2004', realizado pelas Seleci;iies 
Reader's Digest, revela que, no caso de Portugal, onze <las trinta marcas 
em que os portugueses mais confiam siio nacionais. 

04 Segundo os dados da M�rktest, passados dais meses do arranque do canal 
A Dois, as audifncias mantem-se mais baixas do que as registadas ante
riormente pela R TP2. 

04 A Novis e o Clix associam-se para o lani;amento de um acesso a Internet 
em banda larga, atraves de ADSL, mas isenta da assinatura mensal da 
Portugal Telecom. 

11 Dados da Marktest relativos as audiencias televisivas deste dia revelam 
que a maioria dos portugueses preferiu assistir a um jogo de futebol e 
telenovelas, em vez dos programas de informai;ao especial que cobriam os 
atentados terroristas ocorridos neste dia em Madrid. 

15 Dados de um estudo elaborado pela Millward Brown, referidos pelo Ditirio 

de Noticias, mostram que os jovens europeus, incluindo os portugueses, 
rem tendfncia a escolher as mesmas marcas, e sao facilmente influenciados 
por estrategias de marketing. 

16 De acordo com dados do Media Planning Group divulgados pelo Publico, 

o investimento publicitario real em Portugal, em 2003, rondou os 773
milh6es de euros, mais 1,2o/o do que no ano anterior; e o investimento
publicitario atraves de agencias atingiu OS 583 milhoes de euros, 0 que
representa um crescimento de 3,5% face a 2002.

17 E lani;ado oficialmente na Internet o Portal do Cidadao, uma iniciativa de 
e-government.

18 De acordo com um estudo realizado pela QualiQuanto e pela BBZ, refe
rido pelo Didrio Econ6mico, as marcas portuguesas siio tradicionalistas e 
siio incapazes de criar valor em torno daquilo que vendem. 

18 De acordo com o Ditirio Econ6mico, os grupos de media portugueses 
melhoraram, na generalidade, o seu desempenho econ6mico ao longo de 
2003. As raziies para tal, porem, passaram mais por planos de redui;ao de 
custos do que por uma recuperai;ao do mercado publicitario. 

21 A Radio Universidade FM, de Vila Real, e a unica emissora portuguesa 
a juntar-se a emissao conjunta com mais de 600 outras radios de todo o 
mundo, como forma de assinalar o Dia Mundial Contra o Racismo. 

25 A RTP anuncia ter reduzido os prejuizos financeiros, que passaram de 
228,2 milhiies de euros em 2002, para 32,4 milhiies em 2003. A admi
nistrai;ao da estai;ao afirmou ainda que em 2004 a RTP ira apresentar 
resultados operacionais positivos. 
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29 A serie da TVI 'Morangos com a,ucar' (produzida pela NBP) come,a a ser 
exibida pela Rede Bandeirantes de Televisiio, no Brasil. 

30 Sessiio especial de bolsa para a dispersiio da Media Capital. A Oferta Publica 
de Venda realizada permitiu ao grupo um encaixe de 100 milh6es de euros. 

30 A Associa,iio Portuguesa para o Controlo da Tiragem e Circula,iio divulga 
os dados relativos a 2003: o Correio da Manha foi o jornal diario com 
maior circula,iio paga, seguido pelo Jornal de Noticias. 

30 De acordo com os dados da Bareme/Radio, da Marktest, a RFM consoli
dou em 2003 a lideran,a das audiencias de radio. 

30 Portugal e o quinto pais da Europa que mais televisiio consumiu em 2003, 
segundo um estudo da Eurodata TV Worldwide divulgado no MIPTV, em 
Cannes. 

30 A Lusa inicia o fornecimento regular do servi,o Lusa Radio, disponivel 
para emissoras de ambito nacional e local. 

Internacional 

01 A esta,iio de televisiio por cabo Middle East Broadcasting Center suspende 
a emissiio da versiio arabe do 'Big Brother', devido aos protestos recebidos 
desde o infcio da tran sm issao do programa, em Fevereiro. 

01 0 New York Times introduz uma nova politica interna quanto a utiliza
,ao de fontes an6nimas. 

02 0 jornalista palestiniano Khalil al-Zaben e assassinado a tiro em Gaza. 
Conselheiro de Yasser Arafat, al-Zaben era tambem director de um jornal 
de assuntos palestinianos e direitos humanos. 

06 0 chanceler alemiio Gerhard Schroeder decide deixar de dar entrevistas 
ao jornal Bild, por considerar que este esta a levar a cabo uma campanha 
intencional para denegrir a sua imagem. 

07 0 jornalista Ricardo Ortega, da esta,iio televisiva espanhola Antena 3, 
morre no Haiti, na sequen cia de um tiroteio que decorreu durante uma 

manifesta,iio. 

07 A Associa,iio de Jornalistas Tunisinos e expulsa provisoriamente da 
Federa,ao Internacional de Jornalistas, devido a ter atribuido um premio 
de liberdade de imprensa ao Presidente tunisino Ben Ali. 

08 0 presidente da Associa,iio Nacional de Jornalistas alemiies, Werner 
Goessling, manifesta-se contra um alegado boicote governamental a 
alguns 6rgiios de comunica,iio social. 

09 () Parlamento Europeu debate e aprova uma directiva de refor,o da protec
,ao dos direitos de propriedade intelectual na UE, como forma de comba
ter o contraban do ea pirataria on-line.
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10 0 Comite para a Protec,iio dos Jornalistas revela que, em 2003, 36 jor
nalistas foram mortos no exercfcio da profissao, um ter,;o dos quais no 

Iraque, e que 136 tinham sido presos. 

12 A esmagadora maioria dos jornais mundiais faz primeira pagina com os 
ataques terroristas ocorridos no dia anterior na capital espanhola. Algumas 
fotos siio manipuladas par�, alegadamente, niio chocar os leitores. 

12 A Camara dos Representantes dos EUA aprova um diploma que aumenta 
em 18 vezes o montante das multas "por indecfncia" a pagar pelos 6rgaos 

de comunica,iio social que violem as regras estabelecidas. 

15 A Comissiio de Trabalhadores da agenda de notfcias espanhola EFE exige 
a demissiio do director de informa,iio, Miguel Plat6n, acusando-o de ter 
instalado um "regime de censura e manipula,;io" ap6s os atentados de 11 
de Mar,o em Madrid. 

15 A Uniiio dos Jornalistas Russos divulga os resultados de um estudo ela
borado sobre a ultima campanha eleitoral (que deu uma nova vit6ria a 
Vladimir Putin). De acordo com o estudo, os media russos fizeram uma 
cobertura "parcial" da campanha. 

18 Soldados norte-americanos abatem a tiro dois jornalistas iraquianos, do 
canal de televisiio Al-Arabya. 

19 0 jornal norte-americano USA Today afirma ter provas de que Jack Kelley, 
que foi jornalista daquele 6rgiio ate Janeiro, tinha falsificado artigos publi
cados pelo jornal. Jack Kelley foi nomeado varias vezes para os premios 
Pulitzer. 

22 Nos EUA, a administra,iio Bush e acusada de fabricar reportagens tele
visivas falsas, como manobra de promo,iio do sistema de saude para a 
terceira idade. 

24 A Comissao Europeia aplica uma multa de 497 milh6es de d6lares ii 
Microsoft, por abuso de posi,ao dominante. 

25 Passam cinquenta anos sobre o inicio da produ,iio generalizada de tele
visores a cores. Os primeiros equipamentos foram produzidos nos EUA, 
pela Radio Corporation of America. 

28 No Iraque, os EUA decidem impedir a publica,iio do semanario xiita Al
-Hawza Al-Natiqa durante 60 dias, alegando que constitui uma "amea,a 
real de violencia contra as for,as da coliga,iio e os iraquianos que traba
lham com a coligac;iio". A medida gera fortes protestos por parte da popu
la,iio xiita. 

31 A Comissiio de Liberdades do Parlamento Europeu critica fortemente as 
restric;6es ii liberdade de expressiio e informa,iio em Italia e as "flagrantes 
manipula,6es" da TVE na cobertura dos atentados de 11 de Marc;o em 
Madrid. 
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31 Nos EUA, tern infcio as emissiies da Air America, a primeira esta,ao 
de radio de ambito nacional com um assumido posicionamento politico 
de esquerda. 0 objectivo desta radio e contrabalan,ar os talk shows 

radiof6nicos de direita, utilizando o mesmo estilo agressivo dos conser
vadores. 

Abril 

01 Um estudo elaborado pela Associa,iio de Televisiio Comercial Europeia 
conclui que a RTP foi uma <las esta,6es publicas que menos financiamento 
estatal recebeu (menos de 40% do seu financiamento), durante a decada 
de 90. 

01 0 Governo impiie o pagamento de direitos de transmissiio as radios que 
pretendam emitir jogos do Euro 2004, apesar de a AACS ter ja conside
rado ilegal essa exigfncia, em Fevereiro. 

02 Em entrevista ao Correia da Manha, o director de programa,iio da TV 
Bandeirantes (Brasil), Celso Tavares, garante que as novelas e outras pro
du,oes portuguesas exibidas por aquela esta,iio viio deixar de ser dobra
das por actores brasileiros, como aconteceu com "Morangos com ai;Ucar", 
"Ola Pai" e "Olhos d'clgua". 

05 A TV! estreia a sitcom 'Os Batanetes'. Situa,iio inedita em Portugal, a 
continua,iio da serie estara dependente de aceita,iio do publico. 

05 De acordo com o Instituto Nacional de Estatistica, em 2002 os portugueses 
compraram menos revistas (13%) e jornais (3%) do qne no ano anterior. 

05 Segundo dados da empresa espanhola DBK, as receitas de bilheteira cine
matografica em Portugal cairam 2,2% em 2003, relativamente ao ano 
anterior. 

08 A Fidelity Investments torna-se o terceiro maior accionista da Media 
Capital, ao adquirir em bolsa uma posi,iio de 9,84%. 

09 A TVCabo come,a a desactivar o servi,o de televisiio interactiva lan,ado 
em Julho de 2001. A empresa possui apenas quatro mil assinantes do ser
vii;o, embora o objectivo inicial fosse alcan\ar os cem mil assinantes no 
final do primeiro ano. 

12 No ambito da celebra,iio do 55.0 aniversario, a Radio Altitude, da Guarda 
(a mais antiga radio local do pais), apresenta uma nova imagem, progra
ma,iio e informa,iio. 

