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Comunicafdo, media e sociedade 
- contributo para a leitura do quinquenio
1995-1999

MANUEL PINTO *

Este trabalho propoe-se ser um contributo para a mem6ria e a 
leitura da segunda metade dos anos 90, no que aos media e a comu
nicac;:ao diz respeito. Centra as atenc;:6es em Portugal, embora nao 
esquec;:a o enquadramento do pais no espac;:o europeu e o contexto 
intemacional mais Jato. 

Compoe-se de duas partes distintas: uma apresentac;:ao cronol6-
gica das noticias sabre este campo da vida social, v:indas a lume nos 
principais 6rgaos de imprensa, e um conjunto de leituras sectoriais e 
transversais de fen6menos, tendencias e acontecimentos suscitadas 
pela analise dessas notfcias. Ele surge, em primeiro lugar, de uma 
necessidade de manter viva a mem6ria de um tempo; surge, ainda, de 

uma preocupac;:ao de acompanhar a actualidade e de procurar detectar, 
nos seus sinais, as linhas de forc;:a e as tendencias fortes que marcam 
ou exprimem a mudanc;:a social; resulta, finalmente, de um esforc;:o 
de contextualizar os acontecimentos nas suas coordenadas espacio
-temporais. 

0 campo de observac;ao aqui considerado reporta-se, coma se 

disse atras, ao ambito da comunicac;:ao e dos media em Portugal. Por 
ele entendemos os diversos subsistemas sociais institucionalizados que 
operam ao nfvel da produc;:ao, difusao e recepc;ao de mensagens, bem 
coma as 16gicas sociais e polfticas, e ainda os actores que condicionam 

* Professor do Departamento de Ciencias da Comunicavao do Instituto de Ciencias Sociais
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nivel, importa lembrar que um protocolo anexo ao Tratado de 
Amsterdiio reconhece a competencia dos Estados Partes para 
financiar o servi90 publico de radiodifusiio, desde que ta! niio 
ponha em causa a concorrencia e as trocas no interior do 
espa90 comunitario. Varias <las iniciativas e tomadas de posi-
9iio <las institui96es comunitarias centram-se, neste periodo, na 
resposta a queixas e recursos dos operadores privados dos dife
rentes paises (Portugal incluido), precisamente por causa dos 
financiamentos estatais aos operadores publicos. Uma conclu
siio a que se chega, embora impressiva, e que a pr6pria Uniiio 
balan9a entre a 16gica do mercado e a  ]6gica do servi90 publico, 
conforme o pelouro (Direc9ao Geral) que esta em causa. Alga 
de analogo se pode verificar com o problema <las quotas de pro
grama9iio de origem comunitaria, materia em que a Directiva 
comunitaria de 1989 ja era de relativa permissividade, apesar 
<las boas inten96es, e que niio levou a qualquer conclusiio taxa
tiva na revisiio efectuada em 1997. 

Luzes e sombras de um quadro 

Para alem dos eixos de analise atras referidos, ha um conjunto de 
outros aspectos cuja considera9iio se toma pertinente, na caracteri
za9iio do quinquenio 1995-1999. Dizem respeito as caracteristicas dos 
conteudos da programa9iio televisiva; as tendencias para o aligeira
mento da informa9iio; a problematica ligada a audimetria; a mudan9a 
de comportamentos e de estilos relacionados com as tecnologias e 
dispositivos de comunica9iio; e, por fim, aos desenvolvimentos no 
ensino e na pesquisa em comunica9iio. Vejamos mais de perto, embora 
necessariamente de forma sumaria, cada um deles. 

1. Conteudos da programa,iio televisiva - No periodo em referen
da, assistimos ao melhor e ao pior que a televisiio pode e e
capaz de oferecer. Numa e noutra faceta, a SIC deu cartas e os
restantes canais niio !he ficaram atras. Tivemos, num !ado, a
"Maquina da verdade" e "A cadeira do poder" (SIC), "Obrigado
por tudo" (RTPl) e Ratinho (TVI) e, no outro extrema, "Portu
galmente" e "Acontece" (RTP2), "Meninos de Angola", "Cette



Comunica�do, media e sociedade - contributo para a leitura do quinquenio I 995-1999 23 

television c'est la votre" 11 e "A hora da liberdade" 12 (SIC ) e' 
"Jardim da Celeste" (RTPl). Sao apenas exemplos, discutiveis, 
evidentemente, mas indiciadores de experiencias e procuras, 
l6gicas e op96es de programa9ao. Em todo o caso, um dos temas 
permanentes e recorrentes, no que se refere a programa9ao, 
continuou a ser a preocupa9ao com os efeitos da violencia tele
visiva nos mais pequenos. Seguindo o exemplo dos Estados 
Unidos e do Canada, tambem a Uniao Europeia iniciou um 
debate (por sinal inconclusivo) sobre a oportunidade de, entre 
outras medidas, impor a introdu9ao de um dispositivo filtrador 
de conteudos, conhecido porv-chip. Em Portugal, o assunto foi 
objecto de iniciativas varias, publicas e semi-publicas (o estudo 
sobre a representac;:ao da violencia na TV, encomendado pela 
AACS, ja referido, inscreve-se nesse contexto), levando a decisao 
dos operadores, mediada pela Alta Autoridade, de passarem a 
inserir uma sinaletica identificadora da natureza problematica 
de alguns programas 13_

2. Aligeiramento da inforrna,tio jornaUstica - Relacionado com o
t6pico anterior esta o problema da informa9ao. 0 termo 'aligei
ramento' sera porventura suave para dar conta daquilo que tern
sido caracterizado como espectacularizac;:ao ou 'tabloidiza9ao'
da informa9ao. Os simulacros de referenda, com perguntas
claramente enviesadas colocadas directamente aos telespecta
dores; o recurso ao fait divers para abrir telejornais ou fazer
manchetes de primeira pagina, mesmo em 6rgaos de infor
ma9ao de referenda; a utiliza9ao de imagens chocantes nao
imprescindfveis a avalia9ao da importilncia das noticias pelos
cidadaos - tudo isto se tomou relativamente corrente, configu
rando uma tendencia hem recortada. A capacidade de denuncia,
o investimento no jornalismo de investiga9ao, a produ9ao de

11 Um document3.rio de Mariana Otero que desvendava os bastidores <las decisOes e opr;Oes
da SIC em termos de programar;ao. Produzido inicialmente para o canal frances ARTE, 
viria a ser transmitido pelo canal portugues, embora antecedido e seguido de comentllrios 
oficiais ou oficiosos que pretenderam anular o alcance do trabalho. 

12 Um programa de reconstituir;ao da madrugada e dia 25 de Abril de 1974, realizado para a
evocar;ao dos 25 anos da Revolur;ao dos Cravos. 

13 0 PP de Paulo Portas passou mesmo a incluir a proposta de introdur;ao do v-chip como
um dos seus leitmotiv. 
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reportagens e documentarios de grande qualidade 14 niio deixa
ram de continuar presentes, apesar deste deslisar progressivo e 
consistente para o espectaculo e para o sensacionalismo. Este 
fen6meno vai a par com aquilo a que poderiamos chamar a 
"coluniza9iio" ou "comentariza9iio", isto e pelo peso cada vez 
mais acentuado dos colunistas, colaboradores permanentes e 
comentadores especializados que ocupam um tempo e um 
espa90 cada vez mais extensos nos 6rgiios de informa9iio. 
Sendo em muitos casos uma mais-valia para a argumenta9iio 
dos assuntos publicos e para a fundamenta9iio das opini6es, 
tambem seriio, noutros casos, meras tribunas de interesses 
particulares, quando niio pulpitos de propaganda de diferentes 
matizes. Tudo isto ocorreu num perfodo em que surgiram e 
se afirmaram, ao mesmo tempo, experiencias relevantes de 
Provedorias do Leitor na imprensa generalista, no Didrio de 

Noticias e no Pub/ico, primeiro e, mais recentemente, no Jornal 

de Noticias. 

3. 0 que (niio) mede a audimetria - Um dos temas que 'acompa
nhou' o quinquenio !eve a ver com a audimetria, as empresas
nela implicadas e a qualidade ou fiabilidade da medi9iio. No
iimbito televisivo, o problema come9ou a adquirir contornos
mais significativos quando a SIC ultrapassou e consolidou a
sua vantagem sobre a RTPl, a partir de 1995. 0 entiio presi
dente do CA da RTP, Freitas Cruz, sugere aos seus hom6logos
da SIC e da TVI a realiza9iio de uma auditoria independente as
empresas de audimetria, hem como a cria9iio de um instituto
fiscalizador da actividade dessas empresas. A situa9iio niio se
altera e, no ano seguinte, o assunto e objecto de reuni6es entre
o secretario de Estado da Comunica9iio Social e os operadores.
As press6es e preocupa96es surgem tambem do !ado das asso
cia96es de telespectadores e de consumidores. Em finais de
1998, a 16 de Novembro, a CAEM toma a decisiio de considerar
a Marktest a entidade-referencia do mercado, em termos de
audimetria, o que leva a concorrente (a AGB, ate entiio com

14 Pensamos, por exemplo, em "Meninos de Angola" e "A condi9iio humana", ambas de
jornalistas da SIC e emitidas por este canal, mas poderfamos referir tambem esse caso 
notavel que e "Acontece", na RTP2. 
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posi9ao dominante) a abandonar o nosso pais. As duvidas 
quanto a representatividade e validade da informa9ao recolhida 
nao foram, contudo, dissipadas, pelo que continuou a manifes
tar-se a pressao para a auditoria aos processos de defini9ao da 
amostra e as caracteristicas do painel, designadamente. 0 quin
quenio, porem, terminou sem que as aguas deste oceano tives
sem serenado 15. E born de ver que a problematica subjacente a 
audimetria, ta! como e habitualmente colocada, remete acima 
de tudo, para questoes de natureza econ6mica, implicadas na 
feroz competi9ao que os operadores mediaticos travam pelas 
audiencias. Ora, o problema <las audiencias esta longe de se 
circunscrever a dimensao econ6mica. Remete, necessaria
mente, para o conhecimento <las praticas culturais e estilos de 
vida dos diferentes grupos e actores sociais e dos respectivos 
contextos de vida quotidiana. Esta rela9ao entre praticas s6cio
-culturais e praticas mediaticas carece de ser, no nosso pais, 
muito mais estudada do que aquilo que tern sido, recorrendo a 
metodologias tanto quantitativas como qualitativas. Neste con
texto, vale a pena anotar dais movimentos aparentemente de 
sinal contrario: por um !ado, na parte final do periodo aqui em 
observa9ao, uma aparente perda de vitalidade <las associa96es 
de telespectadores, depois de um periodo de acentuada inter
ven9ao na imprensa; por outro, um crescendo aparente de 
iniciativas relacionadas com aquilo que tern sido designado 
como "educa9ao para os media", oriundas predominantemente 
do cam po educativo (Projecto "Publico na Escola"; Instituto de 
Inova9ao Educacional; e Associa9ao Educa9ao e Media). 

4. Um nova meio-ambiente tecnol6gico - Foram ja feitas atras
algumas referencias ao alargamento exponencial <las redes tele
maticas - em especial da Internet - e do acesso dos cidadaos
a essas redes. Se bem que expressando e configurando um
novo 'ecossistema comunicacional e informativo', o fen6meno
Internet nao abarca toda a pan6plia de transforma96es regis
tadas no piano <las tecnologias da informa9ao e comunica9ao ,

15 Os sinais de descontentamento nao se circunscreveram ao 8.mbito televisivo: no 8.mbito
r'adiof6nico, tambem a RDP expressou o seu descontentamento com os dados de audien
cia apurados pelo Bareme-R.idio. 
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Uma "obra (naturahnente) aberta" 

Um esfon;:o avaliativo como o que aqui se propi'ie ten'i. de ser 
necessariamente provis6rio. Desde logo porque a proximidade dos 
factos e dos processos envolvidos nao permite o olhar distanciado que 

o tempo e a recontextualiza9ao permitiriam. Mas tambem porque nos
encontramos diante de fen6menos complexos e multifacetados, que
exigem estudo mais aturado e sistematico.

Por outro !ado, o presente trabalho comporta riscos e limita9i'ies, 
dos quais os autores sao os primeiros a estar conscientes. Apesar de 
tudo, e dada a carencia deste tipo de instrumentos, considerou-se que 

valia a pena pi'i-lo ao dispor dos interessados. A ideia e continuar a 
reconstituir esta mem6ria dos eventos, a sublinhar sinais de futuro, 
fen6menos que se dissimulam por detras das ocorrencias e que, em 
alguns casos, nem sequer acedem a visibilidade .conferida pela cober
tura mediatica. Todas as criticas e sugesti'ies serao certamente 
bem-vindas para a continua9ao e melhoria deste projecto de aten9ao 
a actualidade e de perscruta9ao do que ela transporta de encena9ao e 
de novidade. 



leituras sectoriais 





Politicas da comunicafdo: 
reformas e continuidades 

HELENA SOUSA *

0 perfodo em analise nesta obra (Janeiro de 1995 a Dezembro de 
1999) cobre integralmente o primeiro mandato do governo de Antonio 
Guterres (Outubro de 1995 a Outubro de 1999). Ainda que cronologi
camente apenas o segundo governo maioritario de Cavaco Silva (Outu
bro de 1991 a Outubro de 1995) coincida parcialmente com o perfodo 
em estudo, este capitulo ira dedicar alguma atenc;ao aos dois ultimas 
governos sociais democratas porque dificilmente compreenderemos a 
intervenc;ao po!ftica do XIII govemo Constitucional sem uma leitura 
atenta do trabalho realizado pelos governos anteriores. 

As mais importantes reformas do sistema mediatico e <las comu
nicac;oes, desde o periodo revolucionario de 1974-75, foram efectiva
mente levadas a cabo pelos sociais democratas. 0 governo socialista de 
Antonio Guterres herdou um sistema profundamente transformado, 
mas com deficientes mecanismos de regulamentac;ao e controle. Tendo 
chegado ao poder apos a introduc;ao de reformas entendidas como 
irreversiveis, o primeiro governo de Antonio Guterres procurou essen
cialmente acompanhar as medidas desenvolvidas pela Uniao Europeia 
e melhorar instrumentos legais e entidades reguladoras. Vendo-se obri
gado a operar num meio reformado pelos govemos anteriores e sem 
vontade politica para inverter tendencias, o governo socialista nao pro
curou dilatar o seu espac;o de manobra. Apesar da intensa actividade 

* Professora do Departamento de crnncias da Comunicac;:ao do Instituto de Ci�ncias
Sociais da Universidade do Minho (helena@ics.uminho.pt)



32 Helena Sousa 

politica que tern rodeado esta arena, os problemas criados pela apres
sada liberalizac;:iio dos mercados e pelas privatizac;:oes ficaram - em 
alguns casos - par resolver. 

Reformas estruturais nos media 

Os programas dos dais govemos maioritarios de Cavaco Silva 
(v. Assembleia da Republica, 1987 e Assembleia da Republica, 1992) 
apresentavam as profundas transformac;:oes que os media e as comuni
cac;:oes em Portugal deveriam sofrer. A percepc;:iio da inevitabilidade 
das reformas estava relacionada com factores externos e intemos. 

Nos anos 80, decorreram na Europa importantes mudanc;:as que 
iriam ter um claro impacto em Portugal. A televisiio e a radio estavam, 
ate entiio, concentradas nas miios dos Estados. A noc;:iio de servic;:o 
publico na esfera mediatica foi dominante durante decadas e, salvo 
raras excepc;:oes, niio era permitida a entrada de actores privados nos 
media electr6nicos. Esta tradic;:iio europeia - bem distinta da norte
-americana - foi claramente pasta em causa e as pressoes para abrir o 
mercado a novas actores intensificaram-se. 

0 poder politico numa Europa entiio dominada par govemos 
conservadores niio estava disposto a aumentar as taxas de televisiio 
e de radio. Os servic;:os publicos comec;:avam confrontar-se com proble
mas acrescidos de financiamento. Os govemos conservadores viam na 
reduc;:iio de impastos um importante factor de popularidade e as taxas 
de televisiio tenderam a estagnar. Como os custos de produc;:iio niio 
baixavam, os servic;:os publicos encontravam dificuldades em desem
penhar as suas func;:oes. Formas altemativas de financiamento e 
mesmo outros modelos de sistemas audiovisuais comec;:avam a ser 
seriamente equacionados. 

No piano tecnol6gico, houve igualmente uma grande transfor
mac;:iio. 0 desenvolvimento das tecnologias do cabo e do satelite fez 
com que um grande numero de canais de radio e televisao fosse tecni
ca�ente passive!. Quando os canais transmitiam exclusivamente par 
via hertziana, a escassez do espectro era um dos argumentos frequen
temente utilizado pelos governos para justificar o reduzido numero de 
canais disponfveis. As novas tecnologias do cabo e do satelite tomaram 
esse argumento obsoleto. 
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que a maioria das esta,;:6es de radio legalizadas nao reunia condi,;:6es 
minimas para sobreviver: algumas mudaram de maos; outras encer
raram as suas portas. As frequencias anteriormente concedidas a

Radiodifusao Portuguesa (RDP) e a Radio Renascen,;:a (RR) foram 
mantidas. 

Tendo-se optado por restringir a presen,;:a do Estado no sector da 
radio a presta,;:ao do servi<;:o publico, suportado exclusivamente pela 
cobran<;:a de taxas, procedeu-se ao destaque da Radio Comercial da 
empresa pii.blica Radiodifusao Portuguesa e a sua reprivatiza,;:ao em 
1993, depois da revisao constitucional que p6s termo a irreversibili
dade das nacionaliza,;:6es (Silva, 1995). 

Ao contrario dos media electr6nicos, o Estado nao colocava entra
ves ao livre estabelecimento de peri6dicos. Porem, na sequencia da 
onda de nacionaliza,;:6es do p6s 25 de Abril, alguns dos mais impor
tantes jornais nacionais - controlados pelos bancos - foram nacionali
zados. 0 govemo de Cavaco Silva.,procurou inverter esta situa,;:ao, afas
tando o Estado da propriedade dos 6rgaos de comunica,;:ao social escrita. 
Em 1988 e 1989, foram realizados os concursos publicos de venda 
dos jornais A Capital e Didrio Popular e das participa,;:6es publicas na 
Sociedade Editora Record (proprietaria do jomal Record), na Empresa 
do Jamal de Noticias e na Sociedade O Comercio do Porto, SA. Em 
1991, foi vendida a empresa proprietaria do Didrio de Noticias. A aqui
si,;:ao dos dois mais importantes diarios (Jamal de Noticias e Didrio de 
Noticias) pelo grupo Lusomundo foi particularmente controversa. 

Para alem das reformas introduzidas no sector radiof6nico e na 
imprensa, a mais complexa reestrutura,;:ao teve lugar no sector televi
sivo. A abertura da televisao a iniciativa privada foi, sem dii.vida, o 
aspecto mais marcante da interven,;:ao dos govemos de Cavaco Silva na 
esfera mediatica. A Constitui,;:ao de 1976 s6 permitia a existencia de 
televisao pii.blica e foi apenas em 1989 que os obstaculos a entrada de 
operadores privados na actividade televisiva foram retirados do texto 
constitucional. Ultrapassado este obstaculo, e no contexto de uma 
grande polemica sobre o processo de atribui,;:ao de frequencias, Cavaco 
Silva (que geriu pessoalmente este dossier) decidiu atribuir- em 1992 -
duas frequencias de televisao nacionais: uma a Sociedade Independente 
de Comunica9{10 (SIC), liderada por Pinto Balsemao e outra a Televisao 
Independente (TVI), um canal de inspira,;:ao crista, entao associado a
lgreja Cat6lica. 
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quanta a necessidade e a inevitabilidade destas alterac;:oes. Tanto a 
criac;:ao do ICP como a liberalizac;:ao dos servic;:os complementares e de 
valor acrescentado eram entendidos como o desenvolvimento natural 
deste sector. 0 ministro responsavel por esta area, Ferreira do Amaral, 
afirmou num discurso proferido no V Congresso da Associac;:ao- Portu
guesa para o Desenvolvimento das Comunicac;:oes (APDC), em 1994, 
que a liberalizac;:ao era inevitavel e que nao se vislumbravam altema
tivas a este movimento (in Sousa, 1996). 

Para alem da abertura gradual das telecomunicac;:i'ies a novos 
actores, o segundo govemo maioritario de Cavaco Silva entendeu ainda 
que era necessario re-organizar o sector, que compreendia na epoca 
tres operadores piiblicos: os Correios e Telecomunicac;:oes de Portugal 
(CTT), Telefones de Lisboa e Porto (TLP) e Marconi 2• Estes operadores 
tradicionais estavam organizados, por razi'ies hist6ricas, numa base 
geografica 3, o que passou a ser entendido pelo govemo como inade
quado. Por isso, foi criada uma h.9lding, Comunicac;:oes Nacionais (CN) 
que tinha a responsabilidade d� coordenar o sector e de o preparar 
para a privatizac;:ao. A CN comec;:ou a operar em 1993, compreendendo 
cinco empresas piiblicas: os CTI (ramo dos correios), a Portugal 
Telecom (PT) (ramo das telecomunicac;:i'ies da antiga empresa CTT), a 
Teledifusora de Portugal (T DP), os TLP e a  Marconi. 

A criac;:ao da CN foi defendida pelo seu responsavel maxima, 
Cabral da Fonseca, como sendo a opc;:ao mais racional para o sector. 
As outras altemativas seriam a manutenc;:ao do cenario tradicional 
ou a fusao das companhias numa empresa de maior dimensao, mas 
- de acordo com Cabral da Fonseca - s6 esta soluc;:ao traria pequenas
desvantagens (v. Publico, 9 de Dezembro de 1992). Esta perspectiva
porem nao iria veneer, uma vez que cedo a Portugal Telecom desen
volveu uma clara estrategia para se tornar no actor dominante das tele
comunicac;:oes portuguesas. 0 presidente da PT entre 1990 e 1992 tinha
ja defendido publicamente que Portugal precisava de um (mico grande
operador nacional de telecomunicac;:oes (Expresso, 19 de Dezembro de

2 Apesar da Marconi ser considerado um operador pllblico, 49% <las suas acr;Oes estavam
nas maos de privados. 

3 Os CIT prestavam servir;os de telecomunicac;Oes em todo o pafs, a excepi;ao de Lisboa
e Porto e prestavam servii;os de longa <listancia para a Europa e Norte de Africa; os TLP 
prestavam servic;os de telecomunicai;Oes em Lisboa e no Porto e a Marconi tinha o mono
p6lio <las comunicac;Oes par cabo e satelite para o resto do mundo. 
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conhecia nenhum pais que estivesse a pensar em nacionalizar. Pelo 
contrario, quase todos estavam a pensar privatizar as suas telecomu
nicar,;oes. 

Apesar destas afirmar,;oes, os responsaveis pelo sector nunca sen
tiram necessidade de fundamentar as vantagens da privatizar,;ao, uma 
vez que estas eram entendidas como 6bvias e naturais. Tambem nunca 
!hes pareceu necessario explicar as razoes pelas quais os operadores
piiblicos - cujos responsaveis maximos foram nomeados pelos sociais
democratas durante uma decada - nao tinham capacidade de resposta
no novo contexto. Efectivamente, em Portugal, as telecomunicar,;oes
estiveram nas maos do sector privado desde os finais do seculo XIX ate
aos anos 60 e do sector piiblico desde entao ate meados dos anos 90
e em ambas as fases funcionaram de forma deficiente. De qualquer
forma, a primeira fase da privatizar,;ao da PT foi, de facto, levada a
cabo pelos sociais democratas.

A primeira fase da privatizar,;ao da PT decorreu em Junho de 1995. 
Imediatamente ap6s este processo, o Conselho de Ministros decide 
extinguir a CN, entidade que tinha coordenado a ree;truturar,;ao do 
sector e que preparou a privatizar,;ao da PT. Ferreira do Amaral afir
mou - poucos meses antes das eleir,;oes legislativas de Outubro - que 
a CN tinha chegado ao fim, precisamente porque tinha cumprido a 
sua missao (Publico, 14 de Julho de 1995: 32). Cabral da Fonseca, por 
seu tumo, explicou ao mesmo jomal, no mesmo dia, que assistiria 
calmamente a evolur,;ao do sector porque o essencial ja estava feito e 
era irreversivel. 

Retocando as reformas mediaticas 

Como tivemos oportunidade de verificar, quando Antonio Guterres 
chegou ao govemo, as reformas estruturais nos sectores televisivo, 
radiof6nico e na imprensa tinham sido ja executadas. 0 programa do 
governo (Assembleia da Repiiblica, 1995) demonstrava com clareza 
que nao era sua intenr,;ao inverter qualquer reforma e que as suas 
propostas nao passavam de timidos retoques a instrumentos legais e a 
organismos de regulamentar,;ao. 

Considerando prioritario i) o direito a informar,;ao e as suas garan
tias institucionais, ii) a revitalizar,;ao do tecido industrial do sector, 
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uma maior participa9ao directa das comunidades portuguesas 
e uma maior aten9ao a divulga9ao da lingua e da cultura 
portuguesa e as rela96es com os PALOPs. 

Ainda que estas propostas nao impliquem qualquer mudan9a 
significativa ou ruptura com o passado, os media, em geral, e a tele
visao, em particular, constituem inevitavelmente uma arena de conflito 
politico. Precisamente para tentar gerir de forma silenciosa as tens6es 
inerentes a esta esfera, o govemo criou comiss6es e organismos que 
deveriam estudar os diversos subsectores e contribuir para legitimar 
a sua interven9ao. Assim, foram criadas, por exemplo, a Comissao de 
Reflexao sobre o Futuro da Televisao, a Comissao Inter-ministerial 
para propor ac96es nos sectores do cinema, audiovisual e telecomuni
ca96es, o Instituto da Comunica9ao Social (em substitui9ao .do Gabi
nete de Apoio a Imprensa), o Conselho de Opiniao da RTP e o Obser
vat6rio da Comunica9ao (OBERCOM). 

Estes novos organismos e c�miss6es - cujo surgimento esta devi
damente assinalado na cronologia apresentada nesta obra - nao tive
ram qualquer efeito concreto no desenvolvimento e implementa9ao de 
politicas e os seus estudos e sugest6es n.ao·tem tido outra fun9ao que 
nao a promo9ao do dialogo. Alias, nos ultimos anos, tem-se assistido a 
uma progressiva fragmenta9ao do poder na area da comunica9ao 
social. Nao s6 aumentou o numero de entidades ligadas ao sector 
como tern crescido, dentro do pr6prio governo, o numero de actores 
que se pronunciam de forma diversa e, por vezes, contradit6ria sobre 
esta area. 

Neste sensivel sector, um dos problemas de mais dificil resolu9ao 
herdado da legislatura anterior foi, sem duvida, a RTP. A apressada 
abertura do mercado a iniciativa privada criou, conforme ja referimos, 
grandes dificuldades a empresa e o secretario de Estado da Comuni
ca9ao Social, Arons de Carvalho, dizia-se disposto a dedicar-lhe grande 
aten9ao. Foram aprovados pianos de reestrutura9ao da empresa, 
foram colocados na Direc9ao da Informa9ao profissionais conhecidos 
pelo seu rigor e independencia, foi assinado um novo Contrato de Con
cessao do Servi90 Publico de Televisao. Estas medidas foram, porem, 
inconsequentes. A leitura da cronologia permite-nos constatar que a 
empresa nao conseguiu resolver os seus problemas e que, em varios 
pianos, se registou ainda um agravamento da situa9ao. Entre 1995 e 
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1999, sao irn1meros os registos de instabilidade na gestao da empresa, 
instabilidade na orienta9ao jomalfstica e de produ9ao, insatisfa9ao 
dos trabalhadores, agravamento da situa9ao financeira e diminui9ao 
progressiva <las audiencias. 

Ainda que o nova Contrato de Concessao, assinado em Dezembro 
de 1996, defina mais claramente os objectivos da RTP enquanto 
Servi90 Publico, esta clarifica9ao nao foi acompanhada <las medidas 
necessarias para a viabiliza9ao deste projecto. A questao absoluta
mente crucial da dfvida e do financiamento da empresa foi adiada. 
Para alem de continuar sem taxa, a RTP, par decisao govemamental, 
viu reduzido, a partir de Janeiro de 1997, o seu volume publicitario. 
A RTPl passou a ter um maxima de 7,5 minutos de puhlicidade par 
hara e a RTP2 ficou sem anuncios comerciais. A esta medida nao 
foram criadas quaisquer altemativas transparentes de financiamento 
do Servi90 Puhlico e a proposta do Secretario de Estado da Comuni
-ca,;:ao Social de financiar a RTP atraves de uma percentagem do PIB 
nil.a passou disso mesmo. 

