






















Tai coma a programa,ao, tambem o telejornal deve ser pensado integralmente 
numa l6gica de servi,o publico, actuante em todos os momentos: na selec,ao 
noticiosa, no alinhamento escolhido, nos textos que servem de piv6 aos tra
balhos noticiosos, no modo de constru,iio de uma pe,a (recolha de imagens, 
escrita do texto, montagem dos varios pianos ... ), na escolha dos assuntos que 
merecem directos televisivos, nas entrevistas feitas em estlldio. Em tudo isto, 
devem estar presentes os prindpios de neutralidade e de igualdade e os valores 
da qualidade e da diversidade. 
Atendendo aos modos de consumo televisivo, importa que a TV publica for
ne,a ao cidadiio uma informa,ao permanente acerca daquilo que se passa no 
pafs e no mundo. Normalmente os notici:irios sao os grandes iniciadores <las 
franjas hor:irias. Daf a sua localiza<;8o ser pertinente em quatro momentos
chave do dia: de manha cedo, a hara do almo,o, a hara do jantar e ao final 
da noite. 

1. 2 - Realidade regional
A micro-sociedade encontra na televisao um importante meio de valoriza<;a'.o. 

Para aqueles que siio objecto de mediatiza,ao, a respectiva visiio cat6dica dada 
pelo pequeno ecrii proporciona-lhes um nova olhar sabre uma realidade tida, 
ate entao, coma an6dina. Para aqueles que estao ffsica ou socioculturalmente 
distantes dos locais noticiados, o conhecimento daquilo que esta longe provo
cara certamente um olhar diferente do pais. Sublinhe-se que um dos prindpios 
do servi,o publico de televisao e o da igualdade e que um dos seus valores e o 
de ajudar a consolidar a identidade naciona/. 
Dominique Walton, atraves de uma metafora em que identifica a TV com a 
meteorologia, chama a atern;ao para a importancia de se atender a idiossin
crasia de diferentes locais: "Em primeiro lugar estamos interessada no tempo 
da nossa regiclo, mas nao o podemos isolar do resto do contexto, mesmo se 
acreditarmos que vivemos num 'microclima'. Depois, ha sempre curiosida
de em saber o tempo de outros sftios, porque temos al famflia e amigos .... " 
(1997: 105). 
Contando, em territ6rio nacional, com: 

• os centros de produ,iio do Porto, A,ores e Madeira;
• os centros de emissiio de Coimbra, Evora, Bragan,a, Faro e Castelo
Branco;
• as delega,6es de Vila Real, Viseu e Viana do Castelo;

a RTP podera aproveitar essas sinergias para fazer uma informa,iio descen
tralizada, mais pr6xima da realidade do pals e, consequentemente, menos 
monocromcitica. 
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Uma programa,ao de todos e para todos, tal coma vem sendo acordado quan
do se fala de um canal generalista de servi,o publico, implica, no caso da in
fancia e da juventude, emiss6es dirigidas aos diferentes segmentos etarios . No 
que ao panorama audiovisual portugufs diz respeito, repara-se que, enquanto 
a faixa dos 7-10 anos tern sido privilegiada nos ultimas tempos, a faixa ate 
aos 3 anos tern sido praticamente esquecida e a  idade pre-escolar come,a a ser 
seduzida para os produtos televisivos dirigidos a faixa escolar. 
Relativamente aos contelldos, parece-nos que a prodm;iio nacional, porque 
falada em lingua materna e assente numa realidade mais pr6xima da nossa 
idiossincrasia, seria preferfvel aos contelldos importados, ainda que sejamos 
da opiniiio de que estes niio devem estar, a partida, exclufdos. 
Nos finais dos anos 80 e infcio dos anos 90, a experifncia da "Rua Sesamo", 
uma co-produ,ao da RTP com a Children's Television Workshop (CTW), que 
ha varias decadas mantem vivo este programa no canal publico norte-ame
ricano, recorda que ideias exteriores a nossa realidade poderiio ter sucesso. 
No entanto, n.io se esquei;a tambfm que este programa niio foi directamente 
transladado do outro !ado do Atlantico para a grelha do canal publico de 
TV. Antes mereceu um trabalho apurado de uma equipa espedfica que reuniu 
profissionais das cifncias da educai;iio, professores, artistas pl.isticos, actores, 
escritores, realizadores e produtores de televisiio, na procura <las formas mais 
conseguidas de apresentar aos mais novos contelldos curriculares de natureza 
afectiva, cognitiva e social. Permitiu, deste modo, a constituii;ao de uma massa 
crftica que tornaria possfvel dar continuidade ao formato em produ,ao nacio
nal em "O Jardim da Celeste". Este investimento no publico dos mais novas, 
um dos patrim6nios da televisiio publica, perdeu expressiio nos ultimas anos. 
Ainda que um canal generalista de televisao a operar em aberto esteja apto a es
tabelecer uma comunicai;ao unidireccional com o receptor, isso nao significa que 
nao se possa descobrir estratfgicas para envolver os telespectadores a montante, 
durante e a jusante da emissao. Atender as perspectivas das pr6prias crian,as, 
auscultar as suas opiniOes seria, no £undo, atender aos direitos inscritos na Con
veni;ao sabre os Direitos das Criarn;as, ou seja, ao direito <las crian�as a opiniao, 
a participa,ao nos assuntos que !hes dizem respeito, a consulta directa. 
Os direitos de participa,ao surgem nos artigos 12° a 17 dessa Conven,ao. Esta 
estipula que os media tern o clever de divulgar informa,ao para as crian,as que 
seja benefica do ponto de vista social, moral, educacional e cultural, e que o Es
tado deve tomar medidas para estimular a publica,ao de materiais adequados e 
para as proteger de elementos prejudiciais. E no sentido de um complemento ao 
que o mercado oferece, de valoriza,ao da cultura, da linguagem e da experiencia 
dos mais novos, da diversidade, da garantia de acesso e da necessidade de esta 
questao ser enquadrada por recursos e condi�6es para a concretiza�ao de progra
mas de qualidade que se pronuncia a Carta da Televisiio para Criani;as, aprovada 
em 1995 na Cimeira Mundial sabre este tema. Deixamos aqui os seus vectores: 
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