14 A Santa Casa da Miseric6rdia lan,a uma campanha publicitaria institu
cional, com o intuito de lani;ar uma imagem de marca comum para as 
apostas mlltuas e lotaria. Trata-se da primeira vez na hist6ria da institui
,ao que a area de jogos e alvo de uma campanha global. 
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19 E inaugurada a Biblioteca do Conhecimento On-line, portal que permite 
aos investigadores portugueses efectuar pesquisas em cerca de 3500 revis
tas cientificas e consultar o texto integral dos artigos atraves da Internet. 

19 0 estudo anual da Unidade de Informa,ao Econ6mica da revista Economist 
sobre a literacia electr6nica revela que Portugal desceu dois lugares em 
rela,iio ao ano anterior, situando-se agora na 24.' posi,iio. Considerando 
apenas os paises da UE, Portugal ocupa o penultimo lugar, ultrapassando 
apenas a Grecia. 

19 A TMN e a primeira operadora em Portugal a lan,ar o servi,o move! de 
terceira gera,iio (UMTS), antecipando-se ao prazo de 1 de Julho que tinha 
sido fixado pela Anacom. 

22 0 Global Advertising Report, elaborado pela agenda de meios Initiative, 
aponta para um crescimento de 3% a 4% do mercado publicitario portu
gues em 2004, potenciado pela realiza,iio, no pais, do Rock in Rio e do 
Euro 2004. 

22 0 Sindicato dos Jornalistas e a Associa,iio Portuguesa de Imprensa (ante
riormente designada por Associa,iio da Imprensa Niio Diaria) assinam o 
novo texto do contrato colectivo de trabalho para o sector, que vem subs
tituir o documento em vigor desde 1993. 

23 E extinta a AACS, no ambito da revisiio constitucional aprovada pela 
Assembleia da Republica. 0 6rgiio regulador mantem-se em fun,oes ate 
ser definida a entidade substituta. 

23 0 projecto governamental da Lei das Artes Ciuematograficas e do Audio
visual e aprovado, e a proposta de lei do PS para o mesmo sector e chum
bada pelo Parlamento. 

Internacional 

01 A Google Inc. anuncia o lan,amento de um servi,o de email gratuito, com 
um espa,o de armazenamento de 1 gigabyte, muito superior a qualquer 
um dos servic;os gratuitos existentes no mercado. 

02 Michael Grade e nomeado como o pr6ximo presidente da BBC, sucedendo 
a Gavyn Davies, que apresentara a demissiio do cargo na sequencia do 
caso David Kelly. 

04 A Kabel Deutschland, a maior sociedade de televisao por cabo na Alema
nha, anuncia a compra de tres dos seus concorrentes (!sh, Bade-Wurtemberg 
Kabel e Hesse Iesy) por 2, 7 mil milhoes de euros, passando a ab ranger 17 
milhoes de !ares no pais. 

09 A Clear Channel, a maior rede de radio dos EUA, e multada pela Federal 
Communications Comission em 495 mil d6lares por, em 2003, ter difun
dido conversas "chocantes" do apresentador Howard Stern. 
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11 Tres jornalistas checos, Michal Kubal, Petr Klima e Ceska Televize, siio 
raptados no Iraque. Um outro jornalista, Alexandre Jordanov, frances, e 
tambem raptado no mesmo pais. 

12 Nos EUA, o jornalista Wally Wakefield e intimado pelo Tribunal de 
Minneapolis a divulgar as suas fontes. Perante a recusa do jornalista, o 
tribunal condena-o a uma multa diaria. 

13 A esta,iio de televisiio Al-Jazeera acusa os responsaveis militares norte
-americanos de ameas:arem os media no Iraque. 

13 Por razoes de seguran,a, cinco esta,oes de televisiio dos EDA (ABC, CBS, 
NBC, CNN e Fox News) decidem organizar-se em pool para efectuar a 
cobertura jornalistica na zona de Falluja (lraque). 

15 A Comissiio de Direitos Humanos da ONU aprova uma resolu,iio que 
condena Cuba pela repressiio a jornalistas e a opositores ao regime de 
Fidel Castro. 

16 No Afeganistiio, a esta,iio de televisiio regional de Jalalabad deixa de emi
tir imagens de mulheres. 

18 Nos EUA, pela primeira vez um jornal (The Seattle Times) publica em pri
meira pagina uma foto do caixiio de um soldado norte-americano morto 
no lraque. 

19 Nos EUA, a directora do USA Today, Karen Jurgensen, apresenta a demis
siio, depois de o jornal ter descoberto que o reporter Jack Kelley tinha 
inventado e plagiado diversos artigos. 

20 No Reino Unido, a esta,iio de televisiio Channel 4 transmite as imagens 
integrais de um aborto, como parte de um documentario. Mais de 1,5 
milhoes de espectadores assistem ao programa. 

21 As autoridades norte-americanas da concorrencia autorizam a fusao entre 
a Vivendi Universal Entertainment e a rede de televisiio NBC, detida pela 
General Electric. 

21 A esta,iio televisiva norte-americana CBS exibe c6pias de fotografias da 
Princesa Diana tiradas momentos ap6s o acidente que a vitimou, e que 
fazem parte do dossier de inquerito pertencente ii. justi,a francesa. 

22 Na Coreia do Norte, uma colisiio de comboios provoca cerca de tres mil 
mortes - mas durante v.irias horas o acontecimento nao e noticiado nos 
6rgiios de comunica,iio do pais, e as liga,oes telef6nicas com o exterior 
sao cortadas. 

22 0 Parlamento Europeu aprova uma resolU<;iio onde denuncia o excesso 
de influencia do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, no sector 
televisivo do pais. 

23 Nos EDA, varios jornais reproduzem fotografias de caixoes de soldados 
norte-americanos mortos em combate, inicialmente publicadas pelo site 
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MemoryHole.org. 0 responsavel pelo site, Russ Kick, tinha recorrido as 
leis de liberdade de informa<;iio para obter as imagens junta dos respon
saveis de uma base militar. 0 Pentagono reafirma a proibi,iio de divulgar 
fotografias de caixoes de soldados mortos. 

28 A esta<;iio norte-americana CBS divulga imagens de soldados dos EUA em 
situa�Oes de abuso e maus tratos a prisioneiros iraquianos, na pris3o de 
Abu Ghraib. 

28 0 Senado italiano aprova a contestada reforma da lei do audiovisual. 

30 Nos EUA, a esta<;iio de televisiio ABC faz uma emissiio especial na qua! 
mostra os names e as fotografias dos 520 soldados norte-americanos mor
tos no Iraque ate esse momenta. 

Maio 

11 Come<;a a ser distribuido o jornal quinzenal Mundo Universitario, proprie
dade da Metro News Publica,oes, dirigido por Francisco Pinto Barbosa. 
Trata-se da primeira publica<;iio gratuita destinada a estudantes universi
tarios que e distribuida a n[vel nacional. 

13 A Marktest divulga dados sobre a transmissiio televisiva de produ<;iio 
nacional nos canais generalistas em 2003. Segundo os dados recolhidos, 
a RTP foi a esta<;iio com maior percentagem de produ<;iio nacional a ser 
transmitida (58%). 

17 Portugal adere a European Docu Zone, uma rede de distribui<;iio e exibi
<;iio digital de cinema independente, documental e de anima<;iio. 

25 0 Tribunal de Esposende condena o jornalista Eduardo Damaso pelo 
crime de viola<;iio de segredo de justi,a. Os jornalistas Francisco Fonseca e 
Luis Miguel Viana, que se encontravam a ser julgados no mesmo processo, 
siio absolvidos. 0 Publico, 6rgiio para o qual trabalha Eduardo Damaso, 
anuncia que vai apresentar recurso. 

25 Pela primeira vez na sua hist6ria, o Jornal de Noticias e impresso e distri
buido fora de Portugal. A 'Edi<;iio Especial Gelsenkirchen' acontece devido 
ao jogo da final da Liga dos Campeoes que o Futebol Clube do Porto vai 
disputar naquela cidade alemii. 

26 A final da Liga dos Campeoes, que opoe o FC Porto e o AS Monaco, trans
mitida pela RTP1, e o programa mais visto desde 2000. Segundo dados 
da Media Planning, o jogo foi visto por 2,9 milhoes de portugueses, com 
uma audiencia media de 31,7% e um share de 70,5%. Segundo dados 
da Marktest, o mimero de espectadores ultrapassou ligeiramente os tres 
milhoes, a audiencia media foi de 30,7% e o share de 68,2%. 

28 Tern inicio o festival de musica Rock in Rio, que este ano decorre em 
Lisboa. A SIC, esta<;iio oficial do evento, conta com uma equipa de 350 
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pessoas para assegurar a cobertura televisiva que sera seguida por cerca de 
750 milhoes de pessoas em mais de 70 paises. Os custos previstos para esta 
opera,iio siio de 500 mil euros, e as receitas de um milhiio de euros, retorno 
este efectuado sobretudo a custa de merchandising, SMS e patrocinios. 

28 A Ikea, que vai abrir a sua primeira loja em Portugal a 22 de Junho, come,a 
a distribuir um milhiio de catalogos dos seus produtos. A empresa investiu 
cerca de um milhao de euros nos catalogos, uma das suas principais ferra
mentas de marketing. 0 investimento global da cadeia de lojas destinado ii 
entrada no mercado portugues ascende a 3,5 milhoes de euros. 

31 Arrancam, no cabo, as emissoes do canal RTPN, que vem substituir a 
NTV. 

31 Um estudo divulgado no ambito do 57.° Congresso Internacional de 
Jornais, que decorre em Istambul, revela que em Portugal se verificou uma 
quebra de 4% na circula,iio de jornais, entre 2002 e 2003; e uma quebra 
de 16,7% entre 1998 e 2003. 

Internacional 

01 0 jornal britanico Daily Mirror publica imagens de um soldado britanico 
alegadamente a abusar de um prisioneiro de guerra iraquiano. Mais tarde, 

e revelado que as fotografias niio siio autenticas. 

03 No dia em que se celebra o 14.0 Dia Internacional da Liberdade da 
Imprensa, a RSF publica o seu relat6rio referente a 2003, segundo o qua! 
um ter,o da popula,iio mundial esta privada de liberdade de imprensa. 

04 Na Italia, Lucia Annunziata anuncia a demissiio do cargo de presidente da 
RA!, acusando o Governo de Silvio Berlusconi de ingerencia nas decisoes 
da administra,iio da empresa. 