As permanentes dificuldades da empresa, para as quais o executivo 
de Antonio Guterres nao encontrou resposta adequada, serviram de 
arma de comhate para a oposi9ao e para os restantes operadores pri
vados. Estes criticavam frequentemente o apoio financeiro do Estado 
e a oposi,;:ao, argumentando que a RTP nil.a prestava um verdadeiro 
Servi90 Puhlico, defendia a sua privatiza9ao. No panorama audiovi
sual, ta! coma foi desenhado par Cavaco Silva e mantido pelo govemo 
de Antonio Guterres, a RTP esta condenada a indefini9ao quanta ao 
projecto de Servi90 Puhlico e a inviahilidade financeira. 

A aprova9ao de uma nova Lei da Televisa.a (31-A/98 de 14 de 
Julho) - apesar de ahrir novas possibilidades - nil.a veio contrihuir para 
a resolu9ao dos prohlemas existentes no sector televisivo. Esta lei 
introduziu altera96es no acesso e no exercfcio da actividade televisiva. 
Pela primeira vez, a lei possihilitou a cria9ao de canais locais, regionais 
e tematicos. Esta abertura permitiu que as esta96es existentes se asso
ciassem aos operadores de caho e aos produtores intemacionais de 
conteudos televisivos no sentido de desenvolver novas projectos. A SIC, 
par exemplo, associou-se a rede Gloho e a TV Caho para a cria9ao da 
Premium TV, entidade que comei;:ou a oferecer dais canais codificados 
de cinema (Telecinel e Telecine2) a partir de Junho de 1998. A RTP, par 
seu !ado, assinou um contrato com a TV Caho e com a Olivedesportos 
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para a cria9ao de um canal codificado sabre desporto, a Sport TV, que 
come9ou a operar em Setembro de 1998 4

. De acordo com Arons de 
Carvalho (1999), o licenciamento dos canais locais e regionais niio 
devera ter lugar antes de 2005 ou 2006.

De facto, a prolifera9ao de canais tematicos (em regime de pay TV

ou outro) veio fragmentar ainda mais as audiencias, niio contribuindo 
para a melhoria da situa9ao financeira <las esta96es de televisao 
hertziana. A excep9ao da SIC que conseguiu impor-se comercialmente 
atingindo um share de audiencias e de volume publicitario de cerca de 
50%, tanto a RTP como a TVI continuam com uma percentagem do 
bolo publicitario insuficiente para a sua viabiliza9iio financeira e tern 
acumulado prejuizos ao longo dos ultimos anos. 

Na esfera radiof6nica, foram igualmente introduzidas algumas 
altera96es em instrumentos legais. Uma vez que, por dificuldades de 
natureza financeira e de recursos humanos, a maioria das radios locais 
estava a operar em cadeia e sem qualquer produ9ao pr6pria, o governo 
de Antonio Guterres reviu a legisla9ao no sentido de obrigar todas as 
radios locais generalistas a emitir seis horas diarias de programa9ao 
pr6pria, incluindo tres noticiarios. As esta96es locais foram tambem 
contempladas com varios incentivos, nomeadamente apoio a moderni
za9ao tecnol6gica, coloca9ao de publicidade institucional e descontos 
nas telecomunica96es. Por ultimo, e ta! como previa o Programa do 
Governo, foi celebrado, em Junho de 1999, o primeiro Contrato de 
Servi90 Publico com a Radiodifusao Portuguesa (RDP). 

0 direito a informa9ao (e suas garantias) e a independencia do 
sector publico faziam parte das grandes linhas da ac9ao governativa 
nesta area. 0 governo defendia a necessidade de desgovernamentalizar 
a comunica9ao social atraves do refor90 das competencias de uma enti
dade reguladora com uma composi9ao mais independente, mediante 
garantias formais de pluralismo no sector publico e refor9ando os 
direitos dos jornalistas. Assim, a Lei da Alta Autoridade para a Comu
nica9ao Social foi alterada. Esperava-se que, com a nova composi9ao 
dos seus membros e com o alargamento dos seus poderes, o prestigio 
e a credibilidade desta entidade reguladores fossem refor9ados. A AACS 
operou, desde a sua cria9ao, sem meios legais, humanos e financeiros 

4 A cronologia regista que no primeiro aniverscirio da pay JV, os resultados ficaram abaixo
dos esperados: 40 a 45 mil assinantes dos Telecine 1 e Telecine 2 e 120 mil da Sport TV. 
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para desempenhar um papel de relevo na area da comunicaqao social. 
A Lei de Imprensa (Lei 2/99) e o Estatuto dos Jomalistas (Lei 1/99) 
foram tambem revistos, numa tentativa de expandir o pluralismo e a 
independencia. Apesar das revis6es feitas a inumeros documentos, esta 
ainda por provar a eficiencia destas medidas. Tai como demonstra a 
cronologia, a sombra do governo ainda paira sobre os 6rgaos de comu
nicaqao social estatais e e pouco provavel que o melhoramento do 
desempenho profissional dos jornalistas dependa da revisao de leis. 

Apesar das formas bem diferenciadas de intervir politicamente nos 
media, tanto os governos de Cavaco Silva como o primeiro executivo de 
Ant6nio Guterres deram grande importancia as emiss6es interna
cionais da RTP e da RDP. As bases de uma politica de divulgaqao da 
lingua e da cultura portuguesas atraves das emiss6es internacionais 
dos 6rgaos de comunicaqao social publicos foram lanqadas no infcio 
dos anos 90 (a primeira emissao da RTP Internacional foi transmitida 
no dia 10 de Junho de 1992), mas a intervenqao nesta esfera foi-se 
consolidando na segunda metade dos anos 90. 0 canal RDP Africa foi 
inaugurado em Abril de 95 e o canal RTP Africa nasce - como desdo
bramento da RTP Internacional - em Janeiro de 1997. Ao contrario do 
canal RTP Internacional que se destina a todos os falantes da lingua 
portuguesa, a RTP Africa dirige-se aos 25 milh6es de habitantes dos 
cinco pafses africanos de lingua oficial portuguesa. 0 canal RTP Africa 
distigue-se tambem da RTP Internacional, porque as emissoes sao 
codificadas em Lisboa, sendo descodificadas nas capitais africanas 
para serem posteriormente re-transmitidas para os respectivos pafses, 
via terrestre. 

0 empenho dos ultimos governos nas emissoes internacionais esta, 
alias, bem patente nao apenas nos programas dos governos mas tambem 
nos dois Contratos de Concessao do Servi90 Publico de Televisao esta
belecidos entre o Estado Portugues e a RTP. 0 Contrato de 1993 tern 
uma clausula dedicada as emissoes internacionais da RTP, mas o Con
trato de Concessao de 31 de Dezembro de 1996 e mais pormenorizado. 
No ambito dessa missao de servi90 publico, a RTP fica obrigada a emis
sao de programas de difusao internacional destinados aos portugueses 
espalhados pelo mundo e, em geral, a todos os que se exprimem na 
lingua portuguesa. Concretamente no piano da programaqao, o con
trato estabelece que a RTP deve contribuir, atraves das suas emissoes 
internacionais, para a caracterizaqao da identidade nacional e dos seus 
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valores culturais, para a difusao da lfngua e o alargamento da solida
riedade e coopera,ao com todos os povos comunidade lus6fona. Os 
media foram considerados a 'ponte' necessaria, senao indispensavel, 
para dar corpo a um espa,o de lfngua e para contribuir para a afir
ma,ao de Portugal no mundo. 

Telecomunicai;oes e Sociedade da Infonnai;ao: 
Continuidade e Mudani;a 

Ainda que no seu livro As Reformas da Decada (1995) Cavaco Silva 
tenha dedicado apenas tres breves paragrafos as reformas <las tele
comunica,oes ( enquanto que consagra integralmente o primeiro capi
tulo do seu livro a Comunica,ao Social), este sector sofreu igualmente 
grandes transforma,oes durante os seus mandatos. Quando Ant6nio 
Guterres chegou ao govemo, propos-se, uma vez mais, a dar continui
dade a um trabalho que vinha detras. No programa do seu governo 
(1995), flea clara a inten,ao de aprofundar o processo de liberaliza,ao 
do mercado <las telecomunica,iles e de garantir uma cada vez maior 
competi,ao nestes servi,os. 

Para concretizar estes objectivos, o primeiro govemo de Ant6nio 
Guterres destacou entao as seguintes linhas programaticas: 

-Promo,ao das medidas necessarias para que a regra geral da
presta,ao de servi,os de comunica,ao seja a concorrencia; 

-Liberaliza,ao progressiva dos servi9os de comunica9ao, de
acordo com as directivas comunitarias e a evolu9ao do mercado; 

- Estabelecimento de alian,as com parceiros estrangeiros;
- Estimulo a conserva9ao, cria9ao e instala,ao em Portugal de

industrias produtoras de equipamentos; 
-Apoio ao lan9amento de uma industria nacional de cria9ao de

conteudos, visando novas aplica,oes e produtos multimedia. 
De particular importancia foi, sem duvida, o Decreto-lei 381-A/97 

de 30 de Dezembro que estabeleceu um novo regime de acesso a pres
ta9ao de servi9os de telecomunica,oes. A partir da publica9ao deste 
instrumento legal, um vasto numero de servi9os de telecomunica96es 
deixou de precisar de autoriza9ao por parte do Instituto de Comunica-
96es de Portugal para entrar no mercado. A excep9ao do telefone fixo, 
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redes publicas e servii;:os que impliquem a atribuii;:ao de frequencias, 
todos os servii;:os de telecomunicai;:oes podem ser prestados sem a 
autorizai;:ao do ICP, mas apenas com o registo nesta entidade regula
dora do servii;:o a ser prestado. 0 prindpio da liberdade de estabele
cimento patente neste decreto-lei tern coma principal objectivo a 
redui;:ao da burocracia e a facilita,ao da entrada de novas actores no 
mercado <las telecomunicai;:6es. 0 decreto-lei 381-A/97 nao corresponde 
apenas ao desejo de aprofundar o processo de abertura do mercado 
das telecomunicai;:oes. Ele e em si mesmo a transposii;:ao de directivas 
comunitarias para a legislai;:ao nacional, nomeadamente a directiva 
96/2/CE (comunicai;:oes pessoais e m6veis), 96/19/CE (introdui;:ao de 
competii;:ao total no mercado das telecomunicai;:6es) e 97/13/CE (quadro 
comum para as autorizai;:oes e liceni;:as no acesso ao mercado <las tele
comunicai;:6es) (Sousa, 1999b). 

Este decreto-lei constituiu um importante passo no processo de 
abertura do mercado nacional <las telecomunicai;:oes. No entanto, a 
liberalizai;:ao total do mercado estava prevista apenas para Janeiro de 
2000. Para que ta! objectivo pudesse ser cumprido, o processo de licen
ciamento dos operadores de telefone fixo foi iniciado em 15 de Junho 
de 1999. No dia 10 de Agosto de 1999, o ICP atribuiu a primeira liceni;:a 
para operar telefone fixo a E3G - Telecomunica96es, SA. Seis dias depois, 
a Sonae - Redes de Dados, SA recebeu tambem a sua liceni;:a. Entretanto, 
outras companhias apresentaram ja as suas candidaturas e cerca de 
uma dezena estao licenciadas para operar. 

Ao contrario do sector televisivo que enfrentou serias dificuldades 
financeiras ao longo do periodo em analise nesta obra, o sector <las tele
comunicai;:6es esteve, e continua a estar, em ampla expansao. 0 dina
mismo deste mercado esta bem patente na cronologia. A PT, que entre 
1995 e 1999 operou ainda o servi,o de telefone fixo em monop6lio, 
apresentou lucros consideraveis e procurou reorganizar-se no sentido 
de se preparar para um mercado cada vez mais competitivo e aberto 
a novas produtos. Desta forma, a PT apresentou, em Julho de 1999, a 
holding PT Multimedia voltada para a televisao interactiva e a Internet 
de alta velocidade, e que passa a integrar as seguintes empresas: TV 
Caho, Paginas Amarelas, Telepac e PT Conteudos. Os telefones m6veis 
constituiram tambem um sub-sector de forte crescimento nos ultimas 
cinco anos. A TMN e a Telecel dividiram este lucrativo mercado entre 
si ate Setembro de 1998, quando entrou no mercado a terceira opera-
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dora de comunicai;6es m6veis, a Optimus do grupo Sonae. Em apenas 
tres meses, a Optimus afirma ter conseguido 300 mil clientes. 

E obviamente impossivel estabelecer uma relai;iio directa entre as 
politicas govemamentais (e a actividade reguladora do ICP) e o desen
volvimento do mercado das telecomunicai;oes. Nenhum govemo deter
mina o sucesso comercial dos servii;os e produtos em oferta nem deter
mina os padr6es de consumo. No entanto, o quadro legal e regulador 
pode ( ou niio) condicionar o crescimento do mercado. Os actuais actores 
ligados as comunicai;6es operam num ambiente legal e regulador que 
- por press6es internas e extemas - comei;ou a ser desenhado no
tempo de Cavaco Silva. Hoje, devido a interveni;iio da Uniiio Europeia,
o espai;o de manobra dos Estados e cada vez menor e grande parte da
actividade politica e legislativa nesta esfera resume-se a transposii;iio
das directivas comunitarias para a legislai;iio nacional.

Se na area das telecomunicai;oes niio houve mudani;as de grande 
significado na condui;iio politica do sector durante o primeiro man
date de Ant6nio Guterres, o mesmo niio pode afirmar-se em relai;iio a 
chamada Sociedade da Informai;iio. Pela primeira vez, um govemo 
deu grande importiincia as tecnologias da informai;iio. Argumentando 
que a competitividade das nai;oes esta intimamente ligada a forma 
como estas incorporam nos tecidos produtivo e social os avani;os veri
ficados no dominio tecnol6gico e, particularmente, aqueles que se 
verificam na area das tecnologias da informai;ao (Assembleia da Repu
blica, 1995), o XIII governo constitucional considerou marca distintiva 
e prioridade do governo a aposta na definii;ao e aplicai;iio de uma poli
tica de desenvolvimento das tecnologias da informai;iio. 

Mais concretamente, e de acordo com o seu programa govema
mental, este executivo pretendeu usar as potencialidades da nova rea
lidade tecnol6gica para atingir as seguintes objectives: 

a) Refori;o da infra-estrutura cientifica e tecnol6gica;
b) Desenvolvimento da oferta e utilizai;ao das Tecnologias da

Informai;iio (TI);
c) Utilizai;ao das TI para racionalizar/modemizar a Adminis

trai;iio Publica;
d) Formai;iio para a Sociedade da Informai;iio.

Conforme podemos verificar na cronologia, em Abril de 1997, o 
governo apresentou publicamente o Livro Verde para a Sociedade da 
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Informa9iio. A apresenta9iio deste documento constituiu um impor
tante passo. A partir de entiio, sucederam-se as medidas politicas nesta 
arena. Foi desenvolvida uma rede cientifica nacional no sentido de 
aproximar os investigadores portugueses e incrementar a investiga9iio 
e desenvolvimento; foram feitos esfor9os para garantir que, dentro de 
poucos anos, todas as escolas portugueses estariam ligadas a Internet; 
foram tomadas medidas para facilitar a integra9iio das empresas nas 

redes globais e para facilitar o acesso dos cidadiios as redes telema
ticas. Tern ainda sido implementadas medidas tais como ac96es de 
forma9iio e cria9iio de centros de tele-trabalho. 

Conclusoes 

Ao longo deste capftulo, procuramos demonstrar que e impossivel 
analisar o desempenho da primeira legislatura de Antonio Guterres, 
sem uma leitura atenta das reformas introduzidas pelos governos 

anteriores. Na realidade, das telecomunica96es a imprensa, todos os 
subsectores da comunica9iio social e das comunica96es foram trans
formados pelos ultimos executivos liderados por Cavaco Silva. Quando 
Antonio Guterres chegou ao poder, havia uma inten9iio clara de 
melhorar o que havia sido reformado, niio alterando significativamente 
o quadro entretanto desenhado. As reformas, ainda que criticadas
pelos socialistas quando eram oposi9ao, estavam feitas e foi nesse con

texto que os socialistas se movimentaram. 0 legado precisava de ser
aperfei9oado, mas parecia niio haver alternativa clara as controversas
transforma96es.

Ainda que as reformas estruturais estivessem feitas, o crescimento 
do poder e do numero de actores envolvidos nos media e nas comu
nica96es, o desenvolvimento da oferta e do consumo de produtos e 

servi,;os televisivos, informaticos e de telecomunica96es contribuiram 
para uma intensifica9iio de actividade reguladora nesta esfera. As pri
vatiza96es, a liberaliza9iio dos mercados e a convergencia tecnol6gica 
criaram novas exigencias as diversas entidades responsaveis pela regu

lamenta9iio dos 6rgiios de comunica,;ao social e das telecomunica96es. 
Pode, por isso, argumentar-se que nos cinco anos aqui analisados houve 
mais regulamentap'io, au seja, defini,;ao de regras no sen ti do de imple-
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mentar linhas de ac.;:ao previamente definidas, do que poUtica, enten
dida coma a defini<;:ao das grandes linhas de ac.;:ao de um governo. 

Na area das telecomunica96es e dos projectos desenvolvidos no 
ambito da chamada Sociedade da Informa.;:ao, e interessante notar 
que a interven.;:ao governamental nao suscitou grande controversia. 
Os desenvolvimentos nestes sectores tendem a ser entendidos coma 
"naturais". Pelo contrario, a interven.;:ao po!ftica (ou falta dela) na 

esfera da comunica.;:ao social tern sido alvo de uma constante aten9ao 
da oposi9ao, de varias associa96es de profissionais da area e de defesa 
dos consumidores dos produtos audiovisuais. A aten.;:ao dedicada 
pelos pr6prios media e pela sociedade em geral a comunica.;:ao social 
tern vindo, de resto, a registar um crescimento constante, em nada 
alterado pelo significativo aumento do consumo dos produtos de tele
comunica96es e multimedia. 

Naturalmente, o desenvolvimento das comunica96es nao depende 
apenas da ac9ao governativa. 0 quadro polftico e econ6mico concebido 
no tempo de Cavaco Silva e mantido no tempo de Antonio Guterres 
permitiu o desenvolvimento de um conjunto de dinamicas nao total
mente controlaveis par esses mesmos governos. A leitura da crono
logia apresentada nesta obra permite-nos observar alguns aspectos 
que, s6 sendo passive! neste novo enquadramento politico-econ6mico, 
nao resultam directamente de op<;:6es politicas. Estamos a falar do 
crescimento do numero de actores nacionais e internacionais ligados 
as comunica96es, do desenvolvimento dos grupos multimedia e da 
convergencia tecnol6gica e consequente desenvolvimento de dina
micas inter-sectoriais. 

A liberaliza<;:ao dos diversos sub-sectores mediaticos e das tele
comunica96es permitiu a entrada de actores cujo acesso ao mercado 
estava vedado. Assim, na radio, televisao e telecomunica96es multipli
cam-se as empresas e crescem os investimentos. Paralelamente, aumen
taram em numero e em importancia as entidades reguladoras, as asso
cia96es de produtores e consumidores de conteudos e os centros/ 

associa96es de Investiga.;:ao e Desenvolvimento (I&D ). Aumentando a 

diversidade e o poder destes actores, o sistema de comuni-ca96es naci
onal tornou-se progressivamente mais complexo. 

0 desenvolvimento de novas produtos e o acesso a novas mer

cados esta tambem relacionado com um fen6meno que tern, em 
Portugal, maior expressao nos anos 90 - a cria<;:ao de grupos multi-
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media. Para alem do Estado e da Igreja Cat6lica que tinham ja o con
trole de varios 6rgaos de comunicac;:ao social impressos e electr6nicos, 
a partir do infcio desta decada, comec;:am a formar-se, atraves do 
lanc;:amento de novas media, aquisic;:6es, fusoes e acordos, verdadeiros 
grupos multimedia tais coma a Impresa, a Lusomundo, a Media Capital 
e a Sonae.com. A formac;:ao dos actuais grupos multimedia foi passive!, 
porque os mercados foram liberalizados e inumeras empresas foram 
privatizadas. 0 poder politico criou as condic;:6es para este cresci
mento, mas cada grupo desenvolveu as suas pr6prias estrategias de 
desenvolvimento. 

A convergencia tecnol6gica - nomeadamente ao nfvel das tele
comunicac;:6es, audiovisual e tecnologias da Informac;:ao - tern contri
buido para a complexificac;:ao do mercado. De facto, os grupos multi
media procuram cada vez mais fazer alianc;:as coma empresas de tele
comunicac;:6es e de novas tecnologias da comunicac;:ao. Por seu !ado, 
mais do que nunca, as grandes operadoras de telecomunicac;:6es preo
cupam-se com conteudos. A holding PT Multimedia, por exemplo, 
integra empresas com interesses no distribuic;:ao de sinal televisivo, na 
Internet e na produc;:ao de conteudos. A Lusomundo vendeu tambem, 
no infcio do ano 2000, uma parte importante do seu grupo a PT Multi
media. Estas movimentac;:6es nao sao exclusivas de Portugal, elas seguem 
padr6es internacionais de fusao de empresas de conteudos com empre
sas de telecomunicac;:6es e de acesso a Internet. 





Novos desafios para a imprensa escrita 
e para o jornalismo 

JOAQUIM FIDALGO *

A analise da sucessao de notfcias relativas a imprensa escrita e ao 
exerdcio do jornalismo em Portugal, no perfodo 1995/99, permite 
identificar alguns grandes t6picos que suscitam reflexao - seja para os 
compreender melhor no passado e no presente, seja para entrever os 
caminhos para que, eventualmente, nos conduzirao no futuro. Nao se 

trata aqui, naturalmente, de proceder a uma analise exaustiva de tudo 
o que mudou, como e por que mudou, mas tao-s6 de propor um

conjunto de t6picos que, em alguma medida, organizem a "leitura" da
cronologia deste perfodo e facilitem a sua observas:ao numa 16gica
mais global. Sao cinco os t6picos sugeridos:

1. Progressiva presenra da Internet, niio s6 enquanto suporte mate
rial que ace/era e agiliza a difusiio de informariio trabalhada
pelos "media" tradicionais, mas enquanto meio espedfico que,
pela sua omnipresenra e pelas suas potencialidades, obriga a
redesenhar algumas l6gicas tradicionais da informariio.

a) A segunda metade dos anos 90 foi, em Portugal, o momenta
da chegada dos jornais a Internet (Joma/ de Noticias , Publico e Didrio 
de Noticias apresentaram as suas vers6es on-line em 1995), correspon-

* Jornalista, Provedor do Leiter do jomal PU.blico. Professor convidado do Departamento
de Ci@ncias da Comunica�ao do Institute de crnncias Sociais da Universidade do Minho
Ufidalgo@ics.uminho.pt).
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dendo, alias, ao rapidfssimo movimento que nesse sentido se obser
vava um pouco por todo o mundo. 

No princfpio, as versoes electr6nicas dos jornais nada mais eram 
do que duplicac;:oes exactas dos materiais preparados para suporte 
papel. Mas as empresas jornalisticas depressa comec;:aram a perceber 
que este modo de comunicac;:ao com os leitores, aliado as enormes 
potencialidades do suporte digital, permitia desenvolvimentos pr6prios 
- e os jomais on-line depressa comec;:aram a autonomizar-se dos seus
"s6sias" de papel, oferecendo servic;:os complementares s6 possfveis por
esta via e abrindo novas possibilidades de rentabilizac;:ao do espantoso
manancial de dados que um jomal acumula diariamente. Assim, o
Expresso e um semanario que sai ao sabado mas, durante a semana,
coloca no seu site algumas <las notfcias que vai descobrindo; o Publico e
um diario que s6 se publica uma vez por dia, mas a versao on-line tern
agora um servic;:o de "Ultima Hora" que actualiza notfcias em perma
nencia; o El Mundo (Espanha) e um matutino mas, com os materiais
que vai coligindo para essa sua edic;:ao , "antecipa" a safda distribuindo,
exclusivamente por via electr6nica (mas com possibilidades de impres
sao em formato classico de jomal), uma edic;:ao vespertina de oito
paginas.

Sao exemplos do que acima se disse, e que se somam a multipli
cidade de servic;:os que a generalidade dos jomais tambem ja disponi
biliza on-line (nalguns casos apenas reformatando dados preparados 
para a edic;:ao em papel, noutros desenvolvendo produtos especfficos 
e ja destinados exclusivamente a suporte electr6nico): consulta de 
edic;:oes anteriores ou de "dossiers" especiais, links para areas afins, 
estfmulo a participac;:ao dos leitores em debates e sondagens electr6-
nicas, venda de produtos e de servic;:os, publicidade, etc. 

b) Esta aproximac;:ao dos "media" tradicionais aos novas suportes
electr6nicos parece, contudo, niio se ficar pela simples utilizac;:ao, por 
aqueles, de novas instrumentos tecnologicamente avanc;:ados fomecidos 
por terceiros: no piano empresarial, da lugar a aproximac;:oes mais 
fundas, que viio desde alianc;:as pontuais para partilha de servic;:os ate a 
pr6pria fusiio de empresas. Aqui, o mais acabado e poderoso exemplo 
e, ja nos infcios de 2000, a fusao entre os gigantes americanos America 
OnLine e Time Warner, com o que ela significa de aproximac;:iio entre 
dois mundos diferentes, mas que "estiio preparados para fazer os com-
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promissos necessarios a um trabalho conjunto porque reconhecem que 
precisam um do outro

11 1
• 

Por via deste novo panorama, e de algum modo o pr6prio perfil 
das empresas jornalisticas tradicionais que se vai alterando, com o 
desaparecimento da habitual dicotomia entre empresas que produzem 
conteudos e empresas que transportam/distribuem conteudos. E assim 
que empresas da area das telecomunicai;:oes, como a Portugal Telecom 
(PT), investem na televisao (TV Caho) e mesmo na criai;:ao de canais 
televisivos mais ou menos tematicos (CNL -Canal de Notfcias de Lisboa), 
persistindo indicai;:oes sobre a sua vontade de novos investimentos no 
piano editorial - ou de parcerias com grupos dessa area, como sucedeu 
com a passagem da CNL para a tutela editorial da SIC (e, assim, para 
o uni verso media ti co do grupo empresarial de Pinto Balsemao) ou, ja
em 2000, com o mega-acordo empresarial entre a PT e o grupo Luso
mundo.

Tambem no sentido inverso se registam movimentos, como sucede 
com o grupo Sonae que, detendo uma posii;:ao recente, mas marcante, 
tanto na area das comunicai;:oes m6veis (Optimus) como na imprensa 
escrita (Publico ), tern vindo a investir fortemente na Internet, com
prando empresas e lani;:ando iniciativas pr6prias. E algumas das inci
pientes sinergias deste novo universo empresarial podem ver-se, por 
exemplo, no facto de algum notfciario do Publico ja poder · ser lido 
nos pequenos ecras dos telem6veis Optimus. Do mesmo modo, notfcias 
divulgadas nos primeiros meses de 2000 davam conta de aproximai;:oes 
dos maiores grupos mediaticos nacionais - Impresa/Pinto Balsemao, 
Lusomundo e MediaCapital - a empresas que exploram a Internet, de 
par com a divulgai;:ao de ambiciosas iniciativas pr6prias, em clara 
l6gica "de grupo", no ciberespai;:o. 

Com a integrai;:ao de empresas tradicionalmente catalogadas em 
universos e filosofias hem diferentes (sendo que os ventos recentes do 
mercado, como e visive! nas cotai;:oes bolsistas, correm mais de feii;:ao 
para as empresas responsaveis pelos "novos media", e sobremaneira 
pela Internet), tem-se levantado progressivamente a questao de saber 
ate que ponto os "velhos media" perderao a sua l6gica pr6pria e se 
tornarao subsidiarios da omnipotencia tecnol6gica. Ou seja, ate que 
ponto a l6gica de distribuii;:ao prevalecera sobre a l6gica dos conteudos 

1 'The net gets real', in The Economist, 15 de Janeiro de 2000, p. 21/23.
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e a relativa autonomia na defini9ao e desenvolvimento destes conteu
dos se esbatera progressivamente em favor de imperativos do velocis
simo (ciber)mercado e <las suas regras pr6prias de rentabiliza9ao. 

Um dado, entretanto, convira reter: se os "velhos media" parecem 
sentir uma 6bvia necessidade de se juntar aos "novos", sob pena de per
derem o comboio do futuro, tambem estes "novos" parecem precisar 
em alguma medida dos "velhos" para !hes resolverem o problema dos 
conteudos, ou ate facilitarem a chegada a casa das pessoas (caso <las 
redes de distribui9ao de sinal TV por cabo). Nao deixa de ser sintoma
tico que, falhada a experiencia inovadora do CNL enquanto produto 
informativo, a TV Caho/Portugal Telecom, sua proprietaria, tenha sen
tido necessidade de o transformar recorrendo, agora, a quern sabe desse 
neg6cio especifico de televisao - ou seja, a SIC. E mesmo os "media" 
escritos mais tradicionais tern, para alem da competencia que o mer
cado !hes reconhece na produ9ao de conteudos concretos, a for9a 
enorme que e, ou pode ser, uma marca. 0 nome Expresso, ou Publico, ou 
Didrio de Noticias (ou SIC, ou TSF), independentemente do que cada 
um <lesses meios traz dentro em cada edi9ao, atingiu o estatuto de 
marca com creditos firmados e uma capacidade de identifica9ao junto 
de audiencias vastas, com o que isso tern de apetecivel para as empre
sas distribuidoras de conteudos - informativos ou de entretenimento. 

c) Para alem destas l6gicas de alian9a ou ate interpenetra<;ao de
"velhos" e "novos 'media,,,, uma outra l6gica se insinuou na segunda 
metade da decada de 90: a da hipotetica substituii;ao de uns por 
outros, ou mais especificamente, a eventualidade de a Internet, muito 
simplesmente, poder acabar com os "media" tradicionais e com o 
essencial da actividade jomalfstica ta! como a entendemos hoje. 
Quando, em 1998, surgiu na Internet a versa.a integral do famigerado 
"relat6rio Starr" - relativo a longa investigai;ao a que foi submetida a 
vida sexual do presidente norte-americano Bill Clinton -, nil.a faltou 
quern sugerisse: "O jornalismo morreu". Alias, convira lembrar que 
toda a hist6ria em volta do caso Bill Clinton/Monica Lewinski ( um caso 
que ocupou grande parte da comunicai;ao social do mundo ocidental 
durante meses a fio) s6 saltou definitivamente para as paginas dos 
"media" depois de ter sido denunciada pelo celebre "difusor de boatos" 
Matts Drudge no seu website. E a circunspecta revista Newsweek, que 
tinha decidido - certamente com boas raz6es - nao publicar as pei;as 



Novas desafios para a imprensa escrita e para o jornalismo 57 

deste processo (fruto de uma investigai;;ao pr6pria longa de meses), 
acabou par mudar de opiniao quando as viu disponibilizadas par 
terceiros na Internet. E coisa parecida, alias, fez a generalidade da 
imprensa, tanto popular coma de referenda. 

Independentemente de saber se a Internet vira a par fim aos 
jornais tais coma os conhecemos (mas coisa hem diferente sera acabar 

com o jornalismo), parece claro que esta hoje muito mais generalizada, 
no espai;;o publico, a possibilidade de produzir e difundir informai;;ao 
sem intermediai;;oes profissionais, com todas as vantagens daf resul
tantes em termos de acesso mas tambem com os novas problemas que 
isso levanta, desde logo em termos de identificai;;ao, de certificai;;ao 
e de fiabilidade. 

2. Diminui9iio das fronteiras entre as "media", com uma progres
siva interpenetra9iio de /6gicas e de linguagens - e com a pro
V<ivel reformula9iio da pr6pria empresa jornalistica ta/ coma a
conhecemos.

a) As enormes potencialidades da tecnologia digital, articuladas
com a facilidade de distribuii;;ao electr6nica de dados "ao domicflio" 
e praticamente em tempo real, comei;;aram a abrir nestes anos 90, 
mesmo de forma ainda incipiente, novas possibilidades aos "media" 
tradicionais - e a pr6pria imprensa escrita. 0 primeiro passo foi dado, 
coma se disse, com a transposii;;ao dos jornais para o universo on-line 
e a subsequente disponibilizai;;ao aos clientes de algum material infor
mativo para alem da pr6pria edii;;ao diaria do peri6dico. Este passo 
aponta, no £undo, para o que parece ser uma tendencia pr6xima de 
desenvolvimento ( e mesmo de rentabilizai;;ao) das empresas jornalfs
ticas: o aproveitamento e a distribuii;;ao, sob diversas formas e por 
diversos canais, do espantoso acervo de informai;;ao que qualquer 
jornal acumula dia a dia e que, ate a data, era apenas formatada para 
sair em edii;;oes diarias de papel impresso. 

A questao nao e completamente linear. Quando, em 1998, o grupo 
Sonae tomou (fugazmente) o controlo da TVI, houve quern fantasiasse 
sinergias directas e imediatas com o jomal Publico, propriedade do 
mesmo grupo empresarial: poderia fazer-se da TVI uma televisao exclu
sivamente dedicada a informai;;iio, 24 horas par dia, cuja versiio cari
catural (mas timidamente sugerida por alguem) passava por qualquer 
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coisa como colocar camaras na redaci;:ao do jomal Publico, pondo os 
jomalistas deste peri6dico a !er regularmente, em directo, as notfcias 
que estavam a preparar para a edi,;:ao do dia ... 0 desconhecimento da 
especificidade dos meios e das suas linguagens nao deixou que o deva
neio se aprofundasse, mas pode ser sintomatico das tenta,;:6es imedia
tistas de certas l6gicas empresariais. Permite, nao obstante, que se 
retenha o principio aqui intuido: ha um enorme amontoado de infor
mai;:ao num jornal e, com as tecnologias hoje disponiveis para a arma
zenar/catalogar/organizar/re-formatar, vale a pena pensar em como a 
distribuir (ou seja, vender) adequadamente por outras vias. 0 acesso as 
bases de dados pr6prias dos jornais - que hoje ja e possivel, em alguns 
casos, para o trabalho de background dos jomalistas da casa - pode 
facilmente ser disponibilizado via Internet. E os pr6prios servi,;:os de 
documenta,;:ao de algumas empresas jomalisticas (arquivos de jomais 
e revistas, por exemplo) ja se abrem, aqui e ali, a consulta de leitores. 
Isto para nao falar, claro, nas economias de escala possiveis no interior 
de grupos empresariais, com partilha de servi,;:os de apoio a actividade 
jomalistica (agendas, arquivos, bases documentais, servi,;:os de imagem), 
ponto de partida comum para posterior trabalho especifico em jomal, 
revista, radio ou televisao. 

Sera ainda de registar a progressiva actividade editorial de alguns 
jomais, que muito se notou nos ultimas anos, em duas vertentes 
distintas: por um !ado, o fazerem-se veiculo privilegiado {dada a sua 
imagem de marca e a capacidade de distribui,;:ao) de venda de livros, 
coleccionaveis, discos, filmes, etc., numa l6gica basicamente comercial 
e destinada apenas a auxiliar a difusao do pr6prio produto; por outro 
!ado, o editarem, em suporte menos perecivel {livro, guia, album,
colectanea), materiais no essencial ja utilizados no jomal, ou desenvol
vidos segundo a mesma l6gica jornalfstica, e que se entende poderem
ter um valor aut6nomo. E, mais uma vez, a reutiliza,;:ao adaptada - com
a consequente rentabiliza,;:ao - de materiais que seria pena deixar
circunscritos as paredes "monoproduto" das tradicionais empresas da
imprensa escri ta.

b) 0 exemplo atras caricaturado da hipotetica "sinergia" entre TVI
e Publico volta a trazer a reflexao esse tema candente, e algo pertur
bador, de certas tendencias recentes do panorama mediatico global: 
a progressiva apropria,;:ao das empresas de conteudos por empresas de 
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tecnologia significara, a prazo, a submissiio da l6gica de funciona
mento das primeiras a l6gica das segundas? Passada a fase inicial em 
que o universo on-line e apenas a reprodu9iio, em bruto, dos materiais 
previamente editados em formato de jomal-papel, niio se impora pro
gressivamente a necessidade de adequar os conteudos aos canais que 
melhor os rentabilizam em grande escala? Par exemplo: resolvido 
(atraves do recurso a banda larga e a difusao via cabo, com recep9iio 
em avan9ados ecriis de computador ou de televisiio) o problema da 
distribui9iio, em boas condi96es, de imagens em movimento, fara sen
tido os jornais on-line continuarem a ser apenas - ou sobretudo - texto 
escrito, frases, palavras? ... 

A crescente integra9iio, num mesmo conglomerado empresarial, 
de empresas de conteudo e de tecnologia (algo ja acima da simples 
estrategia multimedia) permite supor que tambem a 16gica dos dife
rentes "media" pode vir a sofrer algum processo de integra9iio. 0 que, 
mesmo do ponto de vista da actividade profissional dos jomalistas, 
levanta algumas questoes novas. 0 problema legal dos direitos de au tor 
- que pergunta se e licito ao patriio de um jomal, por exemplo, usar na
Internet ou em outros suportes digitais as pe9as escritas por um
jornalista para o papel - come9ou a emergir tambem entre n6s. E niio
e s6 o facto de se estar eventualmente a "abusar" de um trabalho de
autor, tirando proveito, para um novo "medium", de miio-de-obra
barata ou gratuita; e, tambem, a questiio complexa de se estarem a
usar num determinado contexto comunicativo materiais que foram
produzidos (pensados, escritos, editados) para um outro contexto
comunicativo - com o que isso significa de desrespeito pela autonomia
do seu criador.

Complementarmente, podemos perguntar-nos ate que ponto estes 
novos caminhos niio alterariio o pr6prio figurino da profissiio de joma
lista ta! qua! a conhecemos hoje. Ha ja quern prefira ver, no futuro, 
tecnicos ( os chamados media workers) altamente especializados em 
recolha, tratamento e difusiio de informa9iio, aptos a formata-la quase 
instantaneamente de diferentes modos, em fun9iio da multiplicidade 
de meios que se !hes apresentem, todos juntas na mesma empresa de 
que siio empregados. 

c) Ficando para ver em que extensilo as cada vez maiores poten
cialidades da Internet afectariio o padrilo e a linguagem dos "media" 
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tradicionais, parece claro que, nestes anos recentes, foi ainda a tele
visao a marcar pontos e a definir um modelo informativo de que a 
pr6pria imprensa escrita nem sempre soube ou pode preservar-se. 

Com o impacto fortissimo da televisii.o tipicamente comercial e 
muito subsidid.ria das audi€.ncias (de que tern sido expoente mdximo, 
entre n6s, a SIC), o tratamento da infonna9iio, destinado a captar grandes 
massas, submeteu-se tambem a critt!rios mais decorrentes do espectdculo 
- o neologismo "infotainment" define-as bem - e a uma crescente "tabloi
diza9do". A preva/€.ncia do "fait-divers", a hierarquiza9iio da informa9ii.o
em fun9do de imagens fortes mais do que de conteUdos relevantes, a
aten9ao ao "social" nas suas componentes mais imediatistas e emocionais,
o gosto do picaresco au do bizarro, o tom ligeiro, foram marcando as
jornais televisivos muito a imagem da restante programar;ii.o. E as preo
cupa96es de aproximar;ii.o a audit6rios mais vastos, subjacentes a este
modelo, vem de a/gum modo contagiando tambem a imprensa escrita 2, 

cujo suporte f{sico mais ''pobre" em term.as visuais e frequentemente vista
coma uma insufi.ci€ncia a superar.

Mais recurso a cor, imagens mais rasgadas, manchetes mais fortes, 
menos texto (e textos mais curtos), grafismos mais arejados na pers
pectiva do ver acima da do !er, sao o !ado formal deste caminho de 
aproxima9ao ao universo da imagem tao hem praticado pela televisao. 
Mas, para alem da apresenta9ao, os pr6prios conteudos informativos 
se vao tambem adequando a este "aligeiramento", dando razao aos que 
consideram a televisao, hoje, como "nao apenas o principal medium de 
tempos livres e de diversao", mas tambem "o principal medium de 
informa9ao" 3• E, nessa qualidade de "medium" principal, "e ela que 
serve de modelo, que determina a importancia das noticias, que fixa os 
temas da actualidade. ( ... ) A televisao dita a norma, e ela que impoe 
a sua ordem e obriga os outros media, particularmente a imprensa 
escrita, a segui-la". (. .. ) E "ao tomar a dianteira na hierarquia dos 
media, a televisao impoe aos outros meios de informa9ao as suas 
pr6prias pervers6es ( ... )" 4.

2 Nestes tempos parecem ter-se sentido com particular intensidade os "efeitos que o desen
volvimento da televisao produz no campo jornalistico" em geral", como Pierre Bourdieu 
vem apontando de modo muito caustico (v. Bourdieu, Pierre (1997), Sabre a Televisii.o. 
Oeiras: Celta. 

3 Ramonet, Ignacio (1999), A 1irania da Comunicap'io. Porto: Campo das Letras.
4 Ibidem.
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3. Continuar;:iio do movimento de concentrar;:iio num numero cada
vez mais pequeno de grandes grupos tendencialmente presentes
em todas as etapas da cadeia informativo (produr;:iio industrial,
distribuir;:iio cldssica e electr6nica, conteudos - jornal, revista,
radio, televisiio, video, Internet-, publicidade, telecomunicar;:oes).
Simultaneamente, margem de manobra cada vez mais reduzida
para iniciativas.empresariais isoladas.

a) 0 movimento de concentrai;:ao, no que toca a propriedade e
gestao dos meios de comunicai;:ao social, continuou de modo bastante 
expressivo neste ultimo quinquenio. Alguns neg6dos, algumas inida
tivas e alguns rearranjos de participai;:6es refori;:aram a proeminenda 
de dois grandes grupos mediaticos em Portugal - grupo Impresa/Pinto 
Balsemao e grupo Lusomundo -, deixando a consideravel distanda, 
tanto em terrnos de escala como de diversifica<;:iio de investimentos no 
sector, os outros concorrentes. 

• 0 grupo Balsemao, que durante anos esteve claramente centrado
no mundo da imprensa escrita (a volta do "navio-almirante" que era o 
Expresso, mas com alargamento progressivo as revistas, sobretudo por 
via <las ligai;:6es privilegiadas aos brasileiros da Abril, e sem esquecer a 
significativa preseni;:a nos sectores da impressao - Imprejomal - e da 
distribuii;:ao - Vasp), encontrou na SIC o seu novo p6lo de referenda. 
0 sucesso mete6rico da f6rmula televisiva animada por Emfdio Rangel 
abriu ao grupo novas ambii;:oes, de que foi exemplo mais recente o 
entendimento com a TV Caho para o controlo do CNL. E de varios 
outros canais tematicos se ouviu ja an(mdo, numa clara vontade de 
forte preseni;:a na produi;:ao de conteudos cujo suporte de distribuii;:ao 
podera, mais uma vez, ser a TV Cabo. 

No pr6prio universo da imprensa escrita, o grupo nao parou entre 
1995 e 1999. 0 Expresso (com indices de drculai;,ao media pr6ximos 
dos 140 mil exemplares) manteve-se em veloddade de cruzeiro, a 
inidativa do Joma/ das Regioes (imprensa gratuita) foi crescendo de 
vento em popa na Grande Lisboa e tera mesmo perrnitido esquecer a 
tentativa falhada de· preservar o ultimo vespertino do pafs (A Capita/), 
entretanto vendido. Embora parei;:a nao ter desistido ainda de possuir 
no grupo um jomal diario de referenda, conseguido por compra 
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( o Publico sempre foi o titulo mais falado) ou por lan9amento de raiz 5, 

Balsemao concentrou-se mais nas revistas.
A absor9ao de publica96es da Edipress - grupo sui90 que resolveu 

desistir dos investimentos recentes, e quase todos ma! sucedidos, em 
Portugal- deu-lhe uma presen9a significativa em dois segmentos fortes: 
o <las revistas de televisao (TV Mais) e o dos "newsmagazines" (Visiio).
Quanta a este ultimo segmento, o ano de 1999 assistiu ao lan9amento
de um rival (a Focus), com o acicate particular de vir de um grupo
- Impala, liderado por Jacques Rodrigues - que, em anos muito recen
tes, afirmou alguma rivalidade empresarial com Pinto Balsemao. A luta
em tomo da sua participa9ao minoritaria no capital da SIC foi um dos
epis6dios mais polemicos, sendo outro a "guerra", em varios capitulos,
que ambos os grupos desenvolveram em tomo <las revistas da chamada
beautiful people: lan9amento da Caras (grupo Balsemao) para fazer
frente a Nova Gente (grupo Impala), nova resposta do grupo Impala
com a Vip, nova contra-resposta de Balsemao com a Nova. E tudo con
dimentado tambem com a rivalidade provocada pela liga9ao destas
revistas as televisoes e a atribui9ao de trofeus "de ouro" no mundo do
espectaculo, com Balsemao naturalmente ligado a SIC e o grupo
Impala "encostado" a RTP, acusando a esta9ao de Carnaxide de plagio.

Foi ainda pelo mercado <las revistas que o grupo Balsemao conti
nuou a explorar o enorme filao brasileiro, que tao decisivo continua 
a mostrar-se, via telenovelas, para a lideran9a de audiencias da SIC. 
Noutros dominios (revistas de economia e neg6cios, banda dese
nhada), e igualmente brasileiro, e muito influente, o parceiro domi
nante: o grupo Abril. 

De acordo com as estimativas feitas pela empresa Marktest 6, a 
Impresa - holding que agrupa as empresas de "media" de Pinto Balse
mao - concentrou, no ano de 1999, 34 por cento do total de inves
timento publicitario feito em Portugal, nos suportes de televisao e 
imprensa, o que atesta hem a dimensiio ja atingida pelo grupo. E a sua 
"chegada" em for9a a Internet aconteceu ja em 2000.

s Henrique Granadeiro, a data administrador do Expresso, chegou a afirmar taxativamente: 
"E verdade que este grupo editorial deseja ter, a curto ou a mt'.:dio prazo, um jomal di3.rio 
matutino". V. PUblico, 7 de Novembro de 1997. 

6 Briefing, 15 de Fevereiro de 2000.
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• Em sentido algo diverso evoluiu, nestes anos, o grupo Luso
mundo - originariamente ligado a distribui9ao e exibi9ao cinemato
grafica, que ainda mantem, mas cada vez mais presente na imprensa 
escrita, e muito em particular na imprensa escrita diaria. 

Consolidada a sua liga9ao a uma forte esta9ao de radio (a TSF) e 
goradas algumas tentativas de conseguir, para alem de uma pequena 
parceria na televisao por cabo, uma presen9a relevante no mercado 
televisivo nacional (a ultima das quais, frustrada nos finais de 1999 
gra9as a contra-ofensiva do grupo Cofina/BPI, passava por adquirir 
uma posi9ao maioritaria na Investec, que !he proporcionaria uma 
participa9ao de cerca de 25 por cento no capital da SIC), o grupo 
Lusomundo foi-se concentrando mais decididamente no universo da 
imprensa escrita, hem como na area industrial que a serve - distri
bui9ao e impressao. Nestes ultimas sectores, a presen9a dominante na 
Delta press ( distribui9ao) e a parceria com a Lisgrafica no cam po da 
impressao no Norte do pafs (Naveprinter) junta-se uma iniciativa 
grafica no Sul do pafs, que permitira ao grupo ser auto-suficiente na 
produ9ao industrial de todas as suas publica96es. Assinale-se que este 
investimento no Sul e feito em parceria com A Bola - um titulo forte e 
rentavel, embora continue a ser empresarialmente uma voz isolada de 
quaisquer grupos 7. 

No sector da imprensa escrita, o quinquenio 95-99 foi especial
mente proveitoso para o grupo Lusomundo: viu o Didrio de Noticias 

suplantar, em nfveis de circula9ao, o seu rival Publico; viu o Jornal de 

Noticias subir tiragens e consolidar claramente o primeiro lugar entre 
os jornais diarios (muito por for9a de uma grande agressividade 
comercial na oferta de brindes e produtos complementares, mas tam
hem pela diminui9ao do pre90 e pelo alargamento do seu mercado 
a metade sul do pafs, atraves de uma edi9ao diferenciada com base 
em Lisboa); adquiriu, enfim, mais uma publica9ao diaria - o recente 

7 Estes neg6cios cruzados permitem notar aliam;as conjunturais curiosas: A Bola associa-se
ao PU.blico e a grafica Mirandela para a actividade de impressao de jornais a Norte 
(Unipress), mas associa-se ao grupo Lusomundo para a impressao no Sul, simultanea
mente afastando-se da empresa Mirandela, de quern era, em Lisboa, um importante cliente; 
o grupo Lusomundo mantem, a Norte, uma parceria com o potentado de impressao de 
jornais e revistas que e a Lisgr3.fica, mas alia-se no Sul ao jornal A Bola, deixando de
utilizar os serviyos da Lisgr8.fica (Lisboa) e retirando-lhe, assim, uma importante fatia
de facturayao.
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24 Horas -, numa ac9ao que mereceu a contesta9ao formal do Correia 
da Manhii, a prop6sito de uma concentra9ao de tftulos que alegada
mente desafiaria as leis da concorrencia ( tese que as tutelas adminis
trativas acabaram por nao acolher). Para alem destes tftulos maiores 
(a que se soma ainda o semanario Tai & Qua/), o grupo Lusomundo foi 
marcando terreno tambem na imprensa de expansao regional, no que 
parece ser uma nova linha estrategica de desenvolvimento: alem do 
Didrio de Noticias da Madeira, detem ja o Jornal do Fundiio e o A9oriano 
Oriental. A parte os aspectos logisticos, uma 6bvia sinergia e de ha anos 
exercida no interior deste grupo, com apreciavies vantagens ate na 
capta9ao de receitas publicitarias: a revista dominical Noticias Maga
zine e distribuida em simultil.neo com tres titulos do grupo (Jornal de 
Not{cias, Didrio de Noticias e Didrio de Noticias da Madeira), o que faz 
dela a mais difundida revista semanal de informa9ao geral, com os 
seus anunciados 290 mil exemplares de tiragem media 8•

Foi, alias, no campo das revistas que a Lusomundo deu mais um 
passo de crescimento ja em 1999, associando-se com o pequeno grupo 
Pressmundo, responsavel pela publica9ao de alguns titulos interes
santes na area do lazer, de que o mais conhecido e Volta ao Mundo, e 
concentrando numa nova empresa tudo o que e revistas do grupo (com 
destaque para a Grande Reportagem). Apesar de um ou outro falhan90, 
parece claro que o grupo tenciona apostar tambem neste subsector, 
mesmo deixando cair titulos e experimentando novos ao ritmo do que 
o mercado for apontando.

Entretanto, ja em 2000, o grupo virou-se decididamente para a 
Internet e estabeleceu um ambicioso acordo empresarial, pr6ximo da 
fusao, com a Portugal Telecom. 

b) Numa segunda linha, em termos de escala, surgem outros
grupos com presen9a significativa no mercado mediatico. 0 grupo 
Impala, pujante no sector das revistas, resiste hem nos segmentos 
popular (com a campea Maria) e juvenil, tendo ate feito uma tentativa 
de alargar o seu il.mbito de ac9ao para os "newsmagazines" ao desafiar 
a Visiio com o lan9amento da Focus (versao portuguesa levemente 
adaptada de um padrao-base alemao). 0 grupo Media Capital, cuja 
presen9a mais estavel continuou a ser na imprensa especializada de 

8 V. Notfcias Magazine, de Dezembro de 1999.
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economia, recuperou o controlo da TVI, alargou a sua influencia na 
radio com a compra da Radio Comercial e insiste, embora com pouco 
sucesso, em inverter a linha descendente em que se instalou, a partir 
de 1996, o semanario O Independente. 0 grupo Presselivre circunscre
veu-se mais claramente ao seu produto-base, o jornal Correia da 
Manha, nao confirmando rumores frequentes de que poderia estar 
interessado em o alienar. 

Com uma posic;,ao reduzida no mundo dos media - Publico e 
"Radio Nova" -, o grupo empresarial Sonae, que ja antes tivera incur
s6es pouco sucedidas (quando nao simples tentativas) nos sectores da 
televisao, da radio e das telecomunicac;,6es, parece ter ganho um novo 
alento com a conquista da terceira rede de comunicac;,6es m6veis, a 
que se seguem agora as comunicac;,6es fixas. No final do quinquenio 
em analise, sucederam-se os investimentos da Sonae nos dominios da 
Internet e reapareceram, por essa via (aliada a aposta diversificada nas 
telecomunicac;,6es), sinais de um renovado interesse na constituic;,ao de 
um subgrupo voltado para os "media". 

Novidade foi o surgimento do grupo Cofina/BPI, eclectico, discreto 
e pouco ou nada conhecido no sector, mas agressivo na compra de 
empresas de tecnologia, muito interessado especialmente na Internet, 
mas tambem nos "media" tradicionais. A investida ganhadora que fez 
sobre a Investec (proprietaria do jomal desportivo Record e da revista 
Maxima, e ainda de uma quota de 25% do capital da SIC), derrotando 
as pretens6es do fortissimo competidor Lusomundo, parece significa
tiva do interesse deste grupo - ate por uma clara ]6gica financeira - em 
empresas de rapida valorizac;,ao, em termos de capitaliza,;:ao bolsista, 
dado o "aquecimento" do mercado em tudo o que respeita aos chama
dos "novos media" (e a que as fusoes mundiais tern dado, naturalmente, 
um forte estimulo). 

4. "Estabilidade instdvel" na maior parte dos grandes t{tulos da
imprensa escrita nacional, com novas tentativas de rentabiliza,ao
econ6mica que compensem a dificuldade de alargar substancial
mente os indices de leitura. Dinamismo em determinadas areas
especializadas, com destaque para os jornais desportivos e as
revistas.

Apesar das ameac;,as insistentemente repetidas sobre o futuro da 
imprensa escrita face aos novos desenvolvimentos tecnol6gicos, apesar 
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da razoiivel certeza de que "algo vai for9osamente mudar", apesar dos 
progressivos sinais de que algurnas das mais fortes dinamicas na area 
da comunica9ao jii pouco passam pelos suportes tradicionais, apesar 
de tudo isso, pode dizer-se que este sub-sector se manteve relativa
mente estiivel em Portugal, no ultimo quinquenio - porventura mais 
estiivel do que muitos preveriarn. Em alguma medida pode dizer-se que 
a imprensa resiste, contrariando visoes mais catastrofistas que a 
veriam enterrada a curto prazo, sendo que boa parte da sua resistencia 
se faz tambem atraves de esfor9os de moderniza9ao, de actualiza9ao e, 
claro, de aproxima9ao as novas possibilidades abertas pela tecnologia 
para a diversifica9ao e flexibiliza9ao empresarial. 

a) Diarios

Se fizermos a compara9ao da paisagem mediiitica portuguesa 
entre 1995 e 1999, no que toca a imprensa escrita, nao encontramos 
demasiadas diferen9as nem de fundo nem de forma. A imprensa diiiria 
de informa,;:ao geral e expansao (tendencialmente) nacional continua 
assente em quatro grossos pilares, subdivididos por dois tftulos mais 
"de referenda" (Ditirio de Noticias e Publico) e dois mais "populares" 
(Joma/ de Not{cias e Correia da Manha) - surgindo depois, num segundo 
conjunto mais modesto, o vespertino A Capital e o recente 24 Horas, 
alem do agora assumidamente regional O Comercio do Porto. Num 
quinquenio em que se assistiu, apesar de tudo, a alguma agita9ao no 
meio jornalistico, basta olhar para a evolu9ao das cifras de circula9ao 
media diiiria das quatro publica96es principais 9 para ver como o pano
rama, em termos quantitativos, pouco se alterou no todo, embora 
revele varia96es nas partes: 

1995 1996 1997 1998 1999 

Jamal de Not(cias 80.475 83.055 81.298 105.187 108.221 

Correia da Manha 81.414 79.431 75.643 73.057 78.832 

Didrio de Notfcias 44.055 44.903 45.015 51.965 57.439 

Publico 58.567 55.584 52.246 49.176 54.097 

TOTAL 264.511 262.973 254.202 279.385 298.589 

9 Dados da responsabilidade da Associa�ao Portuguesa para o Controlo de Tiragens (APCT).
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Apesar de algum crescimento, o certo e que a imprensa diaria 
tambem nao conseguiu alargar muito substancialmente a taxa de 
leitura de jomais, que em Portugal continua nos nfveis mais baixos da 
Europa. Tambem por isso, a que acresceram alguma evolu9ao negativa 
nos custos de produ9ao (sobretudo com os grandes aumentos no pre90 
de papel verificados no ano de 1995) e na capta9ao de receitas publici
tarias (dada a concorrencia mais apelativa e mais agressiva das televi
s6es), as empresas multiplicaram-se em iniciativas de caracter promo

cional, tanto para "segurar" os seus leitores mais fieis como para tentar 
aumentar os seus nfveis de circula9ao, buscando o equilibria cada vez 
mais precario das contas de explorac;ao. Os coleccionaveis ( em especial 
nas edi96es de domingo), os brindes comerciais (livros, CD's, faqueiros, 
lou9as ... ), os concursos e passatempos, proliferaram a um enorme 
ritmo. Mas, apesar do "balao de oxigenio" que tais iniciativas pontual
mente significam, a generalidade <las experiencias pareceu comprovar 
que por essa via nao se aumentou propriamente a taxa de leitura regu
lar de jornais; quando muito, impediu-se que ela baixasse. 