05 0 grupo sueco Metro International lan,a uma edi,ao do jornal gratuito 
Metro em Nova lorque. 

06 Na esta,iio televisiva norte-americana NBC, e exibido o ultimo epis6dio 
da st':rie 'Friends', que se mantinha em exibii;ao h.i dez anos. As estimati

vas apontavam para uma audiencia de 50 milhoes de espectadores. 

10 0 Observat6rio Europeu do Audiovisual divulga que, em 2003, a frequen
cia de salas de cinema na Europa registou uma quebra de 4,4% face ao ano 
anterior. 

12 Nos EUA, e anunciada formalmente a fusiio entre a GE e a Vivendi, que da 
origem ii NBC Universal, que se torna uma das maiores empresas de media 

e entretenimento do mundo. 

14 No Reino Unido, o chefe de redac,ao do Daily Mirror, Piers Morgan, e
destituido, depois de ter sido provado que as fotografias publicadas a 1 de 
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Maio, que pretendiam retratar maus-tratos de soldados a prisioneiros ira
quianos, eram falsas. 

14 A Federa,iio de Associa,iies da lmprensa de Espanha cria um Conselho 
Deontol6gico para analisar o tratamento informativo nos vclrios meios de 
comunica�ao. 

22 Em Espanha, realiza-se o casamento real entre o principe Felipe de 
Bourbon e a ex-jornalista Letizia Ortiz. As audiencias estimadas para a 
transmissao televisiva das cerim6nias, em todo o mundo, apontam para 
1,2 mil milhiies de espectadores. Cerca de cinco mil meios de comunica
,ao foram creditados para fazer a cobertura informativa do evento. 

23 A mensagem do Papa Joiio Paulo II para celebrar o Dia das Comunica,iies 
Sociais faz apelo aos organismos publicos para que estes actualizem as 
regulamenta�Oes do sector, para que os meios de comunica�ij,o sejam "res
peitadores da verdade e do bem comum". 

23 0 New York Times publica um editorial em que reconhece ter cometido 
erros na cobertura dos acontecimentos que precederam o inicio da guerra 
no Iraque e pede desculpa pela falta de rigor de algumas informa,iies 
dadas pelo jornal. 

23 Um estudo levado a cabo pelo Pew Center conclui que os jornalistas dos 
EUA consideram que a comunica�ao social nao e suficientemente critica 
em rela,iio ii polftica do Presidente George W. Bush. 

28 0 jornalista Dusko Jovanovic e assassinado em Podgorica, Montenegro. 

Jun ho 

02 0 Conselho de Redac,iio do Publico demite-se, na sequencia da decisiio, 

tomada pela direc,ao, de retirar uma notfcia da edi,iio de 27 de Maio. 

02 No dia em que celebra o 150.0 aniversario, 0 Comercio do Porto passa a 
estar disponfvel on-line. 

03 A Optimus come,a a comercializa,iio de telem6veis de terceira gera,iio 
(UMTS). 

04 0 Tribunal do Funchal iliba o director do Publico, Jose Manuel Fernandes, 
da acusa,iio de pratica do crime de difama,iio, que tinha sido feita pelo 
presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto Joiio Jardim. 

09 Sai para as bancas o jornal Frontera Noticias, uma publica,iio mensal 
conjunta para as regiiies do Minho e da Galiza, editada em lingua portu
guesa e dirigida par Pedro Leitao. 

10 A RTP assina um protocolo com o Ministerio da Educa,iio frances, para a 
utiliza,ao de programas da RTP Internacional coma material pedag6gico 
para os alunos de portugues em Fran,a. 
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16 0 jogo de futebol do Euro 2004 entre Portugal e a Russia, transmitido pela 
SIC, e o programa televisivo mais vista em Portugal desde que a Marktest 
regista a audimetria. A audiencia media foi de 35,5%, e o share de 81,4%. 

18 0 Sindicato dos Jornalistas apela ao Presidente da Republica, aos grupos 
parlamentares e ao Provedor da Justii;:a para intervir junta do Governo 
sabre os diplomas de reforma da imprensa regional e radios locais que 
foram aprovados a 16. 

21 A Associai;:ao Portuguesa de Radiodifusao, que representa cerca de 230 
estai;:oes, considera positivo o pacote legislativo apresentado pelo Governo 
para a reforma do sector. 

22 A Associai;:iio Portuguesa da Imprensa Regional envia uma carta ao 
Presidente da Republica, solicitando uma interveni;:ao sua no que respeita 
a nova legislai;:ao para o sector aprovada pelo Governo. 

23 De acordo com dados da Marktest, o jogo do Euro 2004 entre Portugal e 
a Inglaterra e o mais vista de sempre, com uma audiencia media de 38,1 % 
e um share de 83,4%. 

26 Abre ao publico o maior multiplex de cinema do pafs, o Millenium 
Freeport, em Alcochete, com 21 salas. 

26 De acordo com o Publico, o Banco Espirito Santo cortou as campanhas 
publicitarias que possuia nos meios de comunicai;:ao do grupo Impresa, em 
finais de Maio, alegadamente devido ao tratamento jornalistico dado pelo 
Expresso a participai;:ao do grupo bancario no processo de privatizai;:ao da 
Galp. 

28 0 Sindicato dos Jornalistas envia uma carta aberta a todos os grupos 
parlamentares, apelando a que nao votem favoravelmente a proposta do 
Governo para a revisao da Lei da Radio. 

30 E registado um nova recorde de audiencias em Portugal, com o jogo do 
Euro 2004 entre Portugal e a Holanda. Segundo a Marktest, a audiencia 
media foi de 40,5% e o share de 87,5%. 

Internacional 

01 Na Russia, o jornalista Leonid Parfionov, do canal independente NTV, e 
despedido por ter mostrado no seu programa uma. entrevista com a villva 

de um ex-lider da Chechenia independentista. 

02 Na Islandia, o Presidente Olafur Ragnar Grimsson anuncia que vai vetar 
a lei sabre concentrai;:ao dos media, fori;:ando a realizai;:ao de um referenda 
nacional sabre a questiio. 

06 Dais jornalistas da BBC sao alvejados em Riad, na Arabia Saudita. Em 
consequencia do ataque, o reporter de imagem irlandes Simon Cumbers 
morre e o colega Frank Gardner e gravemente ferido. 
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07 Um estudo efectuado pelo Instituto Psiquiattico de Nova Iorque no 
Centro Medico da Universidade de Columbia, publicado nos Archives 
of Pediatrichs and Adolescent Medicine, conclui que os adolescentes que 
passam mais tempo a ver televisao tern um risco acrescido de vir a desen
volver perturba,iies do sono. 

07 A direc,iio do jornal frances Le Monde e os autores do livro La Face cachee 
du Monde, Pierre Pean e Philippe Cohen, assinam um acordo segundo o 
qual a direc,ao do jornal retira todos os processos de difama,iio que tinha 
posto em tribunal aquando do lan,amento do livro, e os autores compro
metem-se a nao reeditar a obra e a nao fazer mais comentirios sobre o 
caso. 

08 A BBC altera a sua polftica de acompanhamento de jornalistas por segu
ranc;as armadas, em zonas de alto risco. 

15 0 servi,o de venda de musica em formato digital da Apple, o iTunes, chega 
ao mercado europeu. Num primeiro momenta, o servic;o est.i disponivel 
apenas no Reino Unido, Alemanha e Fran,a, estando previsto para mais 
tarde o alargamento a outros paises, incluindo Portugal. 

24 0 Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pronuncia-se a favor da prin
cesa Carolina do M6naco, num caso relacionado com o registo de imagens 
em locais publicos e respectiva publica<;iio, sem autoriza,ao previa. 

25 0 Supremo Tribunal de Justi,a da Alemanha autoriza uma empresa a pro
duzir aparelhos destinados a bloquear a publicidade televisiva. 0 caso, 
que opunha a empresa ao canal RTL, arrastava-se ha cinco anos. 

25 No Brasil, o epis6dio final da telenovela 'Celebridade', transmitida pela 
TV Globo, regista um share de 82%. De acordo com os responsaveis da 
esta,ao, niio se obtinham audiencias tao elevadas numa final de novela da 
esta,iio desde 1993, com 'Renascer'. 

27 A Comissiio Europeia anuncia ter suspendido a multa aplicada anterior
mente a Microsoft, enquanto aguarda a decisiio do Tribunal Europeu de 
Justic;a de primeira inst9.ncia, onde a empresa norte-americana apresentou 

recurso. 

Jul ho 

01 A proposta de lei do Governo para o cinema e o audiovisual e aprovada na 
Assembleia da Republica. 0 diploma teni ainda de ser promulgado pelo 
Presidente da Republica. 

03 De acordo com um artigo do Didrio de Not{cias, as tiragens dos jornais 
desportivos portugueses aumentaram "significativamente" desde o inicio 
do Campeonato Europeu de Futebol, sobretudo nos dias ap6s as vit6rias 
da selec<;iio portuguesa. 
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05 A Investec Internet lanr;a oficialmente o video ad, uma tecnologia que per
mite ver anllncios feitos exclusivamente para televisao nos sites do grupo 
Colina. 

06 A Lusa divulga uma analise do grupo internacional Initiative, segundo 
o qua! a audiencia total dos 31 jogos do Euro 2004 atingiu os 2,5 mil
milhiies de espectadores, um crescimento de cerca de 20% em relar;iio
as audiencias registadas no Euro 2000. A final do campeonato tera sido
o desafio que maior investimento publicitario recolheu, com um volume
total de 707 mil euros.

06 Responsaveis da UMIC revelam que, entre Marr;o e Maio, foram realiza
dos mais de 464 mil downloads de artigos da Biblioteca do Conhecimento 
On-line (b-on), destinada a uma popular;iio-alvo de cerca de 450 mil utili
zadores. 

07 Um estudo da agencia Mediaedge:cia, citado pela Lusa, revela que Portugal 
e um dos paises europeus que mais publicidade exibe no horario nobre 
televisivo. 

15 A AACS nega o pedido da SIC para substituir;iio do canal por cabo SIC 
Gold pelo canal SIC Comedia. De acordo com o responsavel da SIC para 
os canais tem.iticos, Francisco Penim, o lani;amento do nova canal man
tem-se agendado para Setembro. 

16 Um estudo da Media Planning Group revela que nos ultimos cinco anos as 
audiencias de televisiio por cabo aumentaram 345%. 