Semelhante efeito tera tido a descida de pre90 de varios jornais, 
reeditando entre n6s, com algum atraso, a ofensiva ensaiada por 
Rupert Murdoch na Gra-Bretanha. No infcio de 1998, antecipando a 
novidade anunciada do 24 Horas, o Jornal de Noticias baixou o seu 
pre90 de capa para 100$00 aos dias de semana, no que depois foi 
seguido pelo Didrio de Noticias. Apesar dos protestos da concorrencia 
face a uma medida claramente "politica" (pois os custos de produ9ao 
nao s6 nao tinham baixado, como tinham subido), o certo e que, meses 
depois, tambem o Correia da Manha ajustava o seu pre90 pelos restan
tes titulos, tendo ficado isolados o Publico (140$00 a semana) e os tres 
jomais desportivos diarios (120$00). 

De resto, a grande novidade do quinquenio, neste segmento, foi 
precisamente a passagem dos tres jornais desportivos do pafs a diarios. 
0 passo inicialmente dado pelo decano A Bola (Fevereiro de 1995) 
foi de pronto seguido pelo rival Record (Mar90 de 95) e pelo nortenho 
0 logo (Setembro de 95), em todos os casos com resultados positivos -
de ta! modo que os dois primeiros peri6dicos, concorrentes muito 
pr6ximos na disputa da lideran9a, se mantem no topo dos numeros de 
circula9ao da imprensa diaria nacional. Vivendo (ao contrario da gene
ralidade dos jornais) menos das receitas publicitarias e mais da venda 
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de exemplares, mas mesmo assim conseguindo lucros na sua conta de 
resultados, estes titulos acabaram todos por explorar ate a exaustao as 
polemicas frequentes do panorama futebolistico do nosso pais e a 
enorme ligac;:ao afectiva de muitos milhares de adeptos aos clubes da 
sua preferencia; s6 assim se percebe que, num universo, apesar de tudo 
restrito, consigam publicar diariamente paginas e paginas de "noticias" 
e reportagens , espreinendo ao pormenor a vida dos grandes clubes de 
futebol e <las suas vedetas mais mediaticas. 

Se, no caso da imprensa desportiva, pareceu certeira a constata
c;:ao de que havia um mercado especifico capaz de absorver tao grande 
(e tao peculiar) quantidade de informac;:ao todos os dias, ja o mesmo 
nao se verificou noutras iniciativas tambem voltadas para o mercado 
diario mas num segmento particular: o da informac;:ao ligeira, popular, 
tabl6ide no sentido mais britanico do termo. Em curto espac;:o de 
tempo, duas fortes iniciativas empresariais procuraram "completar" a 
imprensa diaria portuguesa com um produto de caracteristicas espe
ciais que, alegadamente, faltaria a esse conjunto. Recolhendo inspi
rac;:ao alem-fronteiras, onde os diarios tabl6ides e de pendor sensacio
nalista costumam ter a primazia nas tiragens, pretendeu-se lanc;:ar em 
Portugal, por duas vezes pouco afastadas no tempo, "o jomal que fal
tava" e que, alegadamente, ofereceria o que nenhum outro dos titulos 
tradicionais era capaz de oferecer 10• 0 Manha Popular apresentou-se 
assim em Abril de 1997 e foi obrigado a encerrar passados uns dois 
meses, envergonhado no seu rotundo fracasso. Com maior fragor, maior 
ambic;:ao e maior respaldo empresarial (o grupo suic;:o Edipress), surgiu 
depois o 24 Horas (Maio de 1998), que tambem nao conseguiu chegar 
nem perto dos numeros que almejava, cristalizando numa modesta 
circulac;:ao de 21 mil exemplares diarios 11• A tal ponto que o grupo 
Edipress entendeu desfazer-se do titulo, passando-o ao seu fundador, 
Rocha Vieira, que entretanto o vendeu a Lusomundo. Apesar do seu 
enorme sucesso noutros pafses, parece claro que esta formula de 
jomal nao se adequa bem ao mercado portugues, onde a faixa mais 

10 Jose Rocha Vieira, patrocinador de uma destas iniciativas, definiu assim o que se preten
dia: "Dar ao leitor aquilo que ele quer saber e niio aquilo que a 'aristocracia' jornalfstica 
lisboeta entende que o pllblico 'deve' saber''. In Visao, 30 de Abril de 1998. 

11 Dados da APCT relativos ao perfodo Janeiro-Setembro de 1999.
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"popular" de leitores encontra, aparentemente, boa resposta aos seus 
anseios especificos em jomais de caracterfsticas muito pr6prfas como 
silo o Joma/ de Not{cias (a Norte) e o Correia da Manhii (a Sul). 

0 insucesso do jomal A Capital sugere-nos, entretanto, que chegou 
ao fim o capftulo da imprensa vespertina no pafs - um capftulo que, ate 
a ainda recente decada de 70, escreveu algumas das mais inovadoras e 
estimulantes paginas do jomalismo luso. Foi, claramente, uma f6r
mula que teve o seu tempo pr6prio e ja nao se adequa as exigencias ou 
a mobilidade dos dias de hoje. 

Tambem o Publico passou alguns tempos agitados neste quinque
nio, interrompida que foi (em Agosto de 1996) a direc9ao do seu nucleo 
fundador, liderada por Vicente Jorge Silva. Ap6s dois anos de instabili
dade que viram passar novas administrai;:oes e novos directores ( e que 
levaram tambem a concentra9ao da totalidade da empresa no grupo 
Sonae, com o auto-afastamento dos antigos parceiros estrangeiros El Pafs 
e La Reppublica), o jomal retomou a linha do nucleo hist6rico inicial, 
agora com a direc9ao de Jose Manuel Fernandes, e recuperou nao s6 a 
estabilidade como algum optimismo no sentido da sua viabiliza9ao 
econ6mica. 

b) Semanarios

Quanto a imprensa semanaria, podera dizer-se que prosseguiu, 
neste quinquenio, a tendencia, ja de tras verificada, de uma dimi
nui9ao de importancia (e, complementarmente, de uma maior segmen
ta9ao) de uma area que foi especialmente marcante nas decadas de 70 

e de 80. Essa era uma altura em que os jornais semanarios dominavam 
- em termos quantitativos e qualitativos - o universo da imprensa
escrita portuguesa de informa9ao geral, com um conjunto de tftulos
fortes (Expresso, 0 Joma/, Tempo, Semandrio, mais tarde O Indepen
dente) que davam ao pafs uma marca original, dificultando a afirma-
9ao continuada de newsmagazines (apesar das varias tentativas) e reti
rando mesmo relevancia a imprensa diaria.

Presentemente, o panorama e outro: dos grandes semanarios, 
resiste com a for9a de outrora apenas o Expresso, tendo O Independente 
sofrido uma queda vertiginosa entre 1996 e 1999, apesar das multiplas 
tentativas de recupera9ao (visfveis na nada auspiciosa passagem ao 
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formato broadsheet e, algum tempo depois, no regresso ao tamanho 
tabl6ide, com tudo o que isso significou de reajustes na formula edito
rial). Do Tempo ja nem resta mem6ria, o Semandrio mostra-se ha anos 
a beira do fim, e de O Jornal acabou por nascer finalmente uma news
magazine - a Visao - que tern afirmado o seu lugar pr6prio no mercado. 

Para esta regressao da importancia da imprensa semanaria tera 
tambem contribuido a aposta progressiva, feita pela generalidade dos 
jomais diarios, em produtos de periodicidade semanal - magazines 
dominicais, suplementos de cultura e lazer, roteiros de entretenimento -, 
distribufdos coma complemento do jomal nos dias de fim-de-semana, 
e que oferecem hip6teses de leitura tfpicas do registo dos semanarios. 
Por outro !ado, a maior abundancia de revistas (semanais e nao s6) 
criou uma nova oferta que permitiu a diversifica.;:ao do investimento 
regular dos consumidores de imprensa escrita. Finalmente, nao sera de 
esquecer que o maior dinamismo recente da generalidade da imprensa 
diaria, somado a forte dinamica noticiosa <las radios e <las televisoes 
(facilitada pela liberaliza.;:ao <lesses sectores), retirou margem de 
manobra a grande imprensa semanaria no que toca a cobertura infor
mativa da actualidade. Nao seni excessivo dizer-se que a for<;:a dos 
semanarios, na decada de 80, era muito consequencia da fraqueza 
dos diarios {e, mais genericamente, de todos os 6rgaos de informa.;:ao 
de ritmo diario, entre eles a radio e a televisao), pelo que a altera9ao 
substantiva deste panorama obrigou a pr6pria redefini<;:ao da verdadeira 
voca.;:ao dos jomais semanarios - alga a que nem todos resistiram. 

Num mercado progressivamente concentrado, onde as novas 
iniciativas pertencem cada vez mais aos grandes conglomerados ja 
instalados no neg6cio, parece ficar pouco espa<;:o para os outsiders e a 
sua vontade de inova.;:ao. Experiencias de alguma originalidade e exi
gencia informativa, coma pretenderam ser o semanario Jd ou a sua 
sucessora Vida Mundial, nao conseguiram atingir os nfveis de difusao 
que permitiriam a sobrevivencia - nem sequer o respaldo empresarial 
que garantisse, e durante um tempo razoavel, o necessario investimento 
para sustentar e promover projectos que sao sempre de medio-longo 
prazo. Mesmo quando os projectos surgem integrados em 16gicas de 
grupo, a sua viabilidade exige uma solidez financeira e um horizonte 
empresarial que nao se compraz com desejos de mete6rica rentabili
za.;:ao ou jogos artificiais de mera contabilidade: veja-se o que sucedeu 
com o "grupo" Semanario, depois de assumido por Rui Teixeira Santos, 
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e com a sucessao de fracassos - o pr6prio jomal Semandrio com a sua 
Old, o extinto S6 Visto, as malogradas revista Factos e PM ... 

5. Forte questionamento do papel dos "media" na sua rela,:tio com
a sociedade e com os cidadaos individuais, a partir de aconteci
mentos de grande impacto na opiniao publica e de grande sensi
bilidade em termos eticos e deonto/6gicos.

a) Alguns importantes acontecimentos da cena nacional e inter
nacional, com forte componente emocional como sao todas as situa-
96es de guerra, voltaram a suscitar, neste quinquenio, apaixonados 
debates sobre a independencia dos "media", sobre o modo como sao 
ou nao manipulados - e, por sua vez, contribuem para manipular a 
opiniao publica em fun9ao de interesses especfficos -, sobre a credibi
lidade que por via desses processos !hes vai faltando, enfim, sobre o 
modo como os 6rgaos de comunicavao social, em geral, conseguem 
assumir as suas inalienaveis responsabilidades junto da sociedade, 
independentemente dos jogos de poder politico ou econ6mico que a 
todo o momento tentam usa-los com objectivos bem precisos. 

A controversia sobre a interven9ao militar da NATO no Kosovo ou 
os tragicos acontecimentos que se sucederam ao referendo sobre a 
autodetermina9ao em Timor-Leste, para citar os dois exemplos mais 
acesos, fizeram multiplicar interroga96es sobre a imparcialidade da 
informa9ao em casos de conflito armado, sobre o seu papel na "prepa
ra9ao" da opiniao publica para a aceitavao de algumas decisoes pole
micas e nem sempre esmiuvadas criticamente nos "media", sobre a 
excessiva dependencia dos jomalistas de informav6es que !hes sao 
fomecidas apenas por fontes oficiais com interesse directo na questao 
em analise, sobre o envolvimento militante de jomalistas com um dos 
!ados de um conflito que pretendem reportar distanciadamente, sobre
a "apropriavao" da informa9ao por grandes centrais difusoras - agendas
noticiosas, cadeias de televisao - que, mesmo informalmente, marcam
o tom a escala mundial e condicionam, par arrastamento, todo o noti
ciario subsequente. Problemas que de algum modo tinham emergido
em forva no princfpio da decada, sobretudo com a Guerra do Golfo, e
que ressurgem sempre que as circunstancias mais ou menos se repetem:
necessidade de obter o apoio tacito ou explicito da opiniao publica
para alguma ac9ao impopular, com o que isso implica de previo "escla-
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recimento" sobre quern sao, no caso, os "bons
11 

e quern sao os "maus". 
Poi o que sucedeu a prop6sito do Kosovo. 

Quanta a Timar, e especificamente para Portugal, a questao foi 
diferente, e decerto mais complexa. Os meios de comunicac;:ao foram 
parte - ou melhor, foram em grande medida a causa - de uma tre
menda mobilizac;:ao nacional e intemacional, que teve efeitos positivos 
ao proporcionar uma grande convergencia de esforc;:os para p6r cobra 
a uma gravfssima situac;:ao de atropelo aos direitos humanos, mas que 
tambem deixou algumas interrogac;:6es sabre o grau de envolvimento 
emocional de muitos profissionais da informac;:ao encarregados de 
acompanhar noticiosamente os acontecimentos. Ou dos pr6prios 
6rgaos de comunicac;:ao social que, em diversas situac;:6es, nao se limi
taram a inforrnar sabre o que sucedia em (ou a prop6sito de) Timor
-Leste, mas patrocinaram eles pr6prios iniciativas de rua (a campanha 
<las vestes brancas, a campanha das flares, a campanha do minuto de 
silencio}, reportando depois as acc;:6es de que tinham sido directos 
agentes. Nao sendo de estranhar que, perante situac;:ao tao dramatica, 
as emoc;:6es estivessem frequentemente a flor da pele, merece reflexao 
o facto de elas terem, par vezes, interferido com os processos infor
mativos, levando par exemplo a difusao de notfcias insuficientemente
confirrnadas (e utilizadas coma claras manobras de contra-inforrnac;:ao)
ou ao abuso de certas imagens com intuitos apenas propagandfsticos e
de explorac;:ao de sentimentos.

b) Mas nem s6 as situac;:6es-limite de conflito armada trouxeram
a terreiro reflex6es serias sabre o papel dos "media" e dos profissionais 
da inforrnac;:iio. Entre 1995 e 99, varios outros epis6dios puseram a 
comunicac;:ao social e os jomalistas no centro de apaixonados debates, 
de corrosivas criticas ou de empenhadas defesas. No piano interna
cional, mas com prolongadfssimas repercuss6es tambem em Portugal, 
sobressafram o affaire Bill Clinton-Monica Lewinsky, que culminou 
com o celebre relat6rio produzido par Kenneth Starr, e a morte da 
princesa Diana de Gales quando, aparentemente, fugia a alta veloci
dade da perseguic;:iio de alguns fot6grafos papparazzi em Paris. 

Para alem das duvidas sabre a razoabilidade da tao intensiva 
cobertura mediatica destes eventos durante meses a fio, saltaram para 
o debate publico temas importantes como os limites a invasao da
privacidade de figuras publicas, o respeito pela intimidade e dignidade
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dos cidadaos, os imperativos eticos e deontol6gicos dos jornalistas na 
sua busca de notfcias, as responsabilidades especificas das empresas 
informativas para com a sociedade. 

Foi na sequencia do "caso Clinton" (e particularmente da divulga-
9ao integral do relat6rio Starr, com a inacreditavel listagem de detalhes 
de um relacionamento intimo entre um homem e uma mulher) que 
se assistiu a uma curiosa tomada de posi9ao conjunta da maior parte 
dos directores de jornais portugueses - embora tardia e sem efeitos 
praticos no caso, uma vez que ja tinha sido divulgado tudo o que havia 
a divulgar -, sintoma, pelo menos, de como todo aquele epis6dio 
incomodou os responsaveis dos "media" e os fez em alguma medida 
reflectir no papel que estavam a desempenhar (sem excluir a eventual 
necessidade de dar uma satisfa9ao a opiniao publica, cada vez mais 
desagradada com a avidez jornalistica na explora9ao dos pormenores 
mais s6rdidos de todo o affaire, coma era patente em algumas sonda
gens de opiniao). 

Foi, por outro !ado, na sequencia da morte de "lady Di" que se reviu 
e endureceu o c6digo deontol6gico dos jornalistas ingleses - fazendo 
dele, segundo algumas opini6es, "o mais duro da Europa" 12 

- e come-
9aram a aparecer, em algumas latitudes, leis mais rigorosas contra a 
actividade dos papparazzi e a favor da preserva9ao de um minimo de 
intimidade das personalidades piiblicas. Alga que os principios deon
tol6gicos dos jornalistas claramente enunciam mas, ao que se vai 
vendo, nem sempre com grande eficacia pratica. 

c) De principios eticos e deontol6gicos - quer no trabalho indivi
dual dos jornalistas, quer na actividade mais global dos 6rgaos de 
comunica9ao - se falou muito, a prop6sito de diversos outros casos 
qu.e agitaram estes iiltimos cinco anos em Portugal. Lembrem-se alguns 
dos mais salientes: o famigerado "caso Dantas" (que acabou com 
agress6es fisicas entre vitimas de devassa da sua intimidade e jorna
listas do Semanario ); as polemicas declaras:6es em off record do trei
nador de futebol Antonio Oliveira (que foram transcritas na integra 
pelo jornal Record); a utiliza9ao de meios ocultos de grava9ao para um 
trabalho de "Os Donas da Bola" (SIC); a quebra, tambem pela SIC, 

12 Mesquita, Mario (1998), "O c6digo p6s-Diana Spencer", in O Jornalismo em Andlise

(1998). Coimbra: Minerva (p. 59). 
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do embargo ao discurso a proferir por Jose Saramago na cerim6nia de 
recep9ao do Premio Nobel da Literatura; a quebra do <lever de sigilo 
profissional relativo a uma fonte confidencial de informa9ao, por parte 
de dois jornalistas e um elemento da direc9ao do Ditirio de Noticias 
(num processo que mereceu uma condena9ao publica por parte do 
Conselho Deontol6gico dos Jornalistas Portugueses); a transcri9ao, no 
jornal O Independente, de uma conversa privada, a mesa de um restau
rante, entre o ex-ministro Sousa Franco e um amigo. 

Se algo de comum eles sugerem, e a percep9ao de que uma comu
nica9ao social cada vez mais marcada por uma l6gica de mercado, e 
mercado fortemente competitivo, parece tornar mais facil a ultrapas
sagem de certos limites mfnimos de decencia, de born gosto ou de 
respeito da dignidade de terceiros, mediante recurso a "produtos" mais 
agressivos, mais impactantes e mais susceptfveis de captar a curiosi
dade de vastas audiencias. Seja a que pre90 for. 

Nao tera, alias, sido par acaso que o III Congresso dos Jornalistas 
Portugueses, reunido em Lisboa em 1998, centrou boa parte dos seus 
debates e recomenda96es precisamente na questao dos deveres dos 
profissionais da informa9ao, correspondendo alias ao repto do presi
dente da Comissao Organizadora, o jornalista Jose Pedro Castanheira: 
"Deixemos o discurso dos direitos - de que obviamente nao abdica
mos - e, por quatro dias, troquemo-lo pelo discurso dos deveres. Deveres 
profissionais. Deveres deontol6gicos. Se o fizermos, estaremos a cons
truir um quadro mais conforme com as exigencias da moral profis
sional e com o respeito pelos direitos do publico" 13. 

Poderao tambem ser lidas neste contexto - e na necessidade de 
nao deixar ir-se degradando a imagem de credibilidade dos jornais ou 
dos jornalistas - algumas iniciativas de auto-regula9ao da actividade 
dos "media", bem como de maior abertura aos lei tores e a sociedade 
em geral. Em 1997, com escassas semanas de diferen9a, o Ditirio de 
Noticias e o Publico nomearam provedores do lei tor (Mario Mesquita no 
primeiro caso, Jorge Wemans no segundo), abrindo um novo e impor
tante espa90 de reflexao publica e de critica sobre o trabalho daqueles 
dois jornais, mas tambem sobre a actividade mais geral da comuni
ca9ao social. Exercida continuamente desde en tao no Ditirio de Noticias 

13 Discurso de Jose Pedro Castanheira na sessao de abertura, in "3.° Congresso dos Joma
listas Portugueses - Conclus6es, teses, documentos", p. 31. 
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e retomada no Publico em Outubro de 1999, ap6s quase dois anos de 
interrup9ao, esta fun9ao alargou-se, jii em 2000 (Fevereiro) tambem ao 
Jorna/ de Noticias, com a nomea9ao de Fernando Martins para o cargo. 

d) Apesar dos meritos desta pedag6gica insistencia nos deveres
dos jornalistas e nas iniciativas de auto-regula9ao dos "media", algo 
parece necessario tambem no piano dos direitos, tendo em vista a 
melhor prossecu9ao desse outro direito biisico que e o direito de todo 
o cidadao a informa9ao. Num perfodo em que se procedeu a revisao
(e, globalmente, a melhoria) de alguns dos instrumentos legais que
regulam esta actividade - Lei de Imprensa, Estatuto do Jornalista,
Regulamento da Carteira Profissional -, deve sublinhar-se que o novo
enquadramento juridico, articulado com altera96es introduzidas no
C6digo de Processo Penal, pos em perigo uma garantia basica do tra
balho do jornalista (alem de seu imperativo deontol6gico): o princfpio
do sigilo profissional. Ao facultar ao tribunal, em determinadas condi-
96es, a decisao sobre se o jornalista deve ou nao revelar as suas fontes
confidenciais de informa9ao, a lei amea9a efectivamente a liberdade
do trabalho do jornalista, obrigando-o a abdicar de um <lever deonto-
16gico fundamental ( o que nao parece admissfvel) ou, caso ele nao
"colabore", acusando-o de desobediencia e fazendo-o pagar por isso
(o que parece igualmente inaceitiivel). Mais do que os profissionais da
informa9ao em si, estao aqui questionadas as condi96es elementares
para a adequada concretiza9ao do direito a informar e a ser informado,
essencial para o pleno funcionamento de uma sociedade democriitica.





Estrategias e rumos 
no Panorama Audiovisual Portugues 

FELISBELA LOPES *

Uma televisiio privada (a SIC) que, em tres anos, alcanc;:a a lideranr;:a 
das audiencias e consegue apresentar um Relat6rio de Contas com 
resultados positivos, uma outra (a TVI) que se revela incapaz de encon
trar um rumo que consolide uma linha equilibrada de programar;:iio e 
que !rave o crescente passivo. Uma estar;:iio de servir;:o publico (a RTP), 
com mais de 40 anos de existencia, em constante crise de legitimidade, 
de identificar;:iio e financeira. Tres novas canais, um generalista e de 

· difusiio a escala internacional (a RIP-Africa), dois tematicos dirigidos
a um publico restrito (o Sport TV e o Canal de Noticias de Lisboa).
E assim que se constitui o Panorama Audiovisual Portugues nos ulti
mas cinco anos da decada de 90. Pelo meio, um star system televisivo
que se impos, muitos programas que criaram nos telespectadores um
olhar diferente sobre a realidade e novas formas de entretenimento.
A comandar tudo isto encontramos (o peso de) l6gicas empresariais
que ditam o sucesso, ou o insucesso, dos diferentes projectos televisivos.

1. 0 peso das hierarquias empresariais

Instabilidade: eis o que caracteriza as empresas televisivas do
ultimo quinquenio dos anos 90. Apenas a SIC ficou inc6lume a frene
tica substituir;:iio dos membros dos Conselhos de Administrar;:iio e dos 
Directores de Programar;:iio e de Informar;:iio. A RTP, a TVI e ate o novo 

1 Assistente do Departamento de Cit'.\ncias da Comunica�ao do Instituto de Ciencias Sociais
da Universidade do Minho (felisbela@ics.uminho.pt). 
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Canal de Noticias de Lisboa conheceram, neste periodo, sucessivos 
responsaveis pelos respectivos projectos. Resultado: uma crise finan
ceira que se avolumou de dia para dia e uma grelha de programa9ao 
em constante deriva. 

No PAP, foi a RTP quern sofreu maiores conturba96es. A todos os 
nfveis. Sucessivas hierarquias nao conseguiram, neste periodo, recuperar 
uma esta9ao na qua! dificilmente se encontram resqufcios daquilo 
que, um dia, se propos ser: um servi90 publico de qualidade, com uma 
programa9ao dirigida a todos os portugueses, respeitador da identi
dade cultural do pafs e independente das for9as de financiamento que, 
em Portugal, se repartem pelas verbas do Estado e pela publicidade 
(cf. Contrato de Concessao de Servi90 Publico, assinado a 31 de Dezern
bro de 1996). As pessoas que, nestes anos, assumiram a televisao 
publica com um espfrito reformador acabaram por abandona-la, dei
xando atras de si um passivo assustador e uma grelha de programa9ao 
a deriva. Nestes cinco anos, passaram pela RTP cinco presidentes do 
Conselho de Administra9ao 2 ( CA) e tres Directores de Informa9ao 3.

Os motivos das substitui96es niio deixam de ser curiosos, principal
mente quando esta em causa um servi90 publico de televisao. 

Em Outubro de 1995, o Presidente do CA da RTP, Freitas Cruz, 
resolve deixar o cargo para o qua! fora designado em Outubro de 1993 
(data em que substituiu Monteiro de Lemos) - uma decisao que ante
cipava uma exonera9iio dada como certa, depois de as elei96es , reali
zadas nesse mes, terem dado a vit6ria ao Partido Socialista, ate af na 
oposi9ao. Para tras, deixava por cumprir o seu objectivo mais impor
tante: o saneamento financeiro da empresa. 0 novo CA 4 entra em fun-
96es na primeira semana de Dezembro de 1995. Dez dias depois, 
conhece-se ja o nome do Director de Informa9ao e de Programas: 
Joaquim Furtado, uma escolha que reune os aplausos dos directores da 
SIC e da TVI, Emfdio Rangel e Francisco Azevedo e Silva, respecti
vamente. Ambos veem nele um jomalista de prestfgio, capaz de criar 

2 Freitas Cruz (1993-1995), Manuela Morgado (Dezembro de 1995-Man;.o de 1996), Manuel
Roque (Mal"\'.O de 1996-Setembro de 1998) e Branda.a e Brito (a partir de Outubro de 1998). 

3 Manuel Rocha (Marc;o de 1994-Dezembro de 1995), Joaquim Furtado (Dezembro de 1995-
-Marc;o de 1998) e Joao Grego Esteves (a partir de Man;:o de 1998). De Mar90 de 1998 a, 
Agosto de 1999, Maria Elisa assumiu o cargo de Directora de Programac;ao.

4 Este Conselho de Administrai;:ao e presidido pela economista Manuela Morgado e com
posto par Fernando Balsinha, Gonc;alves Areias, Alberto Miranda e Manuel Roque. 
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um verdadeiro servi90 publico - uma meta reiteradamente tra9ada no 
discurso politico dos governantes que tutelam o audiovisual 5, mas aue 
continuava por cumprir. 

0 ano de 1996 revelar-se-ia paradigmatico daquilo que vinha e 

continuaria a acontecer na Radiotelevisao Portuguesa. Ao iniciar fun-
96es, Manuela Morgado faz saber que e seu prop6sito inverter o (alto) 
defice da RTP. Joaquim Furtado, por sua vez, faz saber que pretende 
inverter a (baixa) qualidade dos programas e as (baixas) audiencias 6• 

0 conflito entre estas duas estruturas nao tardou. A 21 de Mar90 de 
1996, Furtado e a  sua equipa demitem-se. Razao: uma ordem de servi9os 
do CA retirava a Direc9ao de Informa9ao e de Programas uma plena 
autonomia de decisao. A causa invocada era "o rigor or9amental" 7•

Neste bra90 de ferro entre a presidente do CA e a Direc9ao de Infor
ma9ao e de Programas vence esta ultima. A 26 de Mar90, Morgado faz 
chegar a sua carta de demissao ao Conselho Fiscal da RTP. A sua 
permanencia a frente da TV publica perdurara apenas cinco meses. 
Repetia-se pela 22. • vez desde o 25 de Abril de 197 4 uma mudan9a de 
Administra9ao da RTP 8, incapaz de inverter o acumular <las dividas 
da empresa. 

Para novo presidente do CA da RTP, o Govemo escolhe Manuel 
Roque, um membro da equipa de Manuela Morgado. Antes da sua 
tomada de posse ( que se concretiza em Abril), a Direc�o de Infor
ma9ao e de Programas faz algumas modifica96es na TV2 que se trans-

5 Em Marc;o de 1993, cinco meses ap6s o aparecimento do primeiro canal de televis§o
privado, o Governo assina com a RTP um Contrato de Concessao de Servic;o PUblico. Uma 
tentativa de clarificar a coabitac;ao entre os canais pUblicos e privados. 

6 Num editorial da edic;ao do dia 6 de Janeiro de 1996 doExpresso, escreve-se, a este pro
p6sito, o seguinte: "Entre os objectivos dos administradores e as metas da direq:do existe 
uma contraditdo insandvel. Em materia de rv, niio e poss{vel compatibilizar a qualidade e 
a rentabilidade. Os programas de qualidade ndo t§m quaisquer hip6teses de competir em 
audiincias com os reality-shows. Ora, ndo havendo audiencias ndo hd publicidade. E ndo 
havendo publicidade ndo hd receitas. Das duas uma: ou a RTP aposta na qualidade, tor
nando-se um canal de referi.ncia, ou aposta nas audiincias - e, nesse caso, ndo pode andar 
muito longe dos modelos adoptados pelas televisOe s privadas, e em especial da SIC." 

7 Numa carta de demissao, Joaquim Vieira, subdirector de programas, declara que "ta/ inter
feri.ncia, alem de bloquear o processo decis6rio, amea9ando seriamente inviabilizar a 
adopfii.O de uma nova grelha de programa9iio nas datas previstas, significa uma diminui9ii.o 
efectiva de poderes da direc9ii.o de programas e uma manifesta9ii.o de descon{ian9a sabre 
a sua idoneidade". 

8 Assinale-se que, antes da Revoluc;ao de 1974, a empresa de servic;o pUblico de televis§o 
conhecera apenas quatro presidentes. 
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forma na RTP-2, com novos logotipo e plano de emiss6es. Cria-se, por 
exemplo, um ciclo tematico de cinema intitulado Cinco Noites, Cinco 
Fi/mes, abrindo-se caminho para um canal "predominantemente voca
cionado para servir audii!ncias espec(ficas" ( como pretende a clausula 
s.• do Contrato de Concessao de Servi<;:o Publico de 1996) 9• 0 horario 
de abertura tambem sofre alterac;:6es, passando as emiss6es a abrir 
meia hora mais cedo, as 17 horas, com um primeiro bloco noticioso. 
Esta aposta numa programa.;:ao alternativa, da qua! se exclui o futebol, 
ira provocar uma descida consideravel dos indices de audiencia. A 29 
de Abril e a vez de o Canal 1 se transformar na RTP-1, introduzindo-se 

algumas altera96es que encaminham a TV publica para um valor que 
!he e intrinseco: o da identidade cultural (Blumler: 1992). 0 apareci
mento do Pais Real, um boletim de informai;:ao regional, e um exemplo
de uma janela aberta contra a exclusao daqueles que permanecem na
periferia das fontes institucionais mais requisitadas e dos grandes
centros urbanos, tendencialmente mais mediatizados. Trata-se de uma
estrategia a favor da transformai;:ao de uma realidade habitualmente
olhada de forma an6dina, ta! como lembra Olivier Pasquel, num artigo
publicado no n.0 57 dos Dossiers de l'Audiovisuel, a prop6sito da media
tizai;:ao dos acontecimentos locais.

Apesar destas alterac;:6es terem contribuido para colocar a RTP 
no trilho dos principios e valores de um servic;:o publico de televisao, a 
grelha apresentada no final do verao de 1996 provoca uma certa desi
lusao. A "clonagem" da grelha da SIC e visive!. Seguindo as propostas 
de programa.;:ao, descobre-se que, pela passerelle da televisao publica, 
vao desfilar modelos que nos informarao sobre o tempo que ira fazer, 
os colunaveis de qualquer clube vip do Jet 7, os meninos transfor

mados em "mini estrelas" dos Principais (apresentado pelo ex-SIC 
Humberto Bernardo e produzido pelo ex-apresentador do Chuva de 
Estrelas, Jose Nunes Martins), os casos de policia tornados publicos 
nas Hist6rias da Noite e uma telenovela portuguesa, a Roseira Brava, 
que persistira em roubar alguns telespectadores a produ.;:ao da Globo 
Explode Corariio 10. A queda das audiencias provou que os telespecta-

9 Esmagada fica a estrategia adoptada pela grelha de Setembro de 1992, altura em que se
optou por incutir no Canal-2 uma 16gica comercial, colocando-se, por exemplo, depois do 
Jomal das 9, a telenovela brasileira Barriga de Aluguer. 

10 Tendo feito a sua estreia no inicio do ano, a telenovela da NBP Roseira Brava, apesar de
ter sido alvo de cuidados promocionais diferentes das anteriores - foi antecedida de vc'irias 
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dares nao apreciaram esta "engenharia de programac;:ao" (Cebrian 
Herreras: 429), dividida entre "estrategias de confronto" e "estrategias 
de identificac;:ao" (Achille, 1994: 22-23) com a estac;:ao privada. Numa 
audic;:ao parlamentar que decorreu a 15 de Outubro de 1996 - feita para 

discutir o Plano de Reestruturac;:ao da RTP, aprovado em Agosto desse 
ano pelo Govemo 11 

-, Joaquim Furtado reconhece que "os constrangi
mentos financeiros se reflectem no produto que chega aos portugueses". 
Em 1997, nada se aiterou de substancial. 0 mesmo nao se passou 
em 1998. As mudanc;:as da Direcc;:ao de Informac;:ao e de Programac;:ao 
hem coma do Conselho de Administrac;:ao criaram certas expectativas. 
Todavia, o tempo veio provar que algumas eram infundadas. 

Incompatibilizada novamente com o CA, a direcc;:ao de Joaquim 
Furtado bate com a porta a 9 de Marc;:o de 1998 12

• Como substitutos 
sao escolhidos dais jomalistas da RTP: Joa.a Grego Esteves para a area 
da informac;:ao e Maria Elisa para a programac;:ao. Renova-se o com
promisso de garantir a RTP o cumprimento do servic;:o piiblico 13• Para 
isso, conta-se com o apoio do Presidente da RTP, Manuel Roque, que, 
no entanto, apenas se mantem em func;:oes ate finais de Setembro, 
aitura em que um desentendimento com o ministro que tutelava a TV 
piiblica o afasta das suas func;:oes. No seu lugar e coiocado Jose Maria 
Brandao e Brito e e no seu mandato que a RTP passa por alguns ajus
tamentos estruturais. 

A alterac;:ao mais visive! e a autonomizac;:ao do Centro de Produc;:ao 
de Lisboa (CPL) que se transforma numa empresa privada com capi-

reportagens de bastidores ("making of') - viu-se confrontada com uma guerra de audien
cias promovida pela SIC que optou por introduzir reduzidas fatias dos primeiros epis6-
dios de Explode Cora9iio (a nova telenovela) no meio de A Pr6xima Vftima (a telenovela 
que estava na recta final), prolongando os epis6dios por um tempo impensavel. Camaxide 
garantia, assim, os altos indices de audiencia do prime-time. 

11 Nesse piano, onde se admite que a RTP atingiu falencia tecnica em 1995, recomendam-se
o reequipamento em tecnologia digital, a adopr;ao de uma nova estrategia de programa
r;ao que atenda aos canais teml:lticos, uma atenr;ao particular a prodm;:ao interna da RTP
e a mudanr;a de instalar;Oes para os terrenos da Expo que se encara come um importante
instrumento de modernizai;ao da empresa de servii;o pU.blico.

12 Numa entrevista ao Expresso (4/4/1998), Joaquim Furtado afinna o seguinte: "Em parte
esta direq:iio demitiu-se devido as declara96es pUblicas do presidente da RTP de que 
andava a procura de uma nova direc9iio. N6s entendemos que niio pod(amos ser uma 
direq:ii.o a prazo". 

13 Maria Elisa, numa entrevista ao Didrio de Not{cias (19/9/1998), garante que a RTP-1 "pro
curard divertir atraves de um entretenimento niio embrutecedor que niio ultrapasse os 
limites de decencia e dignidade. Hd patamares que niio serao ultrapassados". 
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um trunfo de que a administra9ao se serve para tentar convencer os 
credores a negociar a dfvida da empresa, que ja estava em falencia 
tecnica. Os argumentos apresentados parecem nao ter sido convincen
tes. Na edi9ao do dia 27 de Setembro, o Expresso noticia que, devido a 
terem sido fiadoras de um emprestimo, "19 instituiroes da lgreja cat6-
lica (entre as quais estavam o Santuario de Fatima, a Radio Renas
cen9a e a Universidade Cat6lica) foram intimadas pela Caixa Geral de 
Dep6sitos a pagar 2,3 mi/hoes de cantos relativos a d(vida contra{da em 
1992 para a instalarao da rede de emissores da 1VI (a RETI)" 17

• Avan9a
-se, de novo, a hip6tese de colocar a rede a venda. Desta vez a Sonae. 
Nada se concretiza em 1997, suspendendo-se, em Novembre, a tomada 
de qualquer decisao ate Janeiro, data em que o administrador judicial 
nomeado pelo Tribunal de Oeiras garante estar em condi9i'ies de apre
sentar a Assembleia de Credores (composta, entre outros, pelo empre
sario macaense Stanley Ho, a Caixa Geral de Dep6sitos, a Lusomundo 
e a Portugal Telecom) um piano de recupera9ao. 

Da TVI, os telespectadores nao guardam, ate esta altura, mem6ria 
de emissi'ies marcantes. Se e certo que a ela cabe a inova9ao de ter 
apresentado pela primeira vez um noticiario televisivo on-line, se aos 
seus jomalistas se deve o epfteto hoje vulgarizado de uma musica que 
se convencionou designar de "pimba", se o programa Amigos Para 
Sempre serviu de molde a realitys shows do mesmo genero noutras 
esta9i'ies ou se a telenovela brasileira Xica da Silva colheu alguma sim
patia junto das audiencias, o canal que os portugueses se habituaram 
a identificar com a Igreja nao conseguiu provocar, ate finais de 1997, 
um impacte que !he permitisse colocar as suas emissi'ies como uma 
referencia na industria dos conteudos televisivos. 

0 ano de 1998 proporciona a TVI modifica9i'ies que, a curto prazo, 
revelar-se-ao fundamentais para a conquista de uma certa visibilidade 
no PAP. No final do primeiro semestre, o cons6rcio Sonae/Lusomundo/ 
Cisneros assume o controlo da empresa com a promessa de transfor
mar radicalmente o canal. As altera9i'ies ao nfvel da programa9ao nao 
sao muito visfveis, mas e sob a administra9ao deste cons6rcio que o 

17 Ouando declarava a edic;ao do dia 11 de Maio de 1991 d o  Expresso que, no caso de o
Governo nao atribuir um canal de televisao a Igreja, "isso teria consequfncias no seu 
voto", D. Jose Policiarpo, na a ltura coordenador do projecto da TVI, dificilmente poderia 
calcular os problemas que uma estac;ao privada provocaria nas instituic;Oes cat6licas 
envolvidas nessa empreitada. 
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canal consegue, em Agosto, atingir quase 17% de share, o melhor resul
tado desde o inicio <las suas emiss6es. As expectativas avolumam-se 
a partir de Outubro, com a entrada de Jose Eduardo Moniz para 
Director-Geral da esta9ao, um cargo que consegue manter depois de, 
em Novembro, o controlo da TVI voltar as maos do grupo Media 
Capital. A grelha que, em 1999, se proporciona aos telespectadores 
toma irreconhedvel o projecto inicial da TVI 18. Em termos de audien
cias as propostas tiveram born acolhimento. 

Programas ligados ao quotidiano, que buscam repor uma ordem 
que as institui96es ja nao sao capazes de estabelecer (Quero Justira, 
Em Legitima Defesa) ou que se debru9am sobre temas sensacionalistas 
ainda pouco explorados pela televisao (e este o filao do Especial TV!), 

um entretenimento feito de caras conhecidas e animado com grupos 
de musica portuguesa do top (Reis da Musica Nacional, Caras Lindas, 
Um par Todos, Segredo das Estrelas), emiss6es comemorativas de datas 
particulares ( dia dos namorados ou o Natal) eis as apostas de Eduardo 
Moniz que conferiram a TVI uma identidade particular, a de uma tele
visao popular, provocando uma ( esperada) subida das audiencias. 

Da estabilidade do Conselho de Administra�ao e da permanencia 
do Director-Geral do canal dependera, em grande parte, o futuro <la TVI. 
Sem dispor de meios financeiros e sem uma retaguarda de pessoas 
com uma estrategia de fundo que englobe toda a grelha de programa�ao, 
a revitalidade com que esta esta9ao terminou o ultimo ano do quin
quenio da decada de 90 nao passara de uma ilusao. E pode ser fatal 
para a sobrevivencia de uma esta9ao com um passado tao atribulado. 

Apesar de muito recente, o Canal de Noticias de Lisboa 19 (CNL) 
apresenta tambem um historial alga conturbado. Ainda antes de entrar 
em funcionamento, a novel esta9ao viu afastar-se aquele que estava 
indigitado para director-geral: Vicente Jorge Silva, em Janeiro de 1999, 
abandona o projecto incompatibilizado com a TV Caho (a maior accio-

18 Sentindo essa mudarn;a, os responsaveis da TVI acabam, em Maio de 1999, por pedir a 
Alta Autoridade para a Comunicm;ao Social que aprove uma altera9ao ao projecto inicial 
da esta9iio. A aprova9iio e dada, nao sem que a AACS declare "estar consciente de que ta! 
pedido questiona as condi�Oes em que o concurso de licenciamento de canais hertzianos de 
televisiio foi realizado". 

19 O CNL e o segundo canal temAtico portugu�s com contelldos pr6prios, difundidos por 
cabo. 0 primeiro, o Sport TV, iniciou as suas emiss6es a 3 de Setembro de 1998. 



86 Felisbela Lopes 

nista do canal), particularmente com o seu presidente Gra9a Bau 20•

A data do arranque das suas emiss6es, a 15 de Setembro, o CNL apre
sentava uma estrutura algo fragil em termos de meios tecnicos (nao 
possuia, por exemplo, um carro de exteriores que permitisse fazer 
um directo) e humanos ( eram poucos os jornalistas com experiencia 
televisiva a integrar a redac9ao), havendo ainda negocia96es para 
uma parceria com a SIC que nao foi concretizada antes da entrada 
do ano 2000. 

Do !ado da esta9ao de Carnaxide, contou-se nestes anos com uma 
estabilidade incontestavel: ao nfvel do controlo do capital da empresa 
(pertencente a Francisco Pinto Balsemao) e ao nfvel da Direc9ao de 
Programas e de Informa9ao (assumida, desde 1992, par Emfdio Rangel). 
Resultado: uma televisao que imp6s uma cultura pr6pria que rapida
mente conquistou as preferencias dos portugueses. Da informa9ao ao 
entretenimento. 

2. Os programas que ajudaram a consolidar audiencias

Quando se fala em emiss6es com maior popularidade, a referenda 
e sobretudo a SIC, a esta9ao que prometera, desde o seu infcio (em 1992), 
"combater taco-a-taco" a RTP. Em menos de tres anos, o primeiro canal 
privado portugues conseguiu ultrapassar as audiencias de uma esta9ao 
com cerca de quatro decadas. Fe-lo, sobretudo, atraves de programas 
de entretenimento, particularmente atraves das telenovelas da Globo. 
Todavia, o volte-face do prime-time foi consolidado com a informa9ao, 
o que nao deixa de ser interessante para uma esta9ao que inaugura as
suas emiss6es com um bloco informativo. A TVI apenas saiu do limbo
em 1999, altura em que os desafios de futebol, programas de musica
popular e talk shows feitos de uma mistura de figuras publicas com
gente an6nima conferiram ao quarto canal uma certa visibilidade. Da
esta9ao de servi90 publico ressalta, nestes anos, uma grelha instavel,
mas atraves <la qua! sobressafram alguns programas que sobreviveram
as multiplas altera96es <las sucessivas direc96es de programas. A segu-

20 Vicente Jorge Silva acusou Gra�a Bau de desvirtuar um projecto que inicialmente !he fora
apresentado cqm uma aposta na informai;ao permanente, mas que, naquela altura, se 
encaminhava para um canal de entretenirnento popular. 
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rar um share que, de ano para ano, diminuia drasticamente, a RTP 

contou com os desafios de futebol, em menor numero depois do apare
cimento do primeiro canal tematico, o Sport TV. 

No entanto, foi a Globo - com quern a RTP tinha um contrato de 

exclusividade - a fazer tremer as crern;:as daqueles que acreditavam na 
supremacia inabalavel do share da televisiio do Estado 21• Em 1994, a 

maior produtora de telenovelas pretere a esta9iio de servi90 publico 
a favor da SIC, onde tinha, alias, uma participa9iio no capital (Sousa: 

1997). A ruptura da-se com Mu/heres de Areia (Abril de 1994), uma tele

novela com um exito consideravel no Brasil e que os portugueses 
seguiam com grande curiosidade. A RTP poe no ar uma aposta falhada 

chamada Mandala. 
Na era do exclusivo das telenovelas da Globo na SIC, o Canal 1, 

sem os trunfos vindos do outro !ado do Atlantico, volta-se para a infor
ma9iio. Estavamos nos primeiros meses de 1995. Nos media prolife
ravam as promo96es aos rostos mais conhecidos da redac9iio da 5 de 
Outubro. 0 Telejornal - na altura o bloco informativo preferido dos 

portugueses - chega a atingir uma dura9iio entiio inedita de 60 minutos. 
0 Joma/ da Noite acompanhava-o, pois era preciso fidelizar o publico 

que, depois das 20h30, mudava de canal para ver, na esta9iio privada, 

o exito da Globo chamado Irmiios Coragem. Sem sucesso. 0 Telejornal
continuava a arrecadar as preferencias dos portugueses ate se preci

pitar, em Maio, num exclusivo que tirou a SIC, mas que o atirou para

uma queda vertiginosa: os preparativos do casamento de D. Duarte.
Durante a semana que antecedeu a boda, o noticiario do Canal 1 

abria as 20h00, mas limitava-se apenas a uma dura9iio de oito a dez 
minutos para dar, depois, lugar a reportagens sobre a monarquia. 

Os telespectadores optaram por mudar de canal. Sintonizava-se a SIC, 

o canal que, nos bastidores, disputou de forma ingl6ria o exclusivo da
transmissiio do casamento real, cujas cerim6nias decorreram a 13 de

21 A politica de confronto em rela�ao as telenovelas foi assumida, em primeiro lugar, pela
RTP. Um mes depois do arranque da SIC, o Canal I antecipava, em Novembro de 1992, 
sem qualquer aviso, a estreia da telenovela Pedra sobre Pedra (uma co-produ�ao entre a 
Globo e a RTP), sobrepondo-a a Meu Bem Meu Mal. Era o ataque surpresa a esta�iio de 
Carnaxide que estava a preparar, com a devida promo�ao, a estreia De Corpo e Alma. A pri
meira batalha do share era ganha pelo Canal 1 que via a sua hegemonia amea�ada pela 
SIC atraves de programas como Minas e Annadilhas e Chuva de Estrelas que impunham 
uma nova forma de entretenimento televisivo. 
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Maio de 1995 com transmissao em directo pela RTP-1 e pela RTP-Inter
nacional. Essa derrota no reino da monarquia consagrou-lhe a con
quista de um numero consideravel de almas republicanas que, a partir 
dai, insistiam em perrnanecer fieis a estac;:ao de Carnaxide (Lopes, 
1997). Estava perdida a lideranc;:a das audiencias, conseguindo a SIC a 
proeza de, em menos de tres anos, ser o canal mais vista. 

A par das novelas brasileiras, o primeiro canal privado do pals 
apostou num prime time falado em portugues, de piada facilmente 
inteligivel, de conteudos que se resumiam a conquista de atractivos 
premios ou de cenarios feitos quer com gente an6nima que tornava 
publico os talentos ou as desgrac;:as pessoais, quer com figuras publicas 
que transforrnavam a vida privada num verdadeiro espectaculo tele
visivo 22

• 0 periodo da tarde apenas se consolidou em terrnos de 
audiencia em Fevereiro de 1998, altura em que se colocou no ar um 
talk show, apresentado par uma das caras mais conhecidas da SIC cujo 
name serviu de tftulo ao programa: Fatima Lopes 23

• De nova, a estra
tegia seguida foi a de chamar o cidadao comum para contar a sua 
"est6ria". Consolida-se, deste modo, uma televisao de proximidade que 
valoriza a palavra fundada na experiencia e nao no saber (Le Paige, 
1997: 76). Temas tao variados, e ao mesmo tempo tao similares, coma 
"sou gordo e gosto", "salvei uma vida", "abandonei o sacerd6cio por 
amor", "fui uma estrela infantil" ou "fui dado coma morto" constituem 
a essencia de um programa que pretende transforrnar-se no espelho 
daqueles que, durante a tarde, se sentam em frente do pequeno ecra. 
Cumpre-se a identificac;:ao total entre quern faz e quern consome deter
minada emissao (Mehl: 1992). Esta aqui o segredo das audiencias, 
nada desconhecido a SIC que, no ano seguinte, repete a mesma for
mula com o SIC Onze Horas que, em pouco tempo, se converteu no 
SIC Dez Horas 24 . 

22 A enumerac;ao deste tipo de programas torna-se invi.ivel dada a sua proliferayao ao longo
dos Ultimas cinco anos da decada de 90. Apontamos, a tftulo de exemplo, os seguintes 
programas: Os Malucos do Riso, Os Trapalh6es, Barba e Cabelo, Ora Bolas Marina, Camilo 
e Filho, Ponto de Encontro, Surprise Show, Ousadias, Ai os Homens, Agora ou Nunca, 
A Oltima Chance, Roda dos Milh6es, Big Show SIC e Club Vip. 

23 Como resposta a este programa, a RTP-1 criou o Amigo PUblico, tambem um talk show 
apresentado por JUiio Isidro. Evidencia-se aqui, mais uma vez, a estrategia de con&onto 
adoptada pelas duas estar;Oes. 

24 A mudanr;a de honirio deveu-se a uma antecipar;ao do programa Pra(:a da Alegria, da
RTP-1, para as 10 horas da manha. 
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Avizinhado na RTP-1 pela Pra9a da Alegria - um programa popular, 
de conversa solta a volta de temas diversificados, ja com cerca de cinco 
anos de existencia e, consequentemente, com uma audiencia fideli
zada -, a SIC decide, em Janeiro de 1999, apostar no periodo matinal. 
A frente da emissiio coloca uma apresentadora multifacetada, Julia 
Pinheiro, que os telespectadores conheciam de um programa que apro
ximou a televisiio dos problemas do quotidiano (Pra9a Publica), de 
outro que se assumiu com uma irreverencia nunca vista face ao poder 
instituido (A Noite da Md Lfngua) e ainda de um outro que transfor
mava o pequeno ecrii num benemerito acessivel a todos (SOS-SIC). 
Dividido em tres blocos - Hist6rias, Viver Melhor e Pra9a Publica -, 
este espa90, para alem de contar peda9os de vida de cidadiios que 
perrnanecem na penumbra da aten9iio dos jornalistas e de fomecer 
alguns conselhos para uma vida mais saudavel, procura tambem ir ao 
encontro de problemas do quotidiano que niio conseguem integrar os 
alinhamentos dos programas diaries de informa9iio televisiva. 

Do !ado da TVI, a aposta, em terrnos de programa9iio, concentra-se 
no prime-time. E nem sempre com exito. Em 1996, o convite a Carlos 
Cruz para a Direc9iio de Programas leva a que se acredite na possibili
dade de a esta9iio ultrapassar a barreira dos 15% de share. Uma <las 
medidas adoptadas pelo ex-apresentador da RTP foi a de abrir mais 
tarde e fechar mais cedo a emissiio - uma forrna de poupar dinheiro 
que seria transferido para o horario nobre. Um investimento ingl6rio 
em termos de audiencias. Com excep9ao daXica da Silva, uma teleno
vela brasileira da Rede Manchete - que marcou uma inversiio numa 
l6gica de programa9iio que pontuava o prime-time com series de quali
dade -, o ano de 1996, ta! como os anteriores, niio provocou o esperado 
aumento do share. 0 mesmo se passou em 1997. A inversiio des ta letar
gis1 da-se apenas em finais de 1998, altura em que Jose Eduardo Moniz 
assume o cargo de Director-Geml da TVI. As inova9iies ao nfvel da pro
grama9iio tornam-se visfveis em 1999, o ano da consagra9iio de um 
canal que todos condenavam ao fracasso. 

Tai como a SIC, foi com programas de entretenimento popular 
que a TVI come9ou a impor a sua grelha aos outros canais. Trazendo 
para o ecrii os grupos de musica portuguesa mais conhecidos, o pro
grama Reis da Musica Nacional - que estrategicamente a esta9iio 
gravou ao vivo, durante o veriio, em diferentes cidades do pafs - asse
gurava, de antemiio, uma razoavel fatia de audiencia. Tambem o Ri-te, 
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passando pela justir;:a ou pelos casos de policia foram muitos os assun
tos a constituirem por si programas pr6prios, com o protagonismo do 
cidadiio an6nimo como denominador comum, evidenciando-se, em 
todos os canais, o esforr;:o para "incorporar o quotidiano da vida social" 

(Cebrian Herreras: 174). E nem sempre as fronteiras da informar;:iio 
ficaram bem delineadas. Em alguns deles, torna-se dificil separar o 
trabalho jornalfstico da inclina,iio para o divertimento, dado o visive! 
fascfnio pelo espectaculo do acontecimento. 

Habituados a receber diariamente o Telejornal da RTP de um 
estudio fechado onde apenas era permitida a entrada do pivot e de um 
ou outro entrevistado, foi com surpresa que os telespectadores recebe
ram, a 6 de Outubro de 1992, o primeiro noticiario da SIC cujo estudio 
permitia a visualizai;:iio da respectiva redacr;:iio 32. 0 pr6prio alinhamento 
dos jornais televisivos tambem inverteu aquilo que durante anos se 
aceitou ser a ordem natural de hierarquiza,iio da informar;:iio. A orde
nar;:iio Nacional/Internacional/Sociedade/Desporto/Cultura/Fait-Divers, 
a estar;:iio de Carnaxide fez suceder uma prioridade assente predomi
nantemente em dois valores-notfcia: a novidade e o interesse para os 
portugueses. Os temas mediatizados e a forma de exposir;:iio trouxeram 
tambem alguns rasgos de novidade. Recordamos, por exemplo, o debate 
sobre as prendas de Natal feito exclusivamente com crianr;:as (Dezem
bro de 1997); os livros de Jose Cardoso Pires acumulados sobre a mesa 
do pivot aquando da morte do escritor (Outubro de 1998); os animais 
do Jardim Zool6gico trazidos para o estudio no dia de uma manifes
tar;:iio dos responsaveis do Zoo em frente a Assembleia da Republica 
(Novembro de 1999). Numa tentativa de se aproximar mais das pessoas, 
o Primeiro Jornal faz a experiencia de sair de Carnaxide para se insta
lar na cidade do Porto 33 em Fevereiro de 1998 e em Braga em Abril do
mesmo ano. 0 Jornal da Noite ensaia tambem algumas safdas para se
aproximar do palco dos acontecimentos. No ano de 1998, por exemplo,
vai ate ao oceanario antes da abertura da Expo, ate a Ponte Vasco
da Gama antes da inaugurar;:iio daquela obra (Marr;:o), ate ao Parque

32 Nesse dia nao deixa de ser curiosa a pe<;a escolhida para a abertura do primeiro noti· 
ci8rio da estai;ao. As 16h30, a jomalista Alberta Marques Fernandes anuncia que os "estu· 
dantes (estiio) de luto contra as propinas". Estava fixado o tom de um jomalismo que iria 
dar visibilidade a fontes, ate af, marginais a televisao. 

33 Para sermos rigorosos, o esttldio foi instalado em Vila Nova de Gaia, com o Porto como 
pano de fundo. 
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Eduardo VII (Abril) aquando da Feira do Livro, ate a Ribeira do Porto 
durante a Cimeira Ibero-Americana que ai teve lugar (Outubro), e ate 
Estocolmo no dia da entrega do premio Nobel da Literatura a Jose 
Saramago (Dezembro). 

Embora seja inegavel o contributo da SIC para a renova9ao do 
jomalismo televisivo, o certo e que o seu ainda curto percurso e pon
tuado tambem de alguns atropelos que demonstram uma cultura avessa 
a limites. A 1 de Outubro de 1995, dia de elei96es legislativas, a esta9il.o 
de Carnaxide anuncia inesperadamente a vit6ria de Antonio Guterres 
antes do fecho das umas, uma ousadia que !he valeu reiteradas criticas 
e uma multa da Comissao Nacional de Elei96es 34

.

Paralelamente a uma informa9il.o diaria ou ditada por aconteci
mentos sazonais, o primeiro canal privado portugues insere semanal
mente na sua grelha programas que transformam aquela esta9il.o num 
meio inesgotavel de meta-acontecimentos 35

• Ora sublinhando o !ado 
negativo, ora o ]ado positivo do quotidiano dos cidadaos. 