22 Segundo dados da Marktest, a TSF e a RFM foram responsaveis pela 
captar;iio de mais de metade dos 172 milh6es de euros investidos pelos 
anunciantes, em radio, durante 2003. No total, a radio recebeu 6,5% do 
total investido em publicidade durante 2003. De acordo com a Marktest, 
o estudo foi efectuado tendo em conta os valores de tabela (e niio os valo
res reais), mas pode ser utilizado coma referencia para o meio.

23 E divulgado o programa do novo Governo do primeiro-ministro Pedro 
Santana Lopes. No que respeita ao sector dos media, e prevista a adopr;iio 
de medidas reguladoras para a televisiio por cabo, e e anulada a decisiio do 
anterior Executivo de encerrar a estar;iio publica de radio Antena 3, entre 
outras medidas. 

27 Passam 10 anos sobre a primeira emissiio experimental da televisiio por 
cabo em Portugal. 0 arranque comercial do servir;o da TVCabo, a primeira 
empresa a fornecer o servir;o, s6 se verificaria a 1 de Outubro de 1994. 

27 A Media Capital anuncia que vai abandonar em definitivo o neg6cio de 
acesso a Internet de banda larga a partir de 31 de Agosto. 

28 0 Publico decide encerrar a edir;iio Minho a partir de 15 de Agosto, ale
gando "imperatives da administrai;.io com base nas vendas". No prazo de 
seis meses, o mesmo cen.irio dever:i acontecer com a edi�iio Centro. 

381 



30 Segundo revela o Publico, o novo Governo solicitou ao Presidente da 
Republica a devolu,ao do pacote legislativo para a comunica,ao social 
regional e local que tinha sido aprovado em Junho, com o objectivo de 
introduzir algumas "correc�5es de car.icter tecnico" e "aditamentos". 

Internacional 

01 A Microsoft paga a multa de 497 milhoes de euros que a Comissiio 
Europeia tinha aplicado a 24 de Mar,o, por abuso de posi,ao dominante. 
O pagamento e efectuado a titulo de provisiio cautelar, enquanto o pedido 
de recurso da Microsoft junto da Justi,a europeia e analisado. 

02 Na Dinamarca, o semanario Haber, dirigido it comunidade turca no pals, 
lan,a a sua ultima edi,ao. 0 jornal tinha sido criado em 2002, mas os 
resultados financeiros niio foram suficientes para manter o projecto em 
funcionamento. 

02 A BBC celebra 50 anos sobre a emissiio do primeiro telejornal da esta,ao. 

07 No Brasil, o grupo Abril vende 13,8% do seu capital ao fundo de inves
timento norte-americano Capital International. E o primeiro neg6cio 
efectuado no pals ao abrigo da legisla,ao criada em 2002 que permite a 
entrada de capitais estrangeiros nos media. 

09 0 chefe de redac,ao da edi,ao russa da revista Forbes, o jornalista ameri
cano Paul Khlebnikov, e morto a tiro em Moscovo. 

09 No Senegal, o director do jornal independente Le Quotidien, Madiambal 
Diagne, e preso, acusado de difundir "noticias falsas e noticias que podem 
provocar problemas politicos graves". Como forma de protesto, cerca de 
80% dos jornais privados de Dakar niio saem para as bancas. 

09 A Federa,ao Europeia de Jornalistas lan,a um apelo it UE, no sentido de 
proteger a independencia dos media em Fran,a. Em causa esta a compra 
recente da Socpresse por parte do grupo Dassault. 

13 0 Parlamento italiano aprova uma nova lei sobre o conflito de interesses, 
que permite ao primeiro-ministro Silvio Berlusconi a manuten,ao da pro
priedade do seu imperio no sector dos media. 

17 Na Russia, o jornalista Paila Peloyan, que trabalhava para a edi,ao russa 
da revista armenia Armianskii, e assassinado em Moscovo. 

20 A Comissiio Europeia aprova a fusiio entre as editoras discograficas Sony 
e BMG, de onde podera resultar a segunda maior editora a nivel mundial. 
A fusao carece ainda de autoriza,ao por parte das autoridades anti-trust 
norte-americanas. 

26 No Senegal, o director do jornal Le Quotidien, Madiambal Diagne, e 
absolvido e libertado. 0 jornalista encontrava-se preventivamente detido 
desde o dia 9. 
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26 Tern inicio as convenc;6es nacionais de democratas e de republicanos nos 
EUA, para as quais, pela primeira vez na hist6ria <las presidenciais ameri
canas, 35 bloggers siio acreditados. 

Agosto 

02 A SIC Internacional passa a ser vista no Brasil, na sequencia de um acordo 
com a Net Brasil para a distribui,iio do sinal. 

06 0 ministro de Estado e da Presidencia, Morais Sarmento, e o presidente 
do Governo Regional da Madeira, Alberto Joiio Jardim, assinam um pro
tocolo conjunto com o operador local Cabo TV Madeirense e a Anacom, 
para permitir o acesso livre dos habitantes da regiiio aos quatro canais 
generalistas nacionais, e a RTP Madeira. 

06 0 jornalista Octavio Lopes, do Correia da Manhii, afirma terem-lhe sido 
roubadas cassetes relacionadas com o trabalho de investiga,iio que estava 
a efectuar sabre o caso Casa Pia. A alegada ilicitude dessas grava,6es, e 
a divulga,iio, na Internet, de transcri,6es <las cassetes levantam varias 
quest6es. 0 director-geral da Policia Judiciaria, Adelino Salvado, pede a 
demissao na sequfncia do caso, o mesmo acontecendo com Sara Pina, 
assessora de imprensa da Procuradoria-Geral da Republica. 

12 A Marktest inicia um periodo experimental de utiliza,iio de um novo 
sistema de medi,iio de audiencias, o Portable People Meter, que permite 
analisar as audiencias de radio e televisiio dentro e fora do lar, sem neces
sidade de interven,iio do utilizador. 

13 0 Independente publica excertos <las transcri,6es das "cassetes rouba
das" ao jornalista Octavio Lopes, do Correia da Manhii. 

13 Tern inicio os Jogos Olimpicos, em Arenas. RTP, Dais e RTPN asseguram, 
em conjunto, uma transmissao de 25 horas diarias, em media. Trata-se 
da maior cobertura de sempre deste evento a ser efectuada pela esta,iio 
publica. 

16 0 Governo anuncia a abertura de uma linha de financiamento para equi
par cerca de 4200 escolas do ensino pre-escolar com computadores e soft
ware educativo. 

18 A editora-adjunta de politica nacional do Diario de Noticias, Gra,a 
Henriques, demite-se na sequencia da decisiio, tomada pela direc,iio do 
jornal, de retirar uma noticia da edi,iio. No dia seguinte, tanto a direc,iio 
do jornal como o Conselho de Redac,iio emitem comunicados em que 
tomam uma posi,iio sabre o sucedido. 

19 A Sport TV e a TV! assinam um acordo que garante a este canal os direi
tos de transmissiio de um jogo, por jornada, dos desafios de futebol do 
Campeonato Nacional da Super Liga, para as duas epocas seguintes. 
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25 0 Governo comunica ii Sport TV que considera a final da Supertac;a 
Europeia de futebol (entre o FC Porto e o Valencia) um evento de interesse 
publico e imp6e a sua transmissao em sinal aberto. 

27 A RTP e a RDP exibem um filme adaptado para espectadores com neces
sidades especiais, no 3.mbito da iniciativa 'Uma televis3o para todos'. A 
estac;ao televisiva emite o filme, com legendagem atraves de teletexto (para 
os cidadiios com deficiencias auditivas), enquanto a RDP emite uma audio
descric;ao de todas as cenas (para os cidadaos com deficiencias visuais). Para 
3 de Setembro esta programada a exibic;ao conjunta de mais um filme, nos 
mesmos moldes. 

31 De acordo com o Anuario de Comunicac;ao da Obercom, a RTP foi, em 
2003, a estac;ao de televisiio com maior volume de neg6cios. A maior fatia 
de financiamento da estac;ao e composta por receitas publicitarias. A nivel 
de audiencias, porem, foram as televis6es privadas (SIC e TV!) a liderar 
em 2003. No que diz respeito a programac;ao, na SIC e na TV! dominou a 
ficc;iio, enquanto na RTP a informac;ao teve mais destaque. 

Internacional 

05 0 grupo britanico AGB e a empresa holandesa Nielsen Media Research 
anunciam a sua fusiio, que da origem a uma empresa internacional (a AGB 
Nielsen Media Research) que ira analisar as audiencias televisivas em 30 
paises. 

06 Um estudo da empresa Veronis Subler Stevenson mostra que a populac;ao 
norte-americana dedica cerca de dez horas por dia ao consumo dos diver
sos meios de comunicac;ao, mais uma hora do que em 1998. 

06 Nos EUA, estreia nas salas de cinema o documentario 'Outfoxed: A 
guerra de Rupert Murdoch no jornalismo', patrocinado pela organizac;ao 
MoveOn, e que retrata situac;6es de parcialidade e manipulac;ao de infor
mac;iio por parte da estac;ao televisiva Fox. 

11 E divulgado um relat6rio da Ofcom, entidade reguladora dos media no 
Reino Unido, segundo o qua[, em 2003, as receitas provenientes das assi
naturas dos canais televisivos codificados pela primeira vez ultrapassaram 
as receitas de publicidade televisiva. 

12 Nos EUA, o jornal Washington Post admite ter errado na cobertura 
jornalistica dos acontecimentos que antecederam o conflito no Iraque, 
nomeadamente no que respeita ao tratamento de informa<;Oes provenien
tes da Casa Branca sobre a alegada existencia de armas de destruic;iio 
macii;a. 

13 Tern inicio os Jogos Olimpicos, em Atenas. Estiio acreditados cerca de 
21 500 profissionais da informac;iio. 
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14 Na Bosnia, a nova televisiio publica do pafs, a BHTl, comec;a a emitir para 
todo o territ6rio, grac;as ao auxflio financeiro prestado pela UE. 

18 Nos EUA, cinco jornalistas (dois do New York Times, os restantes tres do 
Los Angeles Times, da Associated Press e da estac;iio de televisiio ABC) 
siio condenados ao pagamento de uma multa diaria ate revelarem as fontes 
governamentais relacionadas com um caso de espionagem. 