Foram muitos os programas que, nestes anos, se debru9aram 
sobre os problemas de gente comum que inesperadamente viu a sua 
vida ampliada a escala nacional. Cita-se, a titulo de exemplo, o Casos 
de Policia, uma renovada pedrada no charco, ja ensaiada em 1992 com 
o Prara Publica. Nos telespectadores incute-se a ideia de que o pequeno
ecra se assume coma um eficaz meio de resolu9il.o dos problemas do
quotidiano 36

• No entanto, nil.a foram apenas as mazelas sociais a fazer
a actualidade. No verao de 1998, a SIC estreou um programa, Ficheiros
Clinicos, vocacionado exclusivamente para ampliar os casos de sucesso
da medicina praticada em Portugal. Os criterios adoptados foram as
doen9as com grande impacte e os casos que foram resolvidos com
tecnologia de ponta.

34 A Comissao Nacional de Elei96es tambem multou a SIC pela recusa da transmissao de
85 tempos de antena durante a campanha eleitoral para as elei<;Oes legislativas. 

35 Numa entrevis ta ao Didrio de Not{cias (411011998), o di rector da SIC reconhece que a 
esta9ao que dirige tern "o poder da inf]ufncia". 

36 Carlos Narciso, coordenador e apresentador dos Casos de Policia, assegurava ao PU.blico 
(13/7/1995) que o seu programa ajudou a "acabar com uma 'verdade' salazarenta que os 
democratas tambem acarinhavam", incutindo no telespectador a ideia de que, ''para alem 
do voto em tempo de elei�Oes, o cidadii.o tem direitos que nenhum casse-tite pode retirar''. 
Reconhece, porem, que provocou na polfcia uma certa animosidade, acabando por perder 
algumas "cachas", embora, coma sublinha, tivesse ficado com outras hist6rias: "o marginal 
que se quer vingar do sistema, a prostituta violada que nii.o consegue apresentar quei.xa na 
esquadra, o polfcia expulso, o polfcia co,rupto, o cidadii.o injustificado, espancado, humilhado ". 



94 Felisbela Lopes 

Ao contrario das outras esta<;:6es, a SIC sobressai no PAP pela sua 
irreverencia. Nern sempre com a precisao esperada. Recorde-se a 
Cadeira do Poder, um espa<;:o inaugurado a 19 de Fevereiro de 1997 
onde se recriava uma especie de Parlamento em frente do qua! um 
(falso) primeiro-ministro e um (falso) lider da oposi<;:ao discutiam ques
toes de eventual interesse (do) publico. A discussao era sujeita a uma 
vota<;:ao e o vencedor teria direito a ocupar a cadeira de chefe do 
executivo. 0 programa, que contou com a participa<;:ao de politicos e 
de jornalistas, suscitou fortes criticas, ate mesmo no interior da classe 
politica. No centro da polemica esteve o facto de se diluirem as fron
teiras entre a fic<;:ao e a  realidade. Cite-se ainda o programa A Mdquina 
da Verdade, apresentado por Carlos Narciso. Na primeira emissao (a 30 

de Mar<;:o de 1995), o destaque e dado ao Padre Frederico, condenado 
pelos tribunais por homiddio e assedio sexual a um jovem madeirense. 
O teste do poligrafo sentencia a sua inocencia, testemunhada por uma 
audiencia que, naquela noite, subiu aos 28,3% de telespectadores 
(reunindo 74,5% de share). Ai esta uma tentativa de transformar a tele
visao num tribunal, aberta a todos e garantindo uma omnisciencia que 
se pretende irre-futavel, capaz mesmo de anular a justi<;:a formal 37,

tendo os "julgamentos paralelos" que a( decorrem repercuss6es mais 
fortes do que aqueles que se processam em verdadeiros tribunais (Rodri
gues, 1999). Mais tarde a TVI vai retomar este modelo dando-lhe, no 
entanto, outra concretiza<;:ao. 

Em Legitima Defesa, cuja primeira emissao foi para o ar a 29 de 
Abril de 1999, e o contributo do quarto canal para converter o pequeno 
ecra numa sala de audiencias onde todas as discuss6es sao possfveis. 
No primeiro programa o tema em destaque foi o do direito ao casa-

37 O programa reuniu fortes crfticas. Da classe jomalfstica, Jose Manuel Fernandes insur
gia-se, num editorial da edit;ao do dia 1 de Abril de 1995 do PUblico, contra o programa 
usando estes tennos: "Ao pretender julgar o Padre Frederico, sem respeito pelo princfpio 
do contradit6rio e entregando o poder de veredicto a uma mdquina que niio faz prova em 
tribunal, a M.iquina da Verdade fez, de certa fonna, justi9a popular. A partir daqui, nunca 
mais poderemos esperar um julgamento justo e sereno deste caso. 0 ambiente esta definiti
vamente inquinado". A 8 de Abril, no Expresso, o Procurador-Geral da RepUblica, Cunha 
Rodrigues, afirmava o seguinte: "Revestindo-se de utilidade, o debate sabre o funciona
mento da justi9a, a utiliza9do de meios de informa9do ou de cria9do de espectdculo que tenha 
por objecto a produ9do ou verifica9do de provas adstritas a processos judiciais, alem de 
suscept{vel de fomentar err6neos estados de opinido sabre os factos, Lesa o princ[pio da inde
pend€ncia dos tribunais e atinge a autoridade das suas decis6es, valores inerentes a qualquer 
sociedade democrdtica". 
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mentos dos homossexuais. A secundar este espa,;:o, a TVI lan<;:a diaria
mente Quero Justi9a cujo responsavel, Vftor Bandarra, em entrevista 
ao Ditirio de Notfcias (4/4/1999), resume nestes termos o seu programa: 
"tentamos mostrar a dor e exp/icar porque e que ela existe e quern a pode 
resolver". Cumpre-se, mais uma vez, o papel interveniente da televisao. 
Sempre atenta aos problemas do cidadao comum. 

No campo da cultura, cabem a SIC e a RTP-2 as iniciativas de 
maior sucesso. Em 1996, a esta9ao de Camaxide arrisca Escrita em Dia, 
um programa patrocinado pelo Ministerio da Cultura (MC) que pro
curava falar dos livros com um certo desprendimento, longe do discurso 
academico a que a RTP nos habituara neste tipo de emissoes. Em 1999, 
o MC, em parceria com a SIC, aposta noutro tipo de formato, man
tendo o mesmo prop6sito: fazer entrar o livro em casa do cidadao
comum atraves do pequeno ecra. Ao programa semanal, sucede uma
rubrica diaria de tres minutos, intitulada No Sofa Vermelho 38

• Da RTP-2,
para la de um programa semanal de curta longevidade (Ler para Crer 39), 

sobressai um programa diario de informa,;:ao-divulga,;:ao que se assume
como um exemplo isolado no contexto televisivo europeu: o Acontece.
Poi em 1994 que o jomalista Carlos Pinto Coelho, que ja ocupara na
RTP o cargo de Director de Programa9ao, tomou passive! este noti
ciario cultural feito a um ritmo diario. Passados quase cinco anos, par
altura da comemora9ao da milesima edi,;:ao, o seu responsavel afir
mava, em entrevista ao Publico (18/2/1999), que o seu programa "e o
barquinho do navio-almirante que se chama Jornal 2. A novidade e ser
um telejornal que, pela primeira vez, trata a cultura, 40 anos volvidos
sabre o mau servi90 que a RTP tern dado a cultura" 40

•

No entanto, os indices de audiencia registados pelas emissoes cul
turais ficam muito aquem dos resultados obtidos pelos programas 
sabre futebol. Sao estes que re(mem maior numero daquelas caracte
risticas que costumam garantir o sucesso de uma emissao televisiva: 

38 Inicialmente a SIC colocou a rubrica No Sofa Venne/ho em prime-time - como havia sido
acordado com o Ministerio da Cultura -, mas, passados quatro meses, a estrategia e repen
sada e o programa atirado para um horario mais tardio. 

39 Este programa era apresentado por Francisco Jose Viegas que coordenara anteriormente 
na SIC Escrita em Dia. 

40 Numa entrevista ao Didrio de Not{cias (13/2/1999), Carlos Pinto Coelho servia-se de uma 
defini�B.o em estilo de marketing para definir o seu programa como "um comboio para 
despertar apetites". 
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4. Notas finais

Olhando, no final dos anos 90, o Panorama Audiovisual Portugues, 
as perspectivas de evoluc;ao equacionam-se a medida da consolidac;,ao 
dos canais. Da TVI fica a expectativa relativa a subida das audiencias. 
Da SIC esperam-se novos produtos que ajudem a transformar os con

teudos televisivos. Da RTP aguardam-se medidas capazes de travar 
o crescente passivo que tern convertido a televisao de servic;o publico

numa fonte inesgotavel de criticas.
Em casa, o telespectador vai mudando de canal, permanecendo 

mais tempo numa estac;ao do que noutra. No entanto, a caixinha 
magica continua a ter um lugar cativo no Jar da maioria dos portu
gueses, apresentando "uma carga simb6lica" (Pinto: 1995) ainda 
insubstitufvel. 
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Avaliar o desenvolvimento da Radio em Portugal, ao longo dos 
iiltimos cinco anos, implica uma reflexao orientada em tomo de alguns 
vectores fulcrais: as iniciativas de regulamenta<;:iio do sector, seus impul
sionadores e suas consequencias; as flutuai;:oes ao nfvel da propriedade 
das estai;:oes emissoras; e os "casos" e polemicas que afectaram o 
sector radiof6nico portugues, nomeadamente o debate em tomo do 
servic;:o piiblico de radiodifusao. Contudo, estamos perante uma area 
em que as mudanc;:as ocorrem a uma velocidade mais lenta que nos 
outros sectores da comunicai;:ao social e onde as alterai;:oes tern impactes 
pouco profundos na totalidade do ambiente dos media, comparativa
mente com sectores como o televisivo ou o da imprensa escrita. Neste 
artigo, pretendemos unicamente apontar algumas das tendencias do 
desenvolvimento da Radio em Portugal, de 1995 a 1999, sem a ambic;:ao 
de fazer uma analise profunda ou pormenorizada desta evoluc;:ao ou 
dos acontecimentos ocorridos durante este perfodo. 

A heranc;:a dos anos 80 e as "radios fantasma" 

Embora o nosso objectivo seja o de identificar os principais 
acontecimentos do periodo 1995-1999, nao podemos ignorar todo o 
processo de organizai;:ao, reordenamento e regulamentai;:ao do sector 

* Assistente do Departamento de Ciencias da Comunica�ao do Instituto de Ciencias Sociais
da Universidade do Minho (marinho@ics.uminho.pt).
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radiof6nico, ocorrido nos anos 80 e inicio dos anos 90, bem como os 
conflitos e debates dai decorrentes. 

Depois do refon;:o do condominio Estado/Igreja que se seguiu ao 
25 de Abril, come9a a vaga das "radios piratas", licenciadas em 1989. 

Foi um processo polemico e tumultuoso, marcado por um aumento 
crescente da audiencia destas emissoras locais, o que veio por cobro ao 
monop6lio da Radiodifusao Portuguesa (RDP) e Radio Renascen9a (RR) 

(Mesquita, Reis & Neves, 1994). 

Pouco pacifica foi tambem a atri.bui9ao, em 1984 e 1985, das 
novas redes de frequencias nacionais a RDP e RR e a c1ia9ao das redes 
regionais, concedidas a Radio Press e Correio da Manha Radio (CMR), 
extintas ja nos anos 90, quando a Radio Comercial, privatizada em 
1992, absorve a programa9ao do CMR e a TSF a da Radio Press. 

0 licenciamento das radios locais resolveu a polemica das "radios 
piratas", mas uma nova questao emergiu: o problema das cadeias de 
emissores locais que come9am a expandir os limites da sua implan
ta9ao geografica e se deixam "colonizar" pelas emissoras mais fortes. 
Esta questao e legalmente resolvida em 1992, quando o governo auto
riza a associa9ao livre das radios, quase sem restri96es, o que da azo 
a instala9ao de retransmissores, continuando a persistir, na pratica, o 
problema das "radios fantasma". 

0 periodo que vai de 1990 a 1993 e marcado por grandes altera-
96es ao nivel da propriedade das esta96es emissoras, com radios a 
fecharem, a associarem-se a outras, a serem vendidas e a alterarem os 
seus projectos iniciais (Mesquita, Reis & Neves, 1994). 

Em 1994, a Radiodifusao Portuguesa e transformada em sociedade 
an6nima de capitais exclusivamente publicos, RDP SA, uma iniciativa 
que e justificada nos Estatutos da empresa, com vista a " ... dotar a 
Radiodifusao Portuguesa de condi96es que !he permitam responder, 
com eficacia e eficiencia, as exigencias do mercado e a evolu9ao tecno
l6gica, bem como aos desafios de qualidade e pluralidade, sem descurar 
as obriga96es de servi90 publico que !he sao cometidas". No entanto, o 
Contrato de Concessao de Servi90 Publico, previsto nos Estatutos, s6 
viria a ser celebrado a 30 de Junho de 1999. 

Muitas das polemicas e desfasamentos entre a lei e a pratica, 
caracteristicos deste periodo, s6 viriam a ser minorados com a revisao 
da legisla9ao, ao longo dos anos subsequentes. 
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ram por "coragem politica para mexer nos grandes patr6es da radio", 
Arons de Carvalho respondeu com a falta de mercado regional, o que 
tomaria num erro estrategico qualquer medida que obrigasse ao 
ressurgimento destas estac;:6es (Publico, 25/03/96). 

Perante uma tao manifesta incongruencia entre a lei e a pratica, 
procede-se a revisao da Lei da Radio e do Regime de Licenciamento, 
com o objectivo de introduzir um maior rigor no exercfcio da activi
dade de radiodifusao, especialmente no que conceme ao cumprimento 
das obrigac;:6es das radios locais em relac;:ao a programac;:ao especffica, 
hem como no que diz respeito ao tao discutido problema da concen
trac;:ao e transferencia dos alvaras de radiodifusao. 

As alterac;:6es a Lei da Radio, aprovadas em 1996, sao publicadas 
em Maio de 1997. Ao nivel do conteudo da programac;:ao, trazem a 
novidade das radios tematicas, esclarecendo contudo os limites desta 
classificac;:ao: "S6 pode ser atribuida uma frequencia afecta ao modelo 
de radio tematica desde que, em cada concelho, esteja assegurada a 
existencia de, pelo menos, uma frequencia afecta ao modelo de radio 
generalista". 

Apesar de toda a polemica gerada em tomo das estac;:6es regionais, 
e depois de o pr6prio SECS ter reconhecido a sua inviabilidade em 
termos de mercado, a Lei da Radio continua a considerar a existencia 
de radios de ambito regional. 

E ainda estabelecida a obrigatoriedade de as radios de cobertura 
local produzirem e difundirem um minima de tres servic;:os noticiosos 
respeitantes a sua area geografica. Quanto a programac;:ao, determina
se que as radios locais terao que emitir um minima de seis horas de 
programac;:ao pr6pria, entendida como "a que e produzida pela enti
dade detentora do alvara e especificamente dirigida aos ouvintes da 
sua area geografica de cobertura ... " 

Outro diploma que procurou contribuir para o reordenamento 
do sector radiof6nico foi o Decreto-Lei n.0 130/97, de 27 de Maio, que 
regula o Licenciamento e Atribuic;:ao de Alvaras de Radiodifusao. Para 
alem da manifesta necessidade de adequar o Regime de Licenciamento 
as alterac;:6es produzidas pela revisao da Lei da Radio, o legislador 
manifesta a vontade de proceder a uma "actualizac;:ao face a expe
riencia acumulada no sector". 

A clarificac;:ao dos processos e maior eficacia no aproveitamento 
dos recursos, sao outras das preocupac;:6es assumidas: "Assim, o alarga� 
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para modemiza9iio tecnol6gica, concessiio de publicidade institucional 
e redu96es nos pre9os <las telecomunica96es, na sequencia de um acordo 
com a Portugal Telecom. 0 concurso que se realizou em 1998 niio 
esteve isento de polemicas, pelo facto de algumas esta96es niio terem 
apresentado as candidaturas dentro do prazo previsto, correndo o risco 
de ficar sem receber qualquer tipo de apoio estatal (Publico, 20/05/98). 

No ambito do Sistema de Incentivos, siio celebrados protocolos 
entre a SECS e algumas entidades publicas e privadas, no sentido de 
proporcionar condi96es mais favoraveis ao exercicio da radiodifusiio. 
Um destes protocolos foi celebrado com o Ministerio da Administra9iio 
Intema e outro com a Telecel. Tambem a Lusa, a 4 de Novembro de 
1996, no quadro de um protocolo com a SECS, havia ja iniciado um 
servi90 noticioso direccionado para as radios locais, produzido por uma 
editora pr6pria e pensado especificamente para o meio radio. 

Estes foram os principais esfor9os de regulamenta9iio e reordena
mento do sector da radio, os quais se propuseram limitar os movi
mentos de "concentra9iio" e descaracteriza9iio <las radios locais, hem 
como apoiar os operadores privados. Alguns destes objectivos consta
riam, alias, no Programa do Govemo para o Sector da Comunica9iio 
Social. 

Ao longo do periodo a que se reporta esta breve analise, podemos 
encontrar varios exemplos de ultrapassagem da lei. A 17 de Dezembro 
de 1995, o Publico chama a aten9ao para a "esta9iio de radio mais cobi-
9ada do mercado", detentora de mais de 11 radios, de norte a sul do 
pais, a emitir musica comercial para todo o mundo, via satelite: a radio 
Capital. Ja em 1997, esta esta9iio obtem a classifica9iio de radio tema
tica, o que !he permitiria emitir em cadeia com outras duas radios 
musicais. Contudo, em Janeiro de 1999, tres radios locais (Mortagua, 
Douro Norte e Antena Jovem) siio multadas em 700 contos por transmi
tirem em cadeia com a Capital, sem emitirem o periodo de progra
ma9iio e informa9iio pr6prias, estabelecido por Lei. 

Caso algo ins6lito e o da Nostalgia, uma radio local que nasce em 
Mar90 de 1992 coma subsidiaria do CMR, um dos detentores da fre
quencia regional. Com a aquisi9iio da Comercial pela Presselivre, que 
ja tinha a Nostalgia e o CMR, esta radio local passa para as instala96es 
da Comercial e, a 1 de Abril de 1996, come9a a emitir nas frequencias 
regionais que haviam sido atribuidas ao CMR, que ainda hoje tern o 
alvara de radio regional do sul. 
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Estes e varios outros casos ocorreram numa situa<;ao de ambigui
dade legal, introduzida pelas altera<;:6es de 1992 a Lei da Radio, coma 
refere a AACS num parecer de 1995, divulgado pelo Publico, a 5 de 
Mari;:o desse ano. Ao contrario do parecer de 1996, ao qua! nos refe
rimos anteriormente, este nao deixa de fora as frequencias regionais. 
Esta tomada de posii;:ao da AACS surge na sequencia de um conjunto 
de den(mcias formuladas pela administrai;:ao da RR e refere-se aos 
casos TSF-Press; Cidade, Nova Atlantica; Palmeira, Zarco, Sol e Brava; 
CMR, Comercial e Nostalgia. 

Uma situai;:ao que, contudo, nao e abrangida par este parecer e a 
da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), cuja estrategia de expan
sao, retratada no Expresso de 2 de Setembro de 1995, assentava na 
compra, aluguer total e parcial de radios ou ainda na aquisi<;ao de 
tempo de antena, inclusivamente em algumas radios ligadas a Asso
ciac;:ao de Radios de Inspirac;:ao Crista (ARIC), controlada pela RR. 

Como vimos, a constituic;:ao de cadeias radiof6nicas, a proprie
dade e a transferencia de alvaras, numa nitida violai;:ao da Lei, foram 
assuntos que dominaram o sector radiof6nico de 1995 a 1999. A revisao 
da legislai;:ao, ao procurar p6r cobra a esta situac;:ao, nao eliminou a 
possibilidade de emiss6es em cadeia, mas imp6s limites mfnimos de 
programa<;iio pr6pria e noticiarios locais e regionais, admitindo a possi
bilidade de emiss6es em cadeia para as radios tematicas, que nao tern 
que obedecer aos mesmos criterios que as generalistas. 

As "novas" cadeias de emissao que foram surgindo ao longo dos 
ultimas anos parecem tomar o rumo preconizado por Jose Manuel 
Inacio, secretario-geral da APR: "As cadeias de radio foram uma vit6ria 
da APR, mas nao coma elas existem. As cadeias devem existir, mas 
s6 ao nivel de noticiarios, nao com a finalidade de as radios serem s6 
m\'ros retransmissores" (Publico, 08/04/96). 

Exemplos deste "novo associativismo", resultante da necessidade 
de aproveitar recursos e de aumentar a qualidade da informai;:ao, sao 
a criai;:ao da Cadeia de Informai;:ao Regional, que agrega oito radios 
dos distritos de Bragan<;a e Vila Real, ou, mais recentemente, em 
Dezembro de 1999, o projecto de constituii;:ao de uma Cadeia Metro
politana de Radios, em Lisboa. 

A 2 de Fevereiro de 1998, a Radio Alfa, de Paris (de emigrantes 
portugueses), e nave radios locais portuguesas assinam um protocolo, 
mediante o qua! todas as esta<;:6es se prop6em fazer um mesmo pro-
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grama em simultaneo. A 16 de Outubro de 1997, constitui-se a VOX -
Associa9ao de Radios de Inspira9ao Crista de Expressao Portuguesa do 
Brasil, Portugal , Caho Verde, Mo9ambique, Angola e S. Tome-e-Prin
cipe, uma forma diferente de congregar esfor9os. 

Todos estes exemplos, e outros que nao referimos, testemunham 
novas caminhos "associativos" das radios portuguesas, ja em confor
midade com a Lei, cujo desenvolvimento e implanta9ao s6 poderemos 
avaliar ao longo dos pr6ximos anos. Em termos muito sucintos, foi este 
o percurso das "velhas" as "novas" cadeias, proprocionado pela revisao
legislativa realizada nestes cinco anos, a questao que procuramos abor
dar nesta sec9ao. Mas nao ficam por aqui as tendencias de evolu9ao do
sector radiof6nico, coma veremos em seguida.

A "escola TSF'', o servii;o publico contestado ea liderani;a da RR 

Embora nao possamos aqui retratar todas as transforma96es que 
ocorreram no sector radiof6nico durante este periodo, nao poderiamos 
deixar de destacar alguns acontecimentos e tendencias que nos pare
ceram mais importantes, ate pelo espa90 que !hes foi dedicado pelos 
pr6prios media: a "escola TSF", a radio local que vai "ao fim do mundo, 
ao fundo da rua"; a RDP e a contesta9ao do servi90 publico de radio
difusao; e a situa9ao privilegiada da RR, enquanto lider de audiencias 
ao longo destes cinco anos. 

Podemos dizer que vida da "radio bissexta" teve um pouco de 
tudo. 0 decimo aniversario da esta9ao, a 29 de Fevereiro de 1998, foi 
ocasiao de reafirma9ao da qualidade da informa9ao produzida pela 
TSF, mas tambem propiciou o reacender de um conflito antigo entre 
elementos da ex-TSF - Cooperativa de Profissionais de Radio que se 
envolveram numa batalha juridica ainda par terminar. 

Timoneira na informa9ao em Portugal, a TSF viu consolidar a 
sua posi9ao de credibilidade, para a qua! contribuiu tambem a atitude 
assumida por esta esta9ao aquando dos conflitos em Timar, em Setem
bro de 1999, optando por fazer emissoes continuas, sem publicidade, 
sabre os acontecimentos neste territ6rio (ta! como a RR) e liderando 
campanhas par Timar. Em resultado desta op9ao, e de acordo com 
val ores avan9ados pela Marktest, a TSF, em 1999, nao s6 manteve o seu 
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nfvel de audiencia, como tambem duplicou o share, o que significa que 
os ouvintes que a sintonizavam passaram a ouvi-la durante mais tempo 
(Publico, 22/10/99). 

Viabilizar uma radio informativa acarreta custos elevados, o que 
acabou por di tar o fim da XFM, a radio da "imensa minoria", subsidia
ria da TSF. Fracassados os apelos e iniciativas dos ouvintes e recusa
das as propostas de patrocfnio, a XFM acaba por encerrar, em Agosto 
de 1997, uma medida tomada pela Lusomundo, em ordem a diminuir 
custos e viabilizar financeiramente a TSF. Seguir-se-ia o encerramento 
da Radical, cujo alvara seria comprado pela RR, com o objectivo de 
larn;:ar uma radio dirigida ao publico mais jovem. 

Tambem a RDP conheceu algumas transforma,oes ao longo destes 
cinco anos. A 20 de Janeiro de 1995, ainda sob a tutela do executivo 
PSD, a RDP inicia as suas transmissoes para Timar. A mudarn;:a de 
Governo acarretou um novo conselho de administra,ao e uma audi
toria as contas da esta,ao de servi,o publico. Seguiu-se uma reformu
Ia,ao da grelha que levou ao fim de alguns programas e ao infcio de 
outros: "Born dia B6snia", a 12 de Fevereiro de 1996, e as emissoes da 
RDP Africa para Lisboa, a 23 de Janeiro de 1997, siio alguns exemplos. 

As crises internas tambem fizeram manchete e ouviram-se algu
mas crfticas contra a "governamentaliza,ao" da emissora. Em 1997, o 
Governo escolhe a RDP para fazer a gestiio das frequencias de DAB 
(Digital Audio Broadcasting) atribufdas a Portugal e a 12 de Janeiro de 
1998 iniciam-se as emissoes experimentais de radio digital, a partir dos 
estudios de Lisboa desta esta,ao. 

Mas, acima de tudo, parece-nos importante destacar a frequente 
contesta,ao do tipo de servi,o publico de radiodifusao promovido pela 
RDP. As crfticas siio varias e abrangem diferentes domfnios. Critica-se 
o excessivo financiamento directo e indirecto da esta,ao: a taxa, paga
com a conta de electricidade, e o financiamento atraves do patrocfnio.
Aponta-se o "despesismo" com contratos exorbitantes, assim coma a

programa,ao, nomeadamente a da Antena 3, que muitos consideram
niio cumprir as fun96es de servi,o publico. Finalmente, ha a questao
do Contrato de Concessao de Servi,o Publico, um processo sucessiva
mente adiado, que viria a celebrar-se a 30 de Junho de 1999.

0 auge desta contesta,ao seria atingido a 5 de Junho de 1998, 
quando o PSD entrega na AR um projecto de lei com vista a privati
za,ao da RDP, medida que, para Arons de Carvalho, teria "consequen-
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cias desastrosas", nomeadamente com a entrada desta esta9iio na 
disputa pelo mercado publicitario. De acordo com a proposta do PSD, 
o servi90 publico de radiodifusao, nos casos em que se justificasse a
sua existencia, passaria a ser desempenhado por operadores privados,
mediante "contratos-programa" celebrados por cada um dos operadores
com o Estado (Publico, 6 e 7/06/98).

A favor da niio privatiza9iio da RDP jogam, por um !ado, e ao 

contrario da RTP, os lucros da empresa, embora esta situa9iio se deva 
substancialmente ao aumento do numero de !ares, o que fez aumentar 
a receita proveniente da taxa de radiodifusiio, e a manuten9iio dos 
subsfdios estatais, relativos a coopera9iio da RDP com os pafses lus6-
fonos (Publico, 01/04/98). Por outro !ado, as pr6prias directivas da UE 
tern vindo a refor9ar a manuten9iio da esta9iio publica: a 18 de Junho 
de 1997, um anexo ao Tratado aprovado em Amsterdiio pelos Chefes de 
Estado da UE estabelece que cada membro podera continuar a finan
ciar os seus servi9os publicos de radio e TV, sem que isso seja tido por 

infrac9iio das leis da concorrencia. Esta posi9iio e refor9ada a 17 de 
Novembro de 1998, quando o Conselho de Ministros da UE vota por 
unanimidade uma resolu9iio que reafirma a competencia exclusiva de 
cada Estado, relativamente aos servi9os publicos de radio e televisiio. 

Relativamente a RR, celebra, a 10 de Abril de 1998, 60 anos de 
emiss6es oficiais. Quanto ao periodo aqui em analise, esta esta9iio 
viveu-o sem grandes sobressaltos, se niio considerarmos a "amea9a" da 
IURD e o abalo decorrente do investimento na TVI. 

Contudo, se a nfvel nacional o Canal 1 da Renascen9a se manteve 
como lfder de audiencias, o mesmo niio aconteceu em Lisboa. De facto, 
o ano de 1999 trouxe algumas altera96es a "firme lideran9a da RR":
em Lisboa. 0 Canal 1 e ultrapassado pela Radio Cidade, em Audiencia
Acumulada de Vespera (AAV), e e not6ria a subida de audiencia de
radios locais como a Capital e Nostalgia.