19 A Google Inc. estreia-se na bolsa de valores de Nova Iorque, com resulta
dos considerados muito positivos pelos analistas. 

20 0 norte-americano Regis Philbin, apresentador do programa 'Live', na 

ABC, viu o seu nome inscrito no Guinness Book of Records como a pes

soa que mais tempo passou na apresenta,;ao de programas televisivos. 
Com uma carreira de 46 anos, o apresentador conta com 15 188 horas de 
emissao televisiva. 

26 A Al-Jazeera anuncia a morte do jornalista italiano Enzo Baldoni, raptado 
no Iraque seis dias antes. A estac;iio de televisiio afirma ter recebido o video 
com as imagens da execuc;iio, levada a cabo alegadamente par um grupo 
intitulado Exercito Isliimico do Iraque, mas niio as exibiu. 

Setembro 

03 De acordo com dados da Marktest, a R TP foi a estac;iio de televisiio por
tuguesa que mais tempo de informac;iio televisiva dedicou a cobertura dos 

Jogos Olfmpicos. 

06 0 secretario de Estado do ministro da Presidencia, Feliciano Barreiras 

Duarte, anuncia que a reduc;iio em 10% por ano no valor do porte pago 
para a imprensa regional tera infcio em Janeiro de 2005, ate Janeiro de 
2008. 

06 Um relat6rio da OMD preve que o investimento publicitario em Portugal 
venha a atingir os 176 milhoes de euros em 2004, o que representara um 
acrescimo de 14% face aos valores alcanc;ados em 2003. 

08 De acordo com dados da Marktest, os quatro canais de televisiio generalista 
em sinal aberto emitiram no primeiro semestre do ano cerca de 2000 horas 
de publicidade comercial (excluindo anuncios de autopromoc;iio e televen
das), o que representa um aumento de 5,5% face ao mesmo pedodo de 
2003. A TVI foi a estac;iio com maior quantidade de anuncios transmitida 
(36,7%), seguida de perto pela SIC (36,4%), e ficando a RTP com 23,3%. 

11 Dados da Marktest apontam que os programas de fic<;iio (filmes, series, tele
novelas e teatro) ocuparam 22,7% das grelhas da RTPl, RTP2, SIC e TV!. 

15 Eduardo Costa, administrador de O Primeiro de Janeiro e proprietario do 
jornal Correia de Azemeis e da grafica Coraze, e condenado pelo Tribunal 

385 



de Oliveira de Azemeis a dois anos e meio de prisiio e ao pagamento de 
uma indemniza,:ao ao Estado, pelo crime continuado de fraude na obten
,:iio de subsidio de difusiio. 0 caso estava relacionado com um jornal ficti
cio intitulado Recortes da Provincia. 

16 E lan,:ado em Paris o Lusojornal, de periodicidade quinzenal e distribui
,:iio gratuita, dirigido ii. comunidade portuguesa na Fran,:a e cujo director 
e Carlos Pereira. 

24 De acordo com dados provis6rios da Marktest, 51 % dos portugueses afir
mam !er jornais regionais. Os resultados finais do estudo, que esta ainda 
em conclusiio, deveriio ser apresentados em Outubro. 

27 0 Didrio de Noticias publica uma entrevista com o presidente da admi
nistra,:iio da RTP, Almerindo Marques. Os resultados financeiros do pri
meiro semestre do ano foram positivos, o que e considerado um marco 
hist6rico para a esta,:iio. 

28 0 Estado anuncia que vai pagar 120 milh6es de euros ii. RTP pelo arqu ivo 
hist6rico da esta,:iio publica. 0 montante foi negociado entre o Governo 
e a administra,:iio da emissora como forma de indemnizar a RTP pela 
transferencia da posse dos arquivos. 

30 0 Conselho de Ministros aprova em Coimbra a lei organica do Gabinete 
de Informa,:iio e Comunica,:ao do Governo. 

Internacional 

02 As filiais alemas do grupo Bertelsmann (Gruner+Jahr e Arvato) e o grupo 
de imprensa Axel Springer anunciam a fusao das suas tipografias, o que 
vai dar origem a um novo "gigante" europeu na area da impressao, que 
dara emprego a 4700 pessoas e sera responsavel por cerca de 20% da 
capacidade de impressiio na Europa. 

03 Na Russia, um sequestro de uma escola em Beslan (na Ossetia do Norte) 
termina com mais de 100 mortos e 600 feridos. Enquanto decorre o ata
que das for,:as da autoridade, algumas das equipas de reportagem entram 
nas instala,:6es, colocando-se debaixo de fogo para fazer a cobertura jor
nalistica do acontecimento. 

04 No lraque, o Governo decide suspender a actividade da esta,:iio de tele
visiio Al-Jazeera no territ6rio, em definitivo, por considerar que a estac;ao 
nao tera cumprido O periodo de suspensao de um mes que !he tinha sido 
impasto a 5 de Agosto. 

06 No Reino Unido, tern inicio as emiss6es do primeiro canal inteiramente 
dedicado ii. publicidade, o Advert Channel. 

06 Na Russia, na sequencia da cobertura jornalistica do sequestro em Beslan, 
o chefe de redac,:ao do jornal Izvestia, Raf Chakirov, apresenta a demis-
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siio. E divulgado tambem que a jornalista Anna Politkovskaya teni sido, 
alegadamente, envenenada; e que o reporter Andrei Babitsky teria sido 
preso, de forma a ser igualmente impedido de se deslocar a Beslan. Outras 
equipas de reportagem (da Al-Arabiya, da BBC e da esta<;iio da Georgia 
Rustavi 2) foram tambem detidas quando se dirigiam para Beslan. 

06 Nos EUA, a analise das audiencias da conven<;iio republicana, que se rea
lizou alguns dias antes, revela que pela primeira vez no pais um canal de 
noticias par cabo (a Fox) teve maior numero de espectadores do que as 
canais emitidos em sinal hertziano aberto (ABC, NBC e CBS). 

06 A esta<;iio norte-americana CBS apresenta, no programa '60 Minutes', 
documentos relacionados com o passado militar de George W. Bush. A 
veracidade dos documentos e pasta em causa nos dias subsequentes, e a 
esta<;iio acaba par ter de se retratar publicamente pelo ocorrido. 

09 A direc<;iio do jornal frances Le Monde anuncia que pretende suprimir 
cem dos cerca de 750 pastas de trabalho ate ao final de Outubro. 

12 No Iraque, morre o jornalista Mazen al-Tomaizi, da televisiio saudita Al
Ekhbariya, atingido par um missil disparado de um helicoptero norte
-americano. 

16 Na Noruega, o Supremo Tribunal reafirma o direito de protec<;iio das fon
tes jornalisticas, ao absolver o jornal Bergens Tidende da acusa<;iio de 
niio ter fornecido as identidades das fontes utilizadas numa investiga<;iio 
desenvolvida pelo jornal. 

18 0 jornal ingles The Sun decide reduzir os conteudos de seu site depois de 
uma comissiio de gestores ter descoberto que a versiio em papel estava a 
perder 90 mil leitores por dia. 0 jornal disponibilizava on-line e gratuita
mente as noticias publicadas na versao impressa. 

18 0 jornal The Independent, ap6s passar a formato tabloide, registra 
aumento nos lucros na ordem de 42%. 

20 Nos EUA, o principal pivo da CBS, Dan Rather, pede publicamente des
culpa aos espectadores par terem sido utilizados documentos falsos numa 
reportagem do programa '60 Minutes', emitido a 8 de Setembro. 

23 Uma sondagem efectuada pelo Gallup Poll News Service conclui que a cre
dibilidade dos meios de comunica<;iio social nos EUA atingiu o nivel mais 
baixo nos ultimas trinta anos. De acordo com os resultados da sonda
gem, apenas 44% dos inquiridos afirmam ter confian<;a na capacidade dos 
media em relatar os acontecimentos de forma rigorosa e honesta, contra 
54% em sondagem semelhante realizada em 2003. 

27 Um estudo conduzido pela Newspaper Association of America Foundation 
conclui que os jovens adultos tern maior tendencia a ler jornais quando 
esse habito e criado na escola. 
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27 A TV Cultura, canal publico de televisao do Brasil, cria o primeiro cargo 
de provedor de televisao do Brasil. Esta furn;ao, que ate entao no Brasil 
s6 fora adoptada por poucos jornais, comei;ou a ser exercida no final de 

Setembro pelo jornalista Osvaldo Martins, de 64 anos. 

Outubro 

01 Ap6s 111 anos, chega ao lim o jornal Telegrafo, o matutino da Horta. 

Segundo noticia do jornal Publico, o encerramento de suas atividades 
deveu-se a falencia. Substitui-o o Incentivo, dos mesmos proprietclrios, 

um titulo que se prop6e tambem a ser "o diario matutino de todos os faia

lenses e picoenses''. 

04 0 ministro dos Assuntos Parlamentares, Rui Gomes da Silva critica 
Marcelo Rebelo de Sousa, insinuando que o antigo presidente do PSD tern 

um problema com o actual lider do partido e primeiro-ministro e que 
utiliza o seu espai;o semanal de comentario na TV!, aos domingos, para 
desfeiar mentiras e falsidades contra Pedro Santana Lopes. 

06 0 Sindicato dos Jornalistas apela a «rapida interveni;ao da Inspeci;ao
-Geral do Trabalho, da Comissao Nacional para a Proteci;ao de Dados e 
da AACS» no sentido de «p6r termo» ao circuito de vigilclncia existente na 

RTP. A instalai;ao de camaras na redaci;ao nao e uma ideia nova. Durante 
o ano de 2000, a administrai;ao da SIC tentou colocar instrumentos visuais
de vigilancia na zona da redaci;ao da televisao de Carnaxide.

06 0 comentador politico Marcelo Rebelo de Sousa, em reuniao com Paes do · 
Amaral, responsive! pela Media Capital, anuncia sua decisiio de encer

rar a colaborai;ao semanal que mantinha ha mais de quatro anos com a 
estai;ao televisiva TV!. Um dia depois, a AACS decide abrir um processo, 

tencionando ouvir todas as partes envolvidas. 

06 0 PS de Marco de Canaveses exigie a demissao do actual presidente da 

Camara, Avelino Ferreira Torres (CDS-PP), pela sua participai;ao no real
ity show da TV!, 'Quinta das Celebridades'. 

08 0 Governo aprova, em Conselho de Ministros, os diplomas relativos a 
reforma dos media regionais. Os cinco documentos referem-se a altera

i;6es a Lei da Radio, C6digo da Publicidade, distribuii;ao de publicidade 
do Estado e regime de incentivos as radios, revistas e jornais, alem da 
criai;ao de um regime pr6prio de atribuii;iio dos apoios a distribuii;iio da 
imprensa regional (porte-pago). 

11 Na sua primeira semana de emiss6es, o reality show 'Quinta das 
Celebridades' coloca a TV! quase sempre a frente da rival SIC, contra
riando o ascendente que a segunda vinha conseguindo. 0 novo programa 
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lidera, desde o dia de estreia (3 de Outubro), a tabela de programas mais 
vistos e a televisiio do grupo Media Capital. 

13 0 Ministerio Publico informa a jufza Ana Peres que niio quer jornalistas 
nas audiencias do julgamento do processo Casa Pia, que come,a no dia 25 
de Novembro. A posi,iio do Ministerio Publico·e justificada pelo facto de 
os 32 ofendidos terem sido declarados "testemunhas especialmente vulne

r3veis". 

13 Portugal ocupa a nona posi,iio na lista referente ao respeito pela liberdade 
de lmprensa, num total de 104 pafses, segundo o relat6rio sobre competi
tividade mundial em 2004, divulgado pelo Forum Econ6mico Mundial. 

14 A 'Quinta das Celebridades', da TV!, mantem a lideran,a dos programas 
mais vistos do dia, com uma audiencia media de 20,8% e um share de 
46,5%. Comparando a primeira semana de estreia dos seis reality shows 
ja realizados em Portugal, a 'Quinta das Celebridades' teve mais audi
encia media que qualquer um dos 'Big Brother'. Segundo os dados da 
Mediamonitor/Grupo Mediaplanning, a 'Quinta' chegou aos 12,8% (um 
milhiio e 206 mil espectadores), contra 10,3% do 'Big Brother II'. 

18 As receitas de bilheteira referentes ao segundo trimestre de 2004 regista
ram uma quebra de 5,7% relativamente ao perfodo hom6logo de 2003, o 
qne equivale a receitas na ordem dos 15 927 milhoes de euros, segundo os 

dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatfstica. 

19 0 ministro dos Assuntos Parlamentares defende perante a AACS as crf
ticas que fez aos comentarios dominicais de Marcelo Rebelo de Sousa na 
TV!, passando ao ataque. Acusa, ainda, o semanario Expresso e o jornal 
Publico de fazerem uma cabala contra o Governo. 

19 0 Governo admite que ainda niio existe uma data definida para o arranque 
da TDT em Portugal, o que significa que os prazos definidos para a nova 
fase do concurso niio seriio cumpridos. 0 calendario definido em Outubro 
passado pela Anacom previa o arranque das opera,oes da TDT para este 

mes, depois de o anterior modelo ter falhado, o que levou o Governo a 
revogar a licen,a atribufda ao cons6rcio de Joiio Pereira Coutinho, vence
dor do concurso. 

20 0 numero medio diario de utiliza,iio da internet aumentou 15,1 % nos 
nove primeiros meses do ano, em comparai;ao ao mesmo periodo de 2003, 

segundo uma analise do Netpanel da Marktest. 

21 A auditoria feita pela Associa,iio Portuguesa do Controlo de Tiragem e 

Circulai;ao aos nllmeros de vendas do prirneiro semestre deste ano con

firma o Jornal de Noticias como o primeiro diario de Portugal, com uma 
circula,iio paga de 117 205 exemplares. 
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21 A AACS annncia que vai investigar o circuito de videovigilancia instalado 
na RTP para averiguar eventuais violac;6es do direito de privacidade dos 
trabalhadores da empresa publica, anunciou no dia anterior o Sindicato 
dos Jornalistas. 

22 Na edic;iio da revista Sabado, Marcelo Rebelo de Sousa da a sua primeira 
entrevista depois de ter abandonado os comentarios na TV!. No entanto, 
nada adianta sobre os motivos que o levaram a tomar a decisiio. 

22 Dados da Bareme da Marktest revelam que, em comparac;iio com o 
perfodo hom6logo em 2003, o universo total de ouvintes de radio des
ceu, no terceiro trimestre do ano, de 57,7% para 56,1%. Em relac;ao ao 
segundo trimestre de 2004, a descida foi de 1,7%. A TSF cresceu 0,3% 
entre os trimestres hom6logos e desceu 0,1 % em relac;ao ao segundo tri
mestre. 

22 Uma pesquisa divulgada pela Marktest revela que a TV! absorveu quase 
metade (46,9 %) do investimento publicitario televisivo efectuado no 
ultimo mes de Setembro, atingindo um volume total superior a 149 milhoes 
de euros. A SIC atingiu a segunda posic;ao, com 35,1 %, sendo seguida 
pela RTPl, com 18%. 

23 A Anacom anuncia que os operadores de televisao por cabo ganhaiam 16 
mil novos assinantes entre Abril e Junho, atingindo os 1,37 milh6es de 
clientes em Portugal. Segundo os dados da entidade, estes valores tradu
zem um crescimento de 1,2% face ao trimestre anterior e de 6,3o/o relati
vamente ao mesmo periodo do ano anterior. 

23 De acordo com os resultados apresentados relativos ao terceiro trimes
tre de 2004, a Impresa obteve um resultado liquido de 2,3 milhoes de 
euros, contra um prejuizo de 10,3 milhoes de euros registados no perfodo 
hom6logo de 2003. Registou, contudo, uma quebra de 24% nos resultados 
liquidos, face ao final do primeiro semestre, altura em que contabilizou 
lucros de tres milh6es de euros. 

26 0 Comite Director da Federac;ao Europeia de Jornalistas apela publica
mente ao Governo portugues para que "cesse imediatamente o sen pro
grama de condicionamento da liberdade de imprensa , abstendo-se de 
declarac;5es e de actos que a possam comprometer". 

27 Tres semanas depois de ter abandonado os comentarios de domingo na 
TV! , o ex-comentador Marcelo Rebelo de Sousa fala a AACS a respeito 
de sua saida da emissora. 0 professor afirma que o presidente da TV!, 
Miguel Paes do Amaral, lhe impos um prazo para que repensasse o teor 
das suas intervenc;6es nas edic;oes de domingo do 'Jornal da Noite'. 

27 A Media Capital decide nomear um administrador para "que se respeite 
a autonomia da direC\:iio de Informac;ao da TV!", afirma Miguel Paes do 
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Amaral no 'Joma! Nacional', da TV!, realirmando que a esta,iio "ira 
manter a sua posi,iio de independencia politica". 

27 Uma pesquisa divulgada pela Media Monitor da Marktest revela que o 
investimento publicitario em Portugal cresceu 13% em Setembro face ao 
mes hom6logo de 2003, com aumentos em todos os meios a excep,iio da 
r.idio. 0 maior aumento foi registado na televisao, o habitual "voraz" 
consumidor da maior fatia dos investimentos em publicidade. 

26 A RSF divulga o seu indice anual, sobre a liberdade de imprensa, no qua] 
Portugal lica em 25.0 lugar. 0 pais subiu tres lugares em rela,iio a 2003, 
mas continua longe do 7.0 lugar obtido em 2002. Os paises da Europa do 
Norte continuam a liderar a lista, enquanto o Extrema Oriente ocupa a 
maior parte dos ultimo, lugares. 

28 A Marktest apresenta um novo indicador na analise <las audiencias de 
radio, o 'reach semanal'. Entre Julho e Setembro deste ano, mais de tres 
quartos dos portugueses com 15 e mais anos, residentes no Continente, 
ouviram r.idio pelo menos uma vez por semana, enquanto mais de metade 
o fez diariamente.

Internacional 

05 0 jornal bielorrusso Nedelya e encerrado por tres meses, na sequencia de 
uma ordem do ministro da Informa,iio, Vladimir Rusakevich, tornando
-se assim o sexto jornal independente a ser alvo deste tipo de medidas nos 
Ultimos meses. A suspensao e o encerramento de jornais independentes 
na BielorrU.ssia, aparentemente numa carnpanha governamental de silen
ciamento que antecede a ida as urnas no pais, preocupam a Associa�ao 
Mundial de Jornais e o Forum Mundial de Editores, que enviam uma 
carta sobre o assunto ao Presidente bielorrusso. 

09 No Brasil, um procurador da Republica consegue cancelar uma emissiio 
do reality show 'Casa dos artistas' alegando que as cenas ferem o Estatuto 
da Crian,a e Adolescente. 

09 Uma noticia do New York Times, repercutida pelo Publico, da conta de 
que uma jornalista daquele 6rgiio, Judith Miller, podera ser presa ate acei
tar testemunhar em tribunal, no caso de uma fuga de informa,iio que 
motivou a divulga,iio da identidade de uma agente da CIA, nos Estados 
Unidos, considerado um delito federal desde 1982. 

11 0 Governo espanhol determina a aplica,iio de uma multa de 350 mil euros 
ao canal Telecinco por reincidencia no delito de contra-programa,iio. 

14 Federal Communications Comission anuncia que imp6s uma multa total 
de 1,18 milhoes de d6lares a 169 esta,oes da Fox, pela transmissiio de um 
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epis6dio da sfrie 'Married by America' com "cenas sexuais explfcitas" 
num hor.irio em que estao crian�as a ver televisao. 

17 Jornais norte-americanos posicionam-se contra ou a favor de um dos dois 

candidatos as elei,oes. 0 New York Times foi o primeiro a faze-lo, em 
editorial, logo seguido de outros tres jornais: The Dayton Daily News, 

Star-Tribune e The Boston Globe. As publica,oes apoiam o candidato 
democrata, John Kerry. Bush recebe apoio do jornal Carlsbad Current
Argus. 

20 0 grupo sueco Metro International, anuncia o lan,amento da 40.' edi,ao 
dos jornais gratuitos Metro, que vai ser distribuida em 11 novas cidades da 
Suecia. Passando a uma distribui,ao de 600 mil exemplares, em 17 cidades 
suecas o Metro afirma em comunicado que se torna assim o jornal com 

maior circula�a'.o e mais lido do pals, com um nllmero de leitores estimado 

em 1,5 milhoes por dia. 

21 A Federa,ao Internacional de Jornalistas acusa os proprietarios dos jor-
nais de usarem a liberdade de imprensa coma uma "defesa cfnica" para 

encobrir cortes nas redac,oes, originando uma diminui,ao da qualidade 
do trabalho noticioso. 