Quan to a RFM, e ultrapassada, no terceiro trimestre de 1999, pela 
Radio Comercial, que passa a ser a terceira radio mais ouvida a nfvel 
nacional, a seguir ao Canal 1 da Renascen9a e a Radio Cidade (Publico, 
22/10/99). Recorde-se que a Radio Comercial foi vendida a SOCI, uma 
holding do grupo Media Capital, em Maio de 1997, menos de quatro 
anos depois de a Presselivre a ter adquirido ao Estado. A 11 de Setem
bro de 1997, a SOCI compra a rede de radio regional do Sul, onde 
opera a Nostalgia, juntando-a a rede nacional da Comercial, passando 
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HELENA GoN<;:ALVES e HELENA PIRES *

Ler o passado, prever o futuro 

Passar em revista aquilo que foi notfcia, ao longo dos ultimas 
cinco anos, em materia de publicidade, propoe-nos uma multiplici
dade de sugestoes de viagem, onde a escolha de destinos e de roteiros 
e inevitavel. Entre singularidades e recorrencias, as notfcias que agora 
nos aparecem alinhadas e arrumadas nas prateleiras dos dias arranca
dos ao calendario, constituem pontas de meadas, destrin9adas algumas, 
mais enredadas outras, na trama de um tempo passado que, chamado 
a concretizar-se no fluir do presente, se projecta, reinventado, no futuro. 
Num contfnuo feito de conexoes mas tambem de aparentes avulsos, a 
publicidade em notfcia integra a narrativa social, e a sua leitura, feita 
de interpretas:ao e compreensiio, desenha, recriando, cenarios espera
veis. Nas parcas linhas de enuncia9ao de factos e ocorrencias - datadas, 
situadas e protagonizadas - adivinha-se a estrutura da vida social, o 
seu ritmo e cadencia, os seus dilemas e as suas apostas. Pela for9a 
investida na procura de solu96es se aquilata da projec9ao do sonho. 
E do passado se faz ponte para o futuro. 

* Docentes do Departamento de crnncias da Comunicai;ao da Universidade do Minho.
hgoncalves@ics.uminho.pt hpires@ics.uminho.pt.
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televisao, segundo o qua! a RTP recebera do Estado anualmente a dife
renc;:a entre as receitas publicitarias e o custo da programac;:ao. Tomando 
posic;:ao nesta discussao, parece pertinente considerar uma noticia de 
Janeiro de 1997, segundo a qua! a Associac;:ao Portuguesa de Anun
ciantes se insurge, em conferencia de imprensa, contra as limitac;:6es 
a publicidade nos canais da RTP, que admitem poder conduzir ao 
encarecimento da publicidade, ao eventual aparecimento de situac;:6es 
monopolfsticas e a um golpe nas regras da livre concorrencia. Parale
lamente a esta actividade legisladora, os jomais noticiam: indfcios de 
que a lei da publicidade e sistematicamente violada em todos os canais 
de televisao 1; a acc;:ao da Comissao de Aplicac;:ao de Coimas em Materia 
de Publicidade, emitindo pareceres e aplicando multas aos prevarica
dores - anunciantes, meios e agencias de publicidade. Varias noticias 
concedem a actividade publicitaria um papel consideravel no processo 
de desenvolvimento, dinamizadora da actividade econ6mica, com bene
ficios para as empresas e seus clientes. Ha notfcias da actividade regu
ladora e legislativa a nfvel nacional mas tambem ao nfvel da CE, sendo 
a este prop6sito digna de registo a notfcia do Ditirio Econ6mico 2, de 27 
de Abril de 1999, que anuncia para esse dia uma comunicac;:ao de Pinto 
Balsemao, na qualidade de presidente do European Publishers Council, 
integrada na conferencia realizada no ambito da UNICE (Union of 
Employer's Confederation of Europe), em Bruxelas, debruc;:ada sobre 
"Assuntos de Publicidade", subordinada ao tema "Control- Eles ou nos". 
Nessa comunicac;:ao, ao apresentar a publicidade como "forc;:a motor 
do mercado livre", diz a noticia que Pinto Balsemao lanc;:a um desafio 
a classe polftica: "Deixem-nos produzir uma regulamentac;:ao adequada 
nos nossos Estados Membros e respeitar a dos outros. Deixem-nos 
respeitar a liberdade de expressao, privada e comercial". Trata-se, nas 
palavras do autor da noticia, de um tema pelo qua! Pinto Balsemao repe
tidamente se bate e refere um comunicado da Controljornal - empresa 
que detem o Expresso e a qua! Pinto Balsemao tambem preside - no 
qua! se le: "Se uma ultra-zelosa regulamentac;:ao levar a uma signifi
cativa reduc;:ao das receitas da publicidade, os proprietarios das publi-

1 Vero Expresso, dia 30 de Novembro de 1996.
2 TempoMedia - Notfcias de Media, P.M.G., "Presidente da SIC lanca desafio em Bruxe]as.

Pinto Balsemao defende auto-regulai;ao da publicidade na Comunicai;ao social", in Didrio 

Econ6mico, 27 de Abril de 1999. 
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ca96es serao for9ados a reduzir o tamanho dos jornais e tambem o 
pessoal respectivo"; e mais adiante: "os jomais serao menos atraentes 
e cada vez menos vendidos, os seus pre9os serao obrigados a baixar e 
a sua circula9ao caira (. .. ) alguns deles chegarao mesmo a fechar". 
Esta questao, coma um eco, faz-se ouvir na notfcia do dia 22 de Outu
bro de 1999, sobre a reuniao, em Lisboa, da European Newspaper 
Publisher Association que manifesta a sua apreensao relativamente a 
restri96es a publicidade na UE. Isto a mistura com notfcias de satu
ra9ao publicitaria em todos os canais de televisao. E, confirmando a 
polifonia, notfcias como a de 22 de Abril de 1998 a dar conta que, pelo 
quarto ano consecutivo, uma organiza9ao nao govemamental lan9a e 
alimenta uma campanha que incentiva os americanos a desligar a TV 
durante uma semana, deixando lugar a outras vozes e outras ocupa-
96es de tempos livres ... Em contraponto, e noticiada em 12 de Outu
bro de 1999 a presen9a de 20 publicitarios de quatro pafses da Comu
nidade dos Pafses de Lingua Portuguesa (CPLP), em Maputo, para 
debater a futura Confedera9ao de Publicidade dos Pafses de Lingua 
Portuguesa; e o alerta "faltam leitores e publicidade para manter jor
nais" e notfcia em 13 de Dezembro de 1999, nas vesperas da transfe
rencia administrativa de Macau 3. 

A relevancia do papel da publicidade e proporcional aos desafios 
e perigos que encerra. 0 C6digo da Publicidade e as altera96es que vai 
merecendo parecem acompanhar cautelosamente o desenrolar desta 
actividade, relevante nos dominios econ6mico e social. A protec9ao e 
defesa dos consumidores exprime-se em alguns articulados legais 
como, por exemplo, no Decreto-lei 275/98, publicado em 9 de Setem
bro de 1998, que previne e regula em materia de publicidade enganosa 
e comparativa. 

A importancia da publicidade no quotidiano dos cidadaos mani
festa-se em ocorrencias noticiadas, como por exemplo, a resolu9ao do 
Conselho de Ministros, de 12 de Maio de 1998, que concede direito de 
recusa de publicidade domiciliaria aos consumidores 4. Se a resolu9ao 

3 TempoMedia -Notfcias de Media, Casimiro Simoes -Didrio Econ6mico (13 de Dezembro
de 1999). 

4 Uma notfcia TempoMedia - Notfcias de Media, o Didrio Econ6mico, do dia 26 de Feve
reiro de 1999, "Portugueses podem recusar publicidade domicili.iria", da conta da entrada 
em vigor do Decreto-lei e <la campanha que visa informar os portugueses dos seus novas 
direitos, da responsabilidade do Instituto do Consumidor, organismo do Estado que 
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nao merece expressa contestac;,ao, o mesmo nao pode dizer-se relativa
mente a campanha publicitaria que diwlga este direito dos cidadaos 5•

Na polemica intervem o ministro Jose S6crates, o Instituto do Consu
midor e a  Associac;,ao de Marketing Directo (AMD). D'Orey Pinheiro, 
presidente da AMD, manifesta revolta em relac;,ao ao conteudo da cam
panha que, na sua opiniao, "da uma imagem de conflito e de hostilidade 
e nao de cooperac;,ao". 0 mesmo artigo do Didrio Econ6mico revela que 
par causa da "ofensa a actividade" o presidente da AMD nao participou 
na conferencia de imprensa realizada no dia 27 de Fevereiro, destinada 
a apresentar a campanha aos jornalistas e a explicar o conteudo da 
legislac;,ao em causa. No decurso desta polemica, a AMD adiou "para 
melhores dias" a sua intenc;,ao de colaborar, atraves da assinatura de 
um "protocolo de cooperac;,ao sem armas de fogo apontadas a cabec;,a", 
alusao ao spot televisivo da campanha. Em datas posteriores, os jomais 
dao conta da adesao dos consumidores a esta medida que consagra os 
seus direitos: no dia 31 de Agosto de 1999 sao tomados publicos dados 
dos CTT, segundo os quais num universo de 4 milhoes de caixas postais, 
apenas 5, 9% ostentam o sinal de recusa de publicidade nao endere
c;,ada. 0 balanc;,o, ao fim de um mes, feito pelas empresas, manifesta 
mais sinais de preocupac;,ao em relac;,ao a aplicac;,ao da lei 6• Varios 
agentes econ6micos engrossam o caudal da polemica, unanimes na 
avaliac;,ao da campanha que "denegriu a actividade publicitaria", divi
dindo-se as opini6es quanto ao prejuizo causado e a diminuic;,ao do 
desperdicio. Uma preocupac;,ao dos empresarios e "a lei estar feita de 
ta! forma que possibilita a algumas empresas colocar nas caixas de 
correio publicidade de concorrentes, para as fazer passar par prevari
cadoras, sujeitando-as ao pagamento de multas". Na mesma noticia 7 

fiscaliza a Publicidade. Releva algumas <las medidas previstas para viabilizar o legislado, 
assim como o acordo estabelecido entre o IC e a Associai;iio Portuguesa de Marketing 
Directo, para que seja este organismo o respons.ivel pela organizai;iio e manuteni;iio das 
bases de dados de consumidores que nao queiram receber publicidade domicili.iria. 
Refere ainda para a semana seguinte a distribuir;ao de tr�s milhOes de dfsticos autocolan
tes, criados pelo IC. A mesma notfcia da tambem conta da reaccao da DECO (Defesa do 
Consumidor) atraves de um comunicado que aponta algumas "imperfeicOes" ao diploma. 

5 TempoMedia - Notfcias de Media, Vftor Matos, "Publicidade esta debaixo de fogo",
in Didrio Econ6mico, 2 de Man;o de 1999. 

6 TempoMedia - Noticias de Media, Silvia Maia, "Mais de oito por cento dos consumidores
contra publicidade no correio", in Didrio Econ6mico, 30 de Marco de 1999. 

7 TempoMedia - Notfcias de Media, Silvia Maia, "Mais de oito por cento dos consumidores
contra publicidade no correio", in Didrio Econ6mico, 30 de MaI"90 de 1999. 
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le-se: "Rosa Branca, do Instituto do Consumidor (IC), diz que as queixas 
apresentadas pelos consumidores por receber publicidade depois de 
terem posto o autocolante continuam, mas em menor numero. No 
entanto, a responsavel nao sabe a quern deve atribuir as culpas, se as 
empresas de distribui9ao se a actos de puro vandalismo". Esta e uma 
esfera de confronto de interesses, um jogo entre publico e privado, que 
sempre se verificara, vestindo, porventura, novas formas com a utili
za9ao dos novos meios, linhas de for�a que sempre se manifestarao no 
exercfcio de uma actividade coma a publicidade, instalada no seio 
do consumo. 

Vigiar e punir 

"Vigiar e punir": as notfcias relevam esta dupla tendencia do fazer 
quotidiano, tambem <la res publicitaria. Quern legisla deve criar e 
desencadear os mecanismos necessarios a efectiva�ao <las regras, num 
palco onde os actores desempenham diferentes papeis, e a  revela9ao de 
resultados legitima e credibiliza as actua96es. Entre os agentes, con
tam-se empresarios, provedores, institutos, comiss6es, de diversa fndole 
e origem. Os media dao voz a estas for"as institucionalizadas, sendo 
que, a voz "ao vivo" do cidadao comum raramente ganha forma. 
Excep9ao feita para a notfcia <la manifesta�ao de cat6licos, em Lisboa, 
no dia 2 de Dezembro de 1999, contra o anuncio que coloca no rega90 
de Maria e Jose uma alface, sfmbolo do Centro Comercial <las Amorei
ras. 0 incidente trouxe diversas vozes a discussao e culminou com a 
decisao da Administra9ao do Centro de retirar o cartaz com a alface 
a substituir o menino Jesus. 

As notfcias que constam <la cronologia dao conta <las for9as que 
protagonizam os incidentes, os movimentos e as causas deste pequeno 
mundo dos anuncios e campanhas. Ja noutro ponto referimos o Insti
tuto do Consumidor, organismo do Estado com competencia para 
fiscalizar a publicidade e fazer cumprir as leis e recomenda96es pro
duzidas. Em Mar90 de 1995, por exemplo, e noticiado que o presidente 
do Instituto do Consumidor anuncia a inten9ao de denunciar uma 
empresa de mobiliario a InspeC\:ao <las Actividades Econ6micas, por 
utiliza"ao abusiva <la imagem de alguns conhecidos politicos portu
gueses em anuncios publicitarios. E ja referimos antes como a sua voz 
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se fez ouvir a prop6sito da campanha que deu a conhecer aos consu
midores o direito, consagrado em lei, de recusar publicidade domici
liaria. 

Outras institui,;:oes e organismos, do !ado dos anunciantes, dos 
meios e dos consumidores vao protagonizando enredos publicitarios, 
retalhos do grande enredo social. 0 Vaticano, atraves do Conselho Pon
tificio das Comunica,;:oes Sociais, divulga um documento sobre "Etica 
e publicidade", segundo noticia publicada em 25 de Fevereiro de 1997; 
em Mar,;:o de 1999, noticia-se que, em Assembleia Geral, o Instituto 
Civil da Autodisciplina da Publicidade (ICAP) decide passar a publicar 
os pareceres de natureza etico-legal do seu Juri de Etica Publicitaria. 
A Associa,;:ao Portuguesa de Direito do Consumo, em Maio de 1999, 
denuncia em conferencia de imprensa o nao cumprimento do disposto 
no C6digo da Publicidade no respeitante aos menores, e nomeada
mente o abuso do universo das crian,;:as em anuncios publicitarios. 
Anuncia, ainda, ter solicitado a inclusao da educa,;:ao do consumidor e 
a abordagem critica da publicidade nos programas escolares. 

"Queixas sobre publicidade aumentaram 50% em 1999" e o titulo 
de uma noticia do Diario Econ6mico de 17 de Dezembro de 1999 8•

0 aumento de 50% em rela,;:ao a queixas contra anuncios com men
sagens "pouco eticas" e revelado pelo presidente do Instituto Civil da 
Autodisciplina da Publicidade e indica como temas mais "quentes" as 
crian,;:as e as quest6es religiosas. No exerdcio da sua atitude de vigi
lancia e puni,;:ao, o presidente do ICAP atribui este resultado "a dina
mica do mercado publicitario" e ao facto de o "ICAP se es tar a impor", 
e anuncia a publica,;:ao de uma sumula das queixas recebidas. A este 
prop6sito, e referida a interven,;:ao, atraves de comunicado, da Asso
cia,;:ao de Anunciantes, recomendando aos "promotores, autores e 
veiculos ou suportes das mensagens publicitarias que sejam tomadas 
as cautelas devidas, tambem no piano etico, por forma a que a publi
cidade e os seus conteudos sejam correctamente entendidos e aceites 
pelos seus destinatarios e pelo publico em geral, evitando atitudes ou 
reac,;:6es, ainda que passivas, contra toda a iniciativa publicitaria". 
Este comunicado segue-se "ao surgimento de algumas mensagens 
publicitarias cujos conteudos tern chocado diferentes sensibilidades e 

8 Ver TempoMedia - Notfcias de Media, Patricia M. Cunha, "Queixas sobre publicidade
aumentaram 50% em 1999", in Dillrio Econ6rnico (17 de Dezembro de 1999). 
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a opiniao publica" e nao tern uma relac;,ao causal unica e directa com a 
Campanha de Natal do Centro Comercial <las Amoreiras, diz o presi
dente do ICAP, porque aquela representa apenas a "gota de agua" num 
ano que viu aparecer "varios casos que podem ser considerados como 
estando na fronteira do admiss(vel". 

As quest5es eticas adquirem peso e, simultaneamente, espelhando 
uma tendencia sociocultural que atravessa os nossos tempos, a libe
ralizac;,ao da sexualidade come9a a manifestar-se na publicidade e a 
merecer a vigilancia e punic;,ao por parte <las entidades competentes. 
Um seminario realizado no Centro Cultural de Belem, no dia 21 de 
Janeiro de 1998 e que antecedeu a gala de entrega dos trofeus, pela 
primeira vez realizada em Portugal, da edi91lo de 1998 dos premios 
europeus Epica Awards, debateu as tendencias criativas <las pe9as 
apresentadas a concurso 9• Um juri composto apenas por jomalistas 
de publicac;,5es europeias, especializadas em publicidade, apreciou as 
cerca de 5 000 pec;,as presentes a concurso e concluiu que a violencia e 
o sexo - com Viagra e Monica Lewinski em destaque - e a presenc;,a de
gays ou personagens com atitudes bissexuais nos anuncios constitufam
nota dominante. 0 director-geral da Epica Awards comentou a conclu
sao, referindo que a publicidade "reflecte a sociedade em que vivemos"
e que as micro-narrativas contadas nos anuncios podem acompanhar
uma tendencia sociocultural com a intenc;,ao de se mostrarem mais
"chiques" e mais progressistas. 0 exemplo da marca Impulse, que recorre
a comportamentos homossexuais para vender os seus produtos, foi a
este prop6sito convocado. Quanto a violencia, o vencedor da Epica
d'Or, director criativo da agenda sueca Paradiset/DDB, defendeu
aquilo a que chamou "violencia Disney" e, quanto aos seus maleficios
sabre os menores, por exemplo, foi apontado o planeamento de meios
e horario de inserc;,5es como forma de menorizar o problema. Porque
sexo, violencia e humor silo ingredientes de peso na eficacia <las
mensagens publicitarias.

A expressao desta tendencia na publicidade concebida em Portu
gal conhece as suas limitac;,5es. Le-se em 8 de Abril de 1999 que o 
Governo aprova um diploma que proibe imagens na publicidade de 
carga er6tico-pornografica, depois de as empresas nao terem imple
mentado regras por iniciativa pr6pria, uma medida que foi conside-

9 Ver TempoMedia - Notfcias de Media, Didrio Econ6mico, 22 de Janeiro de 1999.
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rada "demag6gica e moralista" pela AID. E merece uma referenda 
especial a produ9ao noticiosa sobre linhas er6ticas e audiotexto. Duas 
noticias do Didrio Econ6mico, de 22 e 23 de Junho de 1999, dao conta 
desta questao 10. Nelas se refere a entrada em vigor do Decreto-lei 
175/99, de 21 de Maio, que regulamenta a publicidade aos servi9os de 
audiotexto, e a ac9ao de fiscaliza9ao do IC, junto dos meios de comu
nica9ao social, para detec9ao de eventuais incumprimentos. Declara-
96es do presidente do IC confirmam a diminui9ao de casos de viola9ao 
da lei. As crian9as sao objecto de particular cuidado nesta ac9ao. 
E importante frisar que a vigilancia e fiscaliza9ao pertence, por lei, 
a este organismo e que o nao cumprimento da lei pode originar a 
instaura9ao de um processo por contra-ordena9ao. 

Neste contexto, assume particular relevancia a cria9ao do 
OBERCOM - Observat6rio da Comunica9ao Social, congregando 
diversas entidades publicas e privadas, e destinado a reunir, tratar e 
divulgar informa9ao e promover estudos. A sua cria9ao e noticiada em 
22 de Fevereiro de 1999 e a 20 de Maio de 1999 noticia-se a nomea9ao 
de Rui Cadima como seu presidente, o qua!, em declara96es ao 
Expresso em 17 de Julho do mesmo ano, anuncia como projectos prio
ritarios para 1999-2000 a cria9ao de uma base de dados e a elabora9ao 
do primeiro anuario de comunica9ao. 

Estudar o mercado e medir audiencias 

Estudar o mercado e medir audiencias sao actividades subsidia
rias da publicidade que, nos varios momentos do seu processo de 
desenvolvimento, a eles recorre, para suportar a concep9ao ou justi
ficar a selec9ao de meios para difundir as mensagens. A questao dos 
estudos de opiniao, <las sondagens e audimetrias, a credibilidade <las 
empresas que os realizam e daquelas que depois divulgam os resul
tados e um ponto importante, repetidas vezes noticiado ao longo do 
periodo em apre90. A nossa cronologia esta hem fornecida de registos 

10 Ver TempoMedia - Notfcias de Media, Didrio Econ6mico, 22 e 23 de Junho de 1999,
respectivamente. "IC fiscaliza publicidade as linhas er6ticas" e "Seis Empresas desrespei
tam nova lei de publicidade". 
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neste domfnio, assistindo-se ao desenrolar de uma polemica que 
passou para o ano 2000, a espera de uma resposta satisfat6ria que 
harmonize interesses desavindos, afastando os fantasmas da duvida e 

da incredulidade quanta a processos e resultados. 
No perfodo sobre o qua! nos debru9amos , o primeiro sinal de 

preocupa9iio e de alerta data de Fevereiro de 1995. Nesta data, o Obser
vat6rio da Imprensa promove em Lisboa um debate subordinado ao 
tema "Sondagens: vfcios, virtudes e tenta96es". Para prevenir situa96es 
embara9osas e pedagogicamente intervir na constru9iio social, no exer

cfcio da responsabilidade que !he cabe, esta iniciativa do Observat6rio 
inscreve-se num tempo agitado, no meio de um clima de controversia 
em torno das sondagens, consultas telef6nicas, paineis, bar6metros de 
popularidade e outras formas de auscultar e influenciar a opiniiio que 

rodearam a campanha para a lideran9a do PSD 11• Tambem deste mes 
e a notfcia de uma carta do presidente do Conselho de Administra9iio 
da RTP, Freitas Cruz, enviada aos seus hom6logos da SIC e da TVI, 

sugerindo a realizac;:iio de uma auditoria independente de qualquer das 

estac;:6es as empresas que medem diariamente as audiencias televisivas 
dos quatro canais, bem como a cria9iio de um instituto fiscalizador dos 
estudos de audimetria em Portugal. Estava instalada a suspeita. A inter

rogac;:iio e a acusa9iio alimentam a problematica que vai reunindo e 
opondo varios agentes. Em Maio de 1996 a ECOTEL, uma das empresas 
de audimetria, solicita um inquerito a Procuradoria-Geral da Repu
blica, em reacc;:iio a uma notfcia de O lndependente que sugeria que 
aquela empresa poderia estar a influenciar os resultados a favor da SIC. 
No mes seguinte, e noticiada uma reuniiio do Secretario de Estado 
da Comunicac;:iio Social com os tres operadores de TV e da agenda de 
trabalho consta a analise da credibilidade da audimetria e a violencia 
televisiva. Uns dias depois, entram em cena a Associac;:iio de Defesa do 
Consumidor, a Associac;:iio Portuguesa de Espectadores de Televisiio e 

a Associa9iio de Telespectadores, apelando a constitui9iio rapida de um 
organismo id6neo de tutela da actividade de audimetria em Portugal. 

E os desencontros acontecem. Ainda neste ano, em Julho, a Comissiio 

de Analise de Estudos de Meios ( CAEM) anuncia ter recusado incluir 

11 Na sua edir;ao de 25 de Fevereiro de 1995, o Expresso pedia desculpa pelo pouco rigor de
um trabalho que sabre o assunto publicara na edir;llo anterior. 
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nas suas actividades entidades extemas, tais como a Associa9ao de Teles
pectadores. A polemica reacende-se em 1998. Anuncia-se em Maio que 
a CAEM vai avan9ar com uma auditoria as duas empresas de audi
metria com o objectivo de acabar com o clima de suspei9ao reinante. 
As opinioes manifestam-se. Debate-se a "qualimetria", quer dizer, o 
acento come9a a colocar-se nos aspectos qualitativos do estudo das 
audiencias, que tern por base um estudo realizado por Cristina Luz '2

•

A Alta Autoridade para a Comunica9ao Social recomenda ao Govemo 
e grupos parlamentares a altera9ao da lei das sondagens. 

As duas empresas de audimetria batem-se taco-a-taco: enquanto 
a AGE/Portugal procede a mudan,as na gestao, relacionadas com a 
inten9ao anunciada de alargar o painel de audimetria e melhorar os 
processos de recolha de informa9ao, a Marktest-Ecotel inicia a medi-
91\o das audiencias de TV por cabo e a Marktest Audimetria apresenta 
um novo servi90 de medi,ao de audiencias que contabiliza dados sobre 
o cabo e o satelite e mede as audiencias ao segundo. Em Novembro, a
Comissao de Analise de Estudos de Meios decide considerar os estudos
da Marktest Audimetria como referenda para o sector. A reac9ao da
AGB e noticia em 13 de Fevereiro de 1999 no Publico: a empresa, que
chegou a ter 95% do mercado de audimetria, decide abandonar o pa(s.

A actua9ao da Alta Autoridade para a Comunica9ao Social e 
intensa em 1999. E varias vezes chamada a pronunciar-se e a intervir, 
face a den(mcias de desrespeito pelo legislado nesta materia e promove 
debates e consultas. Denuncia-se que a empresa que detem o mono
p6lio da audimetria em Portugal difunde informa9ao enganosa e que 
a reduzida dimensao de amostras suscita objec96es quanto aos resul
tados de um estudo sobre audiencias das radios locais. Estas quest6es 
sao levantadas pela Associa9ao Portuguesa de Direito do Consumo 
(APDC) e pela CAEM. 

A controversia agudiza-se em Julho, quando a APDC apresenta na 
AACS um pedido de proibi9ao da divulga9iio de dados de audimetria 
nos 6rgiios de comunica9iio social, por os considerar enganosos, ao 
que a Marktest reage de imediato em comunicado, no qua! declara que 
niio reconhece competencia a APDC para falar sobre este assunto. 
0 Secretario de Estado da Comunica9iio Social, ap6s uma visita a 

12 Ver Cronologia, 29 de Maio de 1998.
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Segundo um estudo <la Salomon Smith Barney, divulgado no mes 
de Marc;:o de 1999, quatro meses bastaram para que a Optimus tenha 
conquistado 10% de quota de mercado, apostando em forc;:a na tele
visiio e no outdoor. E de realc;:ar que a estrategia utilizada pela Optimus 
- que consiste em comec;:ar a divulgar o produto muito antes de ele
chegar ao mercado -ja tinha servido ao Cartiio Universo (dos hipermer
cados Continente). Daqui resultou que, segundo os dados <la Marktest,
no final de 1998, a Optimus se posicionou como um dos maiores anun
ciantes portugueses, com um investimento publicitario superior a 2,2
milh6es de cantos para os meios TV e imprensa. De acordo com os
mesmos dados, a TMN investiu quase 3,3 milhoes de cantos em publi
cidade, entre Janeiro e Dezembro de 1998 (1,3 milhoes em imprensa
e quase 2 milhoes em TV) e a Telecel, par sua vez, registou um investi
mento global, para o mesmo ano, na ordem dos 3,5 milhoes de cantos
(1,5 milh6es na imprensa e 1,9 na TV). Note-se ainda que, a acentuar
o investimento publicitario no sector, surgiram os novos operadores de
rede fixa, responsaveis, em parte, pela saturac;:ao do espac;:o publici
tario na TV no final do ano de 1999 22.

Desde que entraram no mercado os novos operadores de telecomu
nicac;:6es, m6veis e fixas, a concorrencia desenfreada, a comec;:ar pela 
guerra dos prec;:os, impos-se em Portugal como uma nova forma de 
fazer publicidade. Uma publicidade mais agressiva, mas tambem com 
uma importante func;:ao informativa, ja que se tomou num veiculo 
essencial e insubstituivel para que o consumidor possa tomar decis6es, 
se possfvel ponderadas, face a uma pan6plia de ofertas e de prec;:os 
que e precise comparar e actualizar. Por outro !ado, sendo que este 
processo concorrencial leva a que, cada vez mais, os diversos servic;:os 
oferecidos parec;:am semelhantes entre si, entao a comunicac;:ao de cada 
um toma-se extremamente valiosa enquanto forma de estabelecer dife
renc;:as e de construir identidades. 