22 A RTVE espanhola aprova um documento com 24 normas contra o tele
lixo no horario infantil. 0 texto inclui a cria,ao da figura do provedor do 
telespectador e do ouvinte. Refor,a, igualmente, em determinadas faixas 
hor.irias a protec�ao dos menores. 

24 Dois rep6rteres do St. Paul Pioneer Press sao suspensos por tres dias, 
depois de terem assistido a um concerto de angaria,ao de fundos a favor 
da destitui,ao do Presidente George W. Bush. 

25 E lan,ado em Fran,a o Pink TV, o primeiro canal frances gay dirigido a 
homossexuais. 

Novembro 

01 0 grupo de Comunica,ao Colina anuncia a aquisi,ao de 49% da Metro 
News, a empresa proprietaria do Destak, jornal que e distribufdo gratui
tamente em transportes publicos, com uma tiragem semanal de 70 mil 
exemplares. 0 grupo declara que o jornal gratuito vai passar a ser diario 
e a sua tiragem aumentara para 100 mil exemplares, com um refor,o de 
investimento superior a um milhao de euros. 

03 Ap6s um mes do inicio de 'Quinta <las Celebridades', a TV! domina as 
audiencias televisivas do mes de Outubro com 32,1 % de share, uma subida 
de 4,4 pontos que lhe permitiu ultrapassar a SIC, lider no conjunto do dia 
desde o inicio do ano. 
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07 Ja siio 53 profissionais que estiio para ser ou ja foram ouvidos pelo procu
rador-geral adjunto Domingos de Sa por alegada viola<;iio do segredo de 
Justi�a devido as notfcias que assinaram sobre o processo Casa Pia. 

08 A AACS ouve os directores de informa,ao da RTP e da TV! na sequen
cia do caso Marcelo Rebelo de Sousa. Estes nada reveleraram a imprensa 
sabre as suas declara,oes a AACS. 

08 Estudo da Associa<;iio Europeia de Publicidade Interactiva revela que os 
europeus recorrem mais a Internet do que a Imprensa para obter informa
�ao, embora a televisao e a r.idio continuem a ser os media mais utilizados. 

Enquanto 20% dos entrevistados afirmaram utilizar a Internet para se 
manterem a par da actualidade, apenas oitoo/o responderam recorrer as
revistas e 11 % a jornais. A televisiio e o meio de comunica<;iio escolhido 
por 33 % dos inquiridos, e a radio por 30%. 

12 No congresso do PSD, o PSD-Beja apresenta uma mo<;iio intitulada 
'2010, regresso ao futuro', onde diz claramente que o partido, que est.i 
no Governo, deve "afastar da esfera da influencia directa ou indirecta do 
Estado qualquer 6rgiio de comunica,iio social que va alem do estritamente 
indispensavel servi<;o publico". 0 documento dirige-se expressamente ao 
grupo Portugal Telecom, que detem, atraves da Lusomundo Media, o 
Didrio de Noticias, o Jornal de Noticias, a TSF e o 24 Horas. 

15 0 director de Informa,iio da RTP, Jose Rodrigues dos Santos, pede demissiio. 
A escolha do correspondente da RTP em Madrid esta na origem do pedido, 
segundo apontam indfcios levantados pela imprensa. Com Rodrigues dos 
Santos saem, solidarios, os restantes membros da direc,ao de informa<;iio. 

16 Lufs Marinho, director de Informa<;iio da RDP, e escolhido pelo Conselho 
de Administra�iio para ocupar o lugar de Rodrigues dos Santos (vide dia 
15). Jose Alberto Carvalho e nomeado director-adjunto de informa,ao. 0 
Sindicato dos Jornalistas acusa a Administra�ao da RTP, em comunicado, 
de «ingerencia ilegftima». 

18 0 Governo, atraves do ministro-adjunto do primeiro-ministro, Nuno 
Morais Sarmento, e o PSD, atraves do secretario-geral, Miguel Relvas, 

afirmam que niio reconhecem nem legitimidade, nem credibilidade a 
AACS nem ao relat6rio por esta produzido sobre o caso de eventual cen
sura a Marcelo Rebelo de Sousa. 

21 No Dia Mundial da Televisiio, crfticos de televisiio ouvidos pelo Correio 

da Manha afirmam que as televis6es estiio subordinadas aos interesses 
econ6micos e apresentam ofertas de programa�ao muito limitadas. Nesta 
mesma data, dados da Marktest apontam que a esmagadora maioria das 
casas portuguesas (99,6%) tern televisiio e 70,2% possuem mais do que 
um aparelho. 
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22 0 Presidente da Republica, Jorge Sampaio, veta o diploma que previa a 
cria,;ao de um Gabinete de Informa<;ao e Comunica<;ao por motivos de 
ordem financeira. No dia seguinte (23), no programa 'Grande Entrevista', 
na RTPl, o primeiro-ministro Santana Lopes sugeriu que o veto se teria 
devido a "um clima tenso e denso" no que se refere as questoes relaciona
das com os jornalistas. 

23 Lufs Marinho e Jose Alberto Carvalho, director e director-adjunto de 
Informa,;1io da RTP indigitados, siio ouvidos na AACS, ap6s a audi,;ao 
com a administra,;iio da esta<;iio, sabre a demissao da direc,;ilo de infor
ma,;:iio da RTP. 

23 0 pagamento de direitos de autor e direitos conexos pela RTP passa a ter 
como referenda a Contribui,;ao Audiovisual em vez das receitas de publi
cidade, ao abrigo dos protocolos celebrados nesta data entre a RTP e a 
Sociedade Portuguesa de Autores. 

24 As promo,;oes de programas de televisao considerados negativos para a 
forma,;iio de crian,as ou adolescentes s6 poderiio ser emitidos entre as 
23h00 e as 06h00, anuncia a AACS. 

24 A RSF lembra em Paris, por ocasiiio da 15.' jornada internacional de apoio 
aos jornalistas presos, que se encontram nessa situa,ao 198 jornalistas e 
ciberdissidentes em todo o mundo e nove estiio desaparecidos «por terem 
querido informar-nos». 

25 Come,a em Lisboa o julgamento do processo Casa Pia, considerado o 
julgamento "mais mediatico" da hist6ria de Portugal. Oito arguidos siio 
acusados de abuso sexual de crian,;as, entre outros crimes. 0 Tribunal da 
Boa Hora providenciou uma sala de Imprensa propositadamente construida 
para este julgamento e 17 6rgaos de comunica,;iio social foram selecciona
dos para assistirem a primeira sessiio do julgamento. 

30 A AACS aprova em plenario a deliberac;iio sobre a demissao da direcc;ao 
de Informa,;iio da RTP e a indigitac;iio de Lufs Marinho e Jose Alberto 
Carvalho para a nova equipa directiva. Apesar de aprovar os nomes dos 

· jornalistas para a direc,;iio, a AACS critica a interven,;iio da administra,;iio
no processo de escolha de Rosa Veloso para o cargo de correspondente em
Madrid.

30 A TVI volta a liderar as audiencias durante o mes de Novembro, tendo 
conquistado tambem o horario nobre. 0 canal de Jose Eduardo Moniz 
obteve um share de 36,6%, valor igual ao do passado mes e mais 19,6% 
que no mesmo perfodo de 2003. Quanto aos outros canais, a SIC desceu 
para 32,5% ea RTP 1 para 26,2%. 
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Internacional 

02 A Federa<;iio Internacional de Jornalistas anuncia que o numero de profis
sionais da comunica,iiosocial mortos em 2004 esta prestes a atingir uma 
centena e qualificou o Iraque coma "opals mais perigoso". 

03 0 site do USA Today e o primeiro 6rgao a dar a vit6ria das elei<;iies pre
sidenciais americanas a George Bush. Neste dia, a NBC e a Fox News 
Channel ganharam a noite eleitoral em sinal aberto e no cabo, respectiva
mente. 

04 Os lucros da maior empresa de media mundial, a Time Warner, caem 7,8% 
no terceiro trimestre de 2004, depois de ter sido feita uma provisiio de cerca 
de 396,8 milhoes de euros para custos judiciais associados aos custos legais 
referentes a investiga<;iio do Governo sobre uma opera<;iio com a AOL. 

10 A televisiio norte-americana CBS despede um produtor por este ter inter
rompido a transmissiio da serie CS!: NY cinco minutos antes do fim para 
noticiar a morte do presidente palestiniano, Yasser Arafat. 

17 0 editor-chefe global da agencia Reuters, David Schlesinger, questiona a 
segurani;a dos jornalistas que permanecem no Iraque e condena a actua<;iio 
das tropas norte-americanas, que diz serem responsaveis pela morte de tres 
profissionais daquela empresa. No espa<;o de um ano e meio, morreram no 
Iraque tres profissionais da Reuters no exerdcio da sua actividade. 

18 0 jornalista americano Jim Taricani, reporter da esta<;iio WJAR-TV, e con
siderado culpado por desrespeito ao tribunal na sequencia da sua recusa 
em revelar uma fonte confidencial, num caso de corrup<;iio do FBI. 

23 0 veterano jornalista da CBS Dan Rather anuncia que vai deixar de ser, em 
9 Mar,o de 2005, pivo do noticiario da noite, lugar que ocupou durante 
23 anos. 

23 A Assembleia Nacional da Venezuela aprova uma Lei considerada bastante 
controladora para os conteudos de radio e televisiio. 0 perfodo protegido 
para as crianc;as passa a localizar-se entre as seis e as vinte horas. 

Dezembro 

07 Estudo da Marktest revela que o caso Casa Pia e o processo mais media
tico da Hist6ria recente do pafs. Entre 22 de Novembro de 2002 e 25 
de Novembro ultimo os noticiarios dos quatro canais generalistas portu
gueses dedicaram ao caso Casa Pia um total de 8251 pe<;as jornalfsticas, 
somando cerca de 315 horas de notfcias. 

07 0 processo de rescisoes voluntarias iniciado a 30 de Novembro na 
Lusomundo Media e concluido nesta data com a adesiio de 111 pessoas, o 
que representa cerca de 11 % dos efectivos do grupo. 
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07 Estudo da Media Monitor, do grupo Marktest, revela que o investimento 
publicitario em Portugal na televisao, radio, imprensa, outdoor e cinema, 
entre Janeiro e Outubro de 2004, ultrapassou os 2400 milhoes de euros, 
um acrfscimo de 13o/o relativamente ao ano anterior. A maior fatia do 
investimento publicitario, neste periodo, foi para a televisiio (63,5%). 0 
cinema foi o meio que registou um maior crescimento (24,9o/o), mas ainda 
com menor volume de invesdmento face aos outros meios (0,4o/o).

10 0 jornalista Jose Manso Preto e condenado pelo Tribunal Criminal de 
Lisboa a 11 meses de prisao, com pena suspensa durante tres anos, por 
se ter recusado a revelar a fonte enquanto testemunha de defesa num pro
cesso de trafico de droga. Este foi o primeiro julgamento em Portugal de 
um jornalista que invocou o sigilo profissional. 

14 Nos canais portugueses em sinal aberto (RTPl, 2, SIC e TV!), 14 % das 
emissoes televisivas siio preenchidas diariamente com publicidade, repre
sentando mais de 11 horas de mensagens promocionais e 1800 anuncios, 
revela um estudo do grupo Initiative. 

16 Por decisiio da juiza Ana Peres, titular do processo da Casa Pia, os jor
nalistas, e apenas estes, podem estar presentes na maioria <las sess5es do 
julgamento do processo da Casa Pia. A juiza, em resposta a requerimen
tos, decidiu que a comunicac;ao social, desempenhando um servic;o consti
tucionalmente consagrado, pode estar presente durante os interrogat6rios 
aos arguidos. 

17 0 site weblog.com.pt, que aloja blogues portugueses desde Julho de 2003, 
recebe o primeiro pedido de informai;iio por parte de um tribunal a prop6-
sito de um caso de difamai;ao, revela o seu proprietario, Paulo Querido. A 
suposta difamai;ao tera sido efectuada num web/og alojado no servidor do 
site de que e proprietario, pelo que o tribunal lhe pediu informai;oes sobre 
a identificai;iio do autor. 

17 Inquerito realizado pelo Instituto Nacional de Estatistica revela que qua
tro em dez familias portuguesas possuiam computador e 26% acederam a
Internet a partir de casa nos primeiros tres meses deste ano. De 2002 a 2004, 
o uso do PC em casa tera crescido a uma media anual de 25% e o acesso a
Internet 33%. Segundo estes dados, neste periodo, 37% dos cidadiios entre
os 16 e os 74 anos usaram computador e 30% acederam a Internet.

18 Entre Janeiro e Novembro deste ano, as criani;as com idades compreen
didas entre 4 e 14 anos assistiram a uma media diaria de tres horas de 
televisiio, segundo dados da Marktest. 

22 0 Tribunal de Leiria condena o ex-jornalista Antonio Laranjeira a uma 
pena de multa de tres mil euros, por dois crimes de difamai;iio e um de 
violai;ao do segredo de Justii;a. 
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22 A AACS emite parecer favoravel as nomeac;6es de Miguel Barroso, Carlos 
Daniel e Jose Manuel Portugal para os cargos de subdirectores de infor
mac;iio da RTP. A AACS refere que teve em atenc;iio os curriculos dos 
indigitados e as informac;6es recolhidas nas audic;6es realizadas. 

22 0 !CAM divulga que o filme 'Balas e Bolinhos: 0 Regresso', de Luis 

Ismael, uma produc;iio quase domestica, foi o filme portugues mais visto 
em Portugal em 2004. 

22 A Impresa anuncia a aquisic;ao dos 41,36% da SIC detidos pelo BPI mais os 
7,63% de um conjunto de accionistas minoritarios. A holding de Francisco 
Pinto Balesemiio passa a controlar 100% do capital social da SIC. 

23 Portugal e, entre os 33 paises-membros do Observat6rio Europeu de 

Audiovisual, aquele que regista uma maior percentagem de posse de dois 
televisores no lar. Em 70,6% das casas portuguesas, existem pelo menos 
dois aparelhos de televisiio. Os dados foram divulgados pela Marktest. 

23 As televis6es nacionais dedicaram mais de seis mil noticias dos seus espa
c;os de informac;iio ao Governo, entre 1 de Janeiro e 19 de Dezembro deste 

ano. Segundo os dados avanc;ados pela Telenews, da MediaMonitor, a 
RTPl, a 2, a SIC e a  TV! ocuparam um total de 222 horas de informac;iio 
com o tema Governo, numa media diaria de 37 minutos e 37 segundos nos 
jornais televisivos, para um total de 6094 pec;as jornalisticas. 

26 0 Publico divulga que a final do Euro 2004 foi o evento desportivo mais 

visto este ano, segundo um estudo que analisou os acontecimentos despor

tivos de 2004. 

26 A Marktest divulga que, entre Janeiro e Novembro de 2004, os jovens 
com idades situadas entre os 15 e os 24 anos viram, em media, um pouco 

menos de tres horas de televisiio por dia, valor que e inferior a media do 
universo em 16,9%. Com excepc;ao da madrugada, esse valor e sempre 
menor do que o registado nos restantes targets. 

26 A SIC foi em 2004, e pelo decimo ano consecutivo, a esta<;iio de televi
siio mais vista em Portugal com 29,3% de quota de mercado, acima dos 
28,9% e dos 24,7% registados pela TV! e RTPl, de acordo com os dados 
da Marktest. 

26 Dados da Associac;iio Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulac;iio 

mostram o Correia da Manha coma o mais vendido diario de Portugal no 
perfodo entre Janeiro e Setembro de 2004, com uma media de 115 764 
exemplares vendidos por dia. Segundo estes dados, no mesmo perfodo, a 
circulac;iio paga do Diario de Noticias caiu 14%, fixando-se nos 40 567 
exemplares, enquanto no caso do Publico, a queda foi de 5% face ao ano 
anterior, com vendas medias de 51 719 exemplares. 

397 



30 0 Correia da Manha divulga que o investimento publicitario em Portugal, 
entre os meses de Janeiro e Novembro de 2004, contabilizou 2 735 271 
mil euros, um aumento de 12,So/o relativamente ao ano anterior. Deste 
valor, 63,5% foram dirigidos a TV, 22,5% a imprensa, 7,3% ao outdoor, 

6,3o/o a r.idio e 0,4o/o ao cinema. 

30 A primeira edii;iio portuguesa do jornal gratuito Metro comei;a a ser dis
tribuida no Metropolitano de Lisboa. 0 projecto. parte da editora sueca 
Metro Internacional e do grupo Media Capital, liderado por Paes do 
Amaral. 0 diario sera distribuido miio a mao e em expositores colocados 
em locais publicos. 

31 Termina a primeira versiio da 'Quinta das Celebridades'. 0 programa 
esteve sempre no top <las audiencias, desde a estreia, a 3 de Outubro, com 
shares medios de 58,5%. 

Internacional 

04 Os paises escandinavos diio os primeiros passos na privatizai;iio de parte 
significativa dos canais estatais. 

04 0 semanario chines China Business Weekly noticia que a imprensa estran
geira tern permissao para imprimir exemplares em territ6rio chines, mas 
niio pode ser difundida naquele mercado. Os jornais estrangeiros devem 
ser totalmente exportados. 

05 A Rede Globo e considerada a maior produtora mundial de novelas,entrando 
para a edii;iio de 2005 do livro de recordes Guinness. 56 no primeiro 
semestre deste ano, a televisiio brasileira produziu 1705 epis6dios de nove
las diferentes, o que representa 1262 horas de programai;iio. Em segundo 
e terceiro lugares, no que diz respeito as novelas, ficaram produtoras do 
Mexico e Porto Rico, respectivamente. 

07 0 director-geral da BBC, Mark Thompson, confirma o despedimento ini
cial de 2900 trabalhadores e a redui;ao anual dos custos a volta de 480 
milh5es de euros, durante tres anos. 

09 O Governo espanhol e as estai;oes de televisao assinam um acordo que 
proibe a emissiio de conteudos inadequados a menores de 18 anos entre as 
6 e as 22 horas. 

13 Federai;ao Internacional de Jornalistas e RSF criticaram o modo como a 
justii;a portuguesa puniu o jornalista Manso Preto quando este se recusou 
a divulgar a identidade de uma fonte confidencial num julgamento. 

15 0 Google anuncia ter chegado a acordo com as principais universidades e 
instituic;5es de investigac;ao norte-americanas e britclnicas para p6r a dis
posii;iio dos internautas as vers6es electr6nicas de cerca de 15 milhoes de 
livros. 
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20 0 Departamento de Estado norte-americano incluiu a televisiio xiita liba
nesa Al-Manar na sua lista de organiza,oes terroristas, colocando um ponto 
final nas transmissoes via satelite da esta,iio para os Estados Unidos. 

21 As televisoes e radios francesas interromperam os programas a meio da tarde 
para anunciar a liberta,iio inesperada dos dois jornalistas franceses refens 
no lraque durante quatro meses, Christian Chesnot e Georges Malbrunot. 
O desaparecimento dos jornalistas, especialistas do Medio Oriente que tra
balham respectivamente para o diario Le Figaro e para a radio RF!, ocor
reu a 20 de Agosto na estrada para Najaf, a sul de Bagdade. 

22 As principais esta,oes de televisiio espanholas respondem com cautela a 
peti,iio do Alto Comissariado - no sentido de deixarem de transmitir quais
quer imagens do 11 de Mar,o -, garantindo que viio continuar a emitir 
cenas dos atentados em Madrid sempre que se justifique, embora com espe
cial cuidado para niio ferir a dignidade das vftimas nem dos familiares. 

22 Varias centenas de pessoas participam numa marcha em Banjul, a capital 
da Gambia, em protesto contra o assassfnio da jornalista Deida Hydara, 
na noite de 16 para 17 de Dezembro. Os manifestantes - da imprensa e da 
sociedade civil- insurgem-se contra a precaridade da liberdade de expres
siio no pafs e exigem que se fa,a luz sobre o caso. 

27 0 jornal Liberation informou que a principal esta,iio privada sueca, TV4, 
perdeu o processo que a opunha a dois realizadores de cinema por ter 
interrompido a transmissiio dos seus filmes para passar publicidade. 

28 Um tsunami atinge a Asia e os media de todo o mundo voltam-se para a 
cobertura da tragedia. 

30 0 Correia da Manhii divulga que as imagens de Janet Jackson a mostrar 
o seio direito durante o Superbowl, com Justin Timberlake, em Fevereiro
de 2004, foram as imagens de celebridades mais procuradas na internet 
durante o ano. 
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