A criatividade assume, pois, um papel muito importante neste 
processo de delineamento de "personalidades", onde o simb6lico, muito 
mais do que o funcional, impera e vale quase tudo. A testemunha-lo estiio 
os varios premios, de merito nacional e intemacional, que Portugal 
tern arrecadado, nestes ultimas cinco anos, para o campo <la publici-

22 Ver Briefing, 30 de Setembro de 1999.
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dada pelo Gahinete do Comissariado para a Igualdade e Familia, e 
veiculada por diversos media, e mais um dos exemplos que, a este pro
p6sito, podemos acrescentar. Tai significa que, se e que a puhlicidade 

diz alguma coisa do contexto social de que faz parte, os ultimas anos 
em Portugal tern sido atravessados pelo crescimento de uma cons
ciencia de cidadania que procura ultrapassar as harreiras geograficas 
e culturais que nos separam do resto do mundo. A puhlicidade nao e 
exclusivamente uma mera tecnica ao servii;:o da ordem do mercado, 
com fins estritamente comerciais, mas tamhem uma modalidade comu
nicativa comprometida com os valores sociais. Assim, nao fara sentido 
separar os produtos das suas representai;:iies, das associai;:iies que a 
partir deles os consumidores estahelecem. Compreender esta dinamica, 
emhora os caminhos e os interesses parei;:am, as vezes, contradit6rios, 
e, pois, uma condii;:ao para o reconhecimento da actividade puhlici
taria. Ela s6 e importante, e s6 fara sentido, enquanto os cidadaos a 
perceherem comprometida com aquilo que os preocupa, com os seus 
prohlemas e as causas que defendem. 

Por outro !ado, nao se pode ignorar que, no campo comercial, se 
destaca o crescente investimento no sector puhlicitario por parte da 
hanca, dos seguros e sohretudo das telecomunica<;iies. Tai revela a 
actual tendencia para uma nova ordem de mercado onde os servii;:os 
tern um peso que se preve cada vez maior. Em simultaneo, os hens de 
grande consumo, com investimentos publicitarios significativos23

, tern 
tamhem ocupado o espai;:o puhlicitario dos ultimas cinco anos em Por
tugal, com especial relevancia para os produtos alimentares e os de 
higiene pessoal (incluindo cosmeticos). Outro dos grandes investidores 
em puhlicidade tern sido o sector autom6vel. 

Deste panorama ressalta que o investimento puhlicitario se tern 
mostrado muito sensfvel a conjuntura econ6mica, social e polftica, em 
Portugal, a qua! se tern caracterizado pela privatizai;:ao, pela liherali
zai;:ao do mercado, nomeadamente o das telecomunicai;:iies, e pela con
solidai;:ao de grupos. Alem disso, suhlinhe-se ainda o alargamento da 
oferta, grai;:as ao desenvolvimento tecnol6gico que se tern manifestado 
imparavel quer quanta ao aperfeii;:oamento de hens e servii;:os, quer 

23 Este fen6meno tem-se verificado, sobretudo, a partir do alastramento das grandes super
ficies comerciais no nos so pafs, a partir da segunda metade da decada de 80. 
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quanta as transformac;6es que tern desencadeado nas formas de comu
nicar esses mesmos produtos. Uma coisa parece certa. 0 mercado publi
citario em Portugal tem-se manifestado, sobretudo desde a segunda 
metade da decada de 90, em clara expansao, revelando um forte dina
mismo, sem precedentes, e tendendo a acompanhar o que tern aconte
cido noutros paises da Europa e nos BUA. 
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Notas sobre a elaborafao 
e natureza da cronologi.a 

A cronologia aqui apresentada foi elaborada com o prop6sito 
primeiro de seivir de instrumento de consulta. Tanto quanto e do 
conhecimento dos autores, nao existe qualquer trabalho analogo publi
cado sobre a realidade portuguesa, relativamente ao periodo conside
rado 1, o que torna este material de utilidade por quern se interessa 
pelo campo da comunicai;:ao e dos media. 

Um dos contributos que as novas correntes historiograficas vieram 
trazer consiste na ideia de que a vida das sociedades, tal corno a vida 
dos individuos, se faz de multiplas camadas e de diferentes ritmos. 
A hist6ria que narra (e se fixa) nos acontecimentos tende a esquecer 
ou a omitir que, nas palavras de Jacques Le Goff, "o acontecirnento 
tern rafzes profundas", "nao e mais do que uma ponta do dassico 
icebergue" 2

, ou, na imagem deixada por Piene Nora, "uma bolha a
superficie da Hist6ria, manipulada por cotTentes muito mais profundas, 
de longa durai;:ao" 3•

1 Algumas referencias parcelares podem ser encontradas nas seguintes fontes: para a tele
vJsio, no nUmero da revista dominkal do PUblico (n.'' 2546, de 2 de MaJVJ de 1997) evo
cativo dos 40 anos da TV em Portugal (urna cronologia que compreende o perfodo entre 
Dezembro de 1955 e Janeiro de 1997); poroutro lado, tambem a Cronologia do Seculo XX, 
de Neville WHiiams et al., editada pclo Cfrculo de Leitores em 1999, contCm alguns dados 
sobre os media ate 1998, com alguns dementos sobre a realidade portuguesa. Para perfo� 
dos anteriores e, em especial, para os anos compreendidos. entre o da .revoJu�ao de Abril 
e 1993, nao se pode deixardereferir o trabalhode M3rio Mesquita et al. (1994) ea impres� 
cindiveJ cronologia que o acompanha. 

2 Jacques Le Goff (sld), p. 23.
3 Pierre Nora (1978) 'O Acontecimento e o Historiador do Presente', in W. AA, A Nova

Hist6ria. Lisboa: Edi�Oes 70, p, 57. 
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Entendemos, nesta linha, que os factos, eventos e acontecimentos 
referenciados na cronologia que nesta obra apresentamos sao, em 
grande medida e acima de tudo, indfcios e sintomas. Remetem para 
um !ado invisfvel ou mais dificil de descortinar, mas nem por isso 
menos rico e dinamico, que convem nao perder de vista. 

Isto nao quer dizer que neguemos ou ponhamos em questao o 
significado intrfnseco dos eventos registados ou de, pelo menos, alguns 
deles. Pelo contrario. Nao consideramos existir um antagonismo entre 
a dimensao evenementielle e uma dimensao mais estru tural, mais 
lenta e menos facilmente apreensfvel. Existe entre estes dais polos uma 
rela1,ao intensa de interac<;ao e de cumplicidade. 

Nao estamos, com isto, a pretender fazer deste livro uma obra de 
historiografia. Mesmo considerando o que escreveu Michel de Certeau 
- que os meios de difusao colectiva "ocupam hoje em dia, em grande
parte, o lugar que a Hist6ria tinha no seculo XIX" 4 

- nao reivindi
camos para este trabalho um estatuto que nao seja o de proporcionar
materiais e ensaios de leitura, que poderao eventualmente ser de utili
dade para historiadores.

0 material informativo agora disponibilizado e rico e diversificado. 
A sua consulta exige, entretanto, que se esclare<;am alguns aspectos 
implicados no processo da respectiva produ<;ao, hem coma aspectos 
que se relacionam com a natureza de um corpus de dados coma este. 

Refira-se, em primeiro lugar, que os elementos aqui incluidos 
resultaram predominantemente de um trabalho de recolha de infor
ma<;ao sabre a comunica<;ao e os media, publicada na imprensa e, com 
mais enfase, no Expresso, no Didrio de Not{cias, no Publico e nas revis
tas Meios e Briefing. Outros jomais e revistas foram tambem utilizados, 
mas sem o caracter sistematico e exaustivo dos titulos referidos. Rela
tivamente a imprensa estrangeira, seguiu-se com regularidade dais 
jomais: El Pais e Liberation. 

Isto significa que a cronologia da conta daquilo que os 6rgaos de 
informa<;ao consultados publicaram sabre o campo aqui em observa<;ao, 
dependendo, por conseguinte, a materia apresentada da informa1,ao 
difundida e dos criterios que presidiram a sua recolha e selec1,ao. Esta 

4 In W. AA. (1978), A Nova Hist6ria. Lisboa: Edi�Oes 70, p. 14. 
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nota e importante e merece alguns comentarios mais. Toda a enun
cia91lo da realidade constitui uma (re)constru91lo dessa realidade, na 
medida em que traduz (e conduz a) um alargamento de campo e uma 
enfatiza91lo. A enuncia91lo pressupoe o accionamento de criterios de 
selec9ao de aspectos ou eventos a incluir (e a excluir) e angulos espe
cificos de abordagem e de enquadramento. 

No tipo de acontecimentos e de eventos incluidos nesta crono
logia, existiu o condicionamento de um criteria de factualidade que nao 
esta isento de dificuldades. Com a enuncia9ao da realidade pautada 
por esse criterio nao fica assegurada uma exaustiva cobertura do que 
aconteceu. Desde logo, porque ta! e manifestamente impossivel. Mas 
tambem porque os meios de informa91lo consultados nao incluem um 
leque de meios de comunica91lo, de criterios e de projectos editoriais 
suficientemente amplo para ser capaz de garantir a aten91lo e a cober
tura de um espectro de eventos mais largo e completo. 

E sabido que os media falam insuficientemente de si mesmos e do 
subsistema social que configuram e enunciam. A cobertura noticiosa 
da actualidade comunicacional e mediatica surge, por outro !ado, desi
gualmente distribuida pelos diferentes meios, sendo sobretudo na 
Imprensa (e cada vez mais tambem na Internet) que encontramos 
informa91lo sobre este campo da vida social. Por outro !ado, a l6gica e 
os interesses de cada meio de comunica91lo em particular fazem <;om 
que s6 as noticias positivas do pr6prio meio encontrem nele acolhi
mento. Apesar da multiplica91lo das iniciativas, <las institui96es e 
dos agentes sociais empenhados em estudar este sector, estamos, em 
Portugal, numa etapa ainda incipiente de produ91lo de analises, rela
t6rios e outros instrumentos de documenta91lo e informa91lo. Apesar de 
tudo, a aten9ao aos media nos pr6prios media tem vindo a crescer nos 
ult.imos anos, como este trabalho documenta. Um olhar atento ao 
que e objecto de aten9ao jomalistica sugere, porem, que, alem de um 
discurso publico pouco expressivo, os media silo tratados de uma 
forma limitada, desequilibrada, enfatizando certas vertentes e deixando 
outras na sombra. Exemplificando: um dos dados mais salientes nos 
discursos jornalisticos sobre os media refere-se as estrategias de con
quista, maximiza9ao e fideliza9ao das audiencias, muito particular
mente por parte dos operadores televisivos. No entanto, nao tem com
para9ao o numero de ocorrencias relacionadas com as empresas, as 
institui96es, as politicas, as tecnologias ou os profissionais, por um 
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!ado, e o mimero de ocorrendas relacionadas com os modos como as
audiendas se comportam, na diversidade dos seus posidonamentos
s6do-culturais; como usam os (ou abusam dos) diferentes media;
como e porque aderem ou recusam determinadas propostas ou 'pro
dutos'; como dao sentido ao que 'consomem' e o incorporam na vida
do dia-a-dia; como configuram estilos de vida e constroem imagens e
representac;:oes do mundo e da vida.

Importa, alem disso, observar que foi atraves de um particular 
discurso - o discurso jomalistico - que se acedeu ao mundo dos eventos 
relacionados com os media e a comunicac;:ao. Apesar do estatuto a um 
tempo legitimado e legitimador deste discurso, ele nao deixa de ser, 
enquanto discurso, um olhar especifico que influi nos processos de 
inclusao/exclusao <las materias percepdonadas, reunidas, ordenadas e 
apresentadas. Se, por hip6tese, uma opiniao corrente tendesse a fazer 
equivaler "jomalismo" a "comunicac;ao social" ou, pelo menos, a tomar 
aquele como referenda ou paradigma desta, o peso dos factos infor
mativo-jomalisticos poderia tender a sobrepor-se a outros igualmente 
relevantes .. 

Ainda nesta linha de explicitar e reflectir sobre criterios de selecc;:ao 
de materias comunicadonais e mediaticas que, assim, acederam a visi
bilidade publica, vem a prop6sito a referenda ao noticiario sobre acon
tedmentos e processos ocorridos no estrangeiro. Como facilmente se 
deduzira, a este nfvel, a quantidade e diversidade seriam ainda mais 
abundantes. Os dados que inclufmos, para la do significado que por si 
pr6prios revestem, valem sobretudo pelas indicac;:oes que dao quanto 
aos temas, areas e t6picos que os media portugueses - condidonados 
pelas respectivas fontes de informa,ao, nomeadamente as agendas 
notidosas - consideraram mais relevantes. 

Fomos, por conseguinte, condidonados pelos casos e aconteci
mentos divulgados pelos media que utilizamos na nossa recolha. Mas 
quern recolheu e organizou esses acontedmentos - ou seja, os autores 
deste trabalho - tambem teve de fazer escolhas e de definir criterios. 
Cabe aqui uma referenda a dificuldades tao basicas como: a) contra
dic;:oes de datas relativas ao mesmo acontedmento entre diferentes 
6rgaos de comunica,ao, que exigiriam, em muitos casos, um aturado 
trabalho de verificac;:ao e controlo; b) nao datac;:ao de acontedmentos, 
nomeadamente nos casos em que, por razoes de espac;:o ou outras, eles 
nao foram notidados na edic;:ao imediatamente subsequente a ocor-
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rencia; c) trabalhos jornalfsticos de maior folego, nao referenciaveis 
a acontecimentos especificos, mas a processos s6cio-culturais mais 
discretos, transformac;:oes em curso, enfatizac;:ao de tendencias, etc. 

Sempre que a pec;:a jornalfstica que serviu de base a informac;:ao 
aqui referenciada indicava expressamente a data do evento ou facto 
reportado, era essa a data adoptada na cronologia. Por norma, nos 
casos em que se tratava de revelac;:ao ou investigac;:ao pr6pria do jornal, 
procurou-se referir a fonte. 

0 leitor observara, por outro !ado, que a quantidade de infor
mac;:ao aumenta a medida que os anos avanc;:am. Esse facto deve-se, 
certamente, a um maior leque de meios a que foi possfvel ter acesso, 
nomeadamente depois de 1996, com a disseminac;:ao do acesso a
Internet e a disponibilizac;:ao de edic;:oes electr6nicas de jornais. Mas 
deve-se igualmente a um crescendo de atenc;:ao e de espac;:o que os pr6-

prios jornais de informac;:ao geral passaram a dar ao campo da comu
nicac;:ao e dos media. Tanto o Expresso 5, como o Publico 6 como o 
Didrio de Not{cias 7 passaram, a partir da segunda metade dos anos 90, 
a dedicar rubricas permanentes a estas materias, alem de um noti
ciario relativamente assfduo que ja existia antes e que continuou entre
tanto, em secc;:oes como a economia, a cultura e a sociedade. 

M.P.

5 0 Expresso, que tinha ha ja alguns anos a coluna semanal "Mediapolis", de Jose-Manuel 
Nobre Correia e que dedica um suplemento a assuntos de televisiio, passou a publicar, no 
suplemento de economia, uma ou duas p.iginas sabre media e publicidade. 

6 0 PUblico passou a ter uma e as vezes duas pAginas diarias de assuntos ligados aos media, 
com jornalistas especialmente atentos a cobertura deste campo desde Janeiro de 1997. 
Alem disso, conta com a coluna semanal 'Olho Vivo' de Eduardo Cintra Torres. Diversas 
materias do suplemento 'Computadores' e da Area de Economia t�m igualmente interesse 
para a area da comunica9ao e dos media. 

7 No caso do DN, a renova9iio gr<lfica e de contet1do do jornal envolveu tambem o noti
ciArio sobre o campo da comunica9ao e dos media em duas seq:Oes especfficas: 'Artes 
e media' e 'TV e radio'. Alem disso, publica diariamente uma coluna de Miguel Gaspar; 
predominantemente voltada para a analise dos servi9os informativos da televisiio. 
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4 - Dados da Marktest indicam que se elevou a cerca de 55 milh6es de contos o 

investimento de publicidade na imprensa em 1994 (+ 7,7% que em 1993), 

tendo os semanllrios registado uma queda e os dillrios uma subida (com a 

excep98.o do Didrio de Notfcias. 

8 -Anunciada a decisao da Comissao Europeia de deixar cair as propostas de 

quotas mfnimas de produ98.o ou de difusao de obras europeias a respeitar 

pelos canais de televis3.o que operam no espa90 comunitllrio. Aparentemente, 

terao vencido as posif;Oes defendidas pela Alemanha e Gra-Bretanha, que 

apontam essencialmente para medidas de encorajamento e apoio e n3.o regu

lamentares. Ao mesmo tempo, a Comissao decide dotar o programa comuni

tiirio Media II (apoio a produ98.o cinematografica) com um montante de 77,8 

milh6es de ecus ate ao ano 2000, maioritariamente destinados a promover 

uma rede de distribui98.o de filmes europeus. 

9 - Um grupo de entidades ligadas as associa96es de famflia, dos psic6logos, 

espectadores de televis3.o e consumidores e ainda ligadas a educa98.o ea lgreja 

Cat6lica entregam ao Governo e aos operadores de TV um documento com 

reflex6es, propostas e recomenda96es relativas a preven98.o do fen6meno da 

violencia televisiva. 

9 - Renovado par mais tres anos o mandato do Conselho de Administra98.o da 

RTP, presidido por Freitas Cruz. 

10-0 jornal desportivo A Bola passa a di.irio e abandona o formato "broadsheet",

adoptando o formato tabl6ide. Dados divulgados pelo Publico, com base nos
estudos de mercado da Marktest indicam que A Bola e claramente lider da

imprensa desportiva (12,2% de audi�ncia media, seguida pelo Record, com

7,8%). Nove em cada dez leitores deste tipo de imprensa s8.o homens e jovens

e predominantemente pertencentes a classes medias e medias baixas.

20 -A TVI completa dais anos de emiss6es regulares. Inaugura um nova logotipo 

e uma nova grelha de programas, mais voltada para a informai;ao e o cinema. 

20 - 0 Sindicato dos Trabalhadores do Espectaculo faz entrega a RTP, SIC e TV! 

de um abaixo-assinado subscrito par cerca de 300 artistas, no qual se insurge 

contra "a pobreza cultural das programa96es televisivas pllblicas e privadas" 

e contra o silenciamento a que considera estarem a ser votados os artistas 

portugueses, em favor de enlatados e telenovelas estrangeiros. 

21 -Inicia-se a transmissao da quarta sfrie do programa "Rua sesamo", co-produ
zido, desde 1989, pela RTP e pela Children's Television Workshop, sob a coor

dena98.o pedag6gica de Maria Emilia Brederode Santos. 

22 - 0 Observat6rio da Imprensa promove em Lisboa um debate sabre "Sonda

gens: vicios, virtudes e tenta96es", no meio de um clima de polemica em torno 

das sondagens, consultas telef6nicas, painCis, bar6metros de popularidade, etc., 

que rod ea ram a campanha para a lideran9a do PSD. 
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10 -Sao divulgados dados da empresa Dataquest segundo os quais o mercado 

mundial de CD-ROM multimedia cresceu 227% em 1994. Estima-se em 53,9 

milhOes o mlmero de unidades de CD-ROM vendidas, o que significa mais 

16,5 milh6es do que no ano anterior. A Microsoft lidera com 8,3 milh6es de 

unidades (15,4% da quota de mercado). Jogos, "livros" de referenda e pro

dutos de indole educativa foram os grandes sucessos de 1994. 

11-A companhia editora do jornal The New York Times anuncia no MIP-TV, em

Cannes, a aquisi¢o de 80% da Video News International, uma empresa que se

dedica ao videojornalismo (preparand,o pec;as que vende a estac;Oes televisivas)

e que disp6e de uma rede de 42 profissionais em outros tantos pontos-chave

do planeta.

Maio 

3 -0 jornal PUblico anuncia o desenvolvimento de um projecto de disponibili

zac;ao on-line do jornal atraves da Internet, prevendo-se o inicio da fase expe

rimental para o Verao. 

8-Aumento de capital da Lusomundo de 6,07 para 10,5 milh6es de contos, com

a totalidade <las acc;Oes vendidas v.irios dias antes do fim do prazo. A operac;ao

relaciona-se com o financiamento da TV por cabo atraves da participada

Multicanal , cujos investimentos programados, ao longo dos pr6ximos anos,

ascendem a 35 milh6es de contos. Com este aumento de capital, a famflia

Bordalo da Silva mantem mais de 50% dos direitos de voto na empresa,

apesar de deter cerca de 32% do capital.

8 -0 Observat6rio de Imprensa organiza em Sintra um seminario de formac;ao 

sobre Jornalismo Diplomatico. 

12 -0 Independente anuncia o prop6sito da TVI de se lanc;ar na emissao de peque

nos amlncios na TV, um dominio ate agora exclusivo da imprensa. 

13 -A RTP (e por intermedio dela as TV's privadas) transmite, com aparato de 

acontecimento de Estado o casamento de D. Duarte Pio e Isabel Heredia, 

numa especie de 'remake' do recente casamento da filha dos reis espanh6is. 

0 facto d:i origem a criticas de diversos sectores sobre o empolamento dado 

ao assunto. 

15-No dmbito das comemorar;Oes do centen.irio do cinema, estreia na SIC uma

rubrica de filmes dos irmaos Lumiere, emitidos de segunda a sexta-feira, ap6s

o 'Jornal da Noite'.

15 - Pela primeira vez, a SIC atinge um resultado hist6rico: dois anos e sete meses 

depois de ter iniciado as suas emiss6es, ultrapassa o 'share' semanal do 

Canal 1 da RTP, apesar de continuar longe deste canal ao fim de semana. 
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22 -A TV da Galiza assina com o presidente da CAmara da Maia um protocolo 

para a instalac;ao da sua delegac;ao no Norte de Portugal, com tres jomalistas 
e dois operadores. 

24 -Termina em Cannes o 42.° Festival de Publicidade, no qual a filial portuguesa 
da Young & Rubicam arrecadou nove menc;6es honrosas, referentes a sete 

an(mcios de imprensa e dois de televisao. 

25 -A RTP inicia a transmissao de uma sfrie de cinco epis6dios sobre a vida e 
carreira de Amalia Rodrigues, a prop6sito dos 75 anos da fadista, intitulado 

"Amalia-Uma estranha forma de vida". 

29 - Herman Jose assina um contrato com a RTP para a apresentac;ao do programa 
"Parabens" por mais um ano. 

Internacional 

9 - Realiza-se em Versalhes (Frarn;a) a cimeira de responsaveis de estac;Oes 
pllblicas de televisao, com o objectivo de dar visibilidade ao servic;o pUblico 
e de "criar uma frente comum em materia de estrategia e de programas". 

11 - Referenda em Italia, no qual se procura saber a posic;ao dos italianos sobre se 
uma entidade privada pode possuir mais de um canal de televisao e que visa 

directamente Silvio Berlusconi. 

13 -Termina em Montreux (Suic;a) o 19.0 Simp6sio e Mostra de Televisao, onde se 
tornou not6ria a tendencia, mais acelerada do que o previsto, para a informa

tizac;ao total do processo de prodrn;ao e emissao televisivas. Consequencias 
a prazo: declinio do uso das cassetes video; tomada de imagens atraves de 
terminais de computador e respectiva gravac;ao em disco duro (como se 
tratasse de um ficheiro informatico). 

20 - 0 Senado norte-americano aprova uma lei que elimina as fronteiras que deli

mitavam os sectores das telecomunicac;6es, do audiovisual e da informatica, 

consagrando a convergencia entre eles. No PU.blico de 26/6, Maria Augusta 
Gonc;alves considera a medida o "maior desafio que a Europa enfrenta". 

Julho 

1 -Lanc;ado o primeiro nUmero da revista Cyber.net, dirigida por Paulo Bastos e 
ligada a TVI e as revistas F6rum Estudante e Descobrir. 

1 -Alguns diarios aumentam o seu prec;o de capa, em resultado directo dos 
graves problemas registados no sector do fornecimento de papel. 

1 - Revelado que a SIC pretende discutir com o ministro que tutela o sector <la 
comunicac;ao social a participac;ao em forc;a daquela estac;ao na RTP-1, alte
rando a sua posic;ao de exigir do Estado um pagamento pelos programas a 
emitir naquele canal pllblico. 
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6 -0 tribunal federal de recurso de Karlsruhe alemao profbe uma campanha 

de publicidade da Benetton, por considerar que esta empresa viola as leis da 
concorrencia, ao explorar o sofrimento humano. 

7 - Anunciada na imprensa o rompirnento do contrato de publicidade da Coca 

Cola-Europa com a multinacional McCann Erickson, passando aquela a 
recorrer aos servir;:os da rede de agendas francesas Publicis FCB. 

9 -Naquele que viria a ser considerado pela Ttme como o fen6meno editorial do 

ano, a Penguin larn;a no mercado rnini-livros a meia libra cada um, vendendo 

4,4 milhOes de exemplares em apenas nove semanas e mostrando que muitas 

pessoas afinal nao leem nao tanto por falta de tempo, mas de dinheiro. 

31 - A Walt Disney anuncia a compra da Capital Cities, detentora da ABC Televi

sion Network, com 225 filiadas e que chega a casa de 99,9% da popula,ao da 

Uniao. Foi a segunda maior aquisii;ao de sempre nos EUA, por 2, 7 mil milhOes 

de contos. No seu conjunto, a Capital Cities tern uma penetrai;ao de 25% no 

mercado televisivo dos Estados Unidos. 

Agosto 

1 - Completam-se 60 anos sobre o nascimento da Emissora Nacional (EN), entao 

inaugurada por Carmona, Salazar e Duarte Pacheco. Na altura, foi estabele
cida a taxa de seis escudos mensais para os proprietarios de aparelhos (tres, 

se provassem ser pobres). 

7 -A SIC alarga o seu horario de emiss6es diArias, comer;:ando a programar;:ao As 

9 horas, em vez de as 11, como ate entao. Uma <las horas sera ocupada com 

programas infantis. 0 espar;:o das 9-12 horas representa 4,2% do share total 
diArio e, no mes de Julho, o Canal 1 detinha 79 ,5% de audiencia nesse espar;:o. 

23 -A Texto Editora apresenta na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, 

o primeiro dicionArio em lingua portuguesa multimedia em versao CD-ROM,
pelo prer;:o de cerca de oito contos.

Internacional 

2 - Westinghouse prop6e-se adquirir a CBS, uma das principais cadeias de tele

visiio norte-americana 

10-0 Congresso norte-americano aprova uma nonna que obriga a que todos os

televisores vendidos nos EUA estejam equipados com um 'chip' previamente

programado, que permite bloquear a recepr;:ao de programas violentos e com
cenas de sexo explfcito de televisao.

10 - 0 jornal PUblico divulga um texto do seu correspondente no Rio de Janeiro, 

que da conta de uma lenta tendencia de descida <las audiencias <las teleno
velas no Brasil, fen6meno perceptfvel desde 1989. 
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20 -Morre numa clinica de Lausanne (Suic;a) Hugo Pratt, o criador de Corte 
Maltese. 

24-A Microsoft larn;a em todo o mundo o 'Windows 95', no meio de grande

aparato mediatico.

24 - Pela primeira vez na sua centen3.ria hist6ria, o limes, de Landres, nas maos 
de Rupert Murdoch, foi distribuido gratuitamente, uma vez que a edic;ao foi 
comprada pela empresa de Bill Gates. 

26 -A Time Warner apresenta uma proposta de aquisic;ao da Turner Broadcasting 

System, o imperio construido por Ted Turner em torno da CNN, par uma 

verba de cerca de nave mil milh6es de d6lares, procurando, a exemplo do que 

pretendeu tambem a Disney (ao adquirir a ABC), estabelecer uma 'integrac;ao 

vertical', controlando os produtos desde a concepc;ao ate a sua distribuir;:ao. 

Setembro 

6 -A RTP transmite o primeiro debate entre Ant6nio Guterres e Fernando 

Nogueira, sendo o segundo transmitido pela SIC, uma semana depois. 

Suscita-se no pals uma viva polemica em torno da exclusao dos dirigentes dos 

outros partidos com assento parlamentar. 

9-Seguindo os passos do Record e de A Bola, o jornal O logo passa a ser editado

diariamente.

9 - 0 Expresso revela dados de um estudo do Conselho da Europa, segundo o qual 

Portugal e o pafs (de entre 17 paises europeus e, ainda, o Japao e os EUA) que 

gasta menos dinheiro com a cultura, o ensino e o lazer, sendo, em contra

partida daqueles que disp6em de mais elevada taxa de posse de dais ou mais 
aparelhos de TV nos Jares. 

13 -A 15 dias das eleir;:6es legislativas, os presidentes do Conselho de Adminis

trar;:ao da RDP e o da RTP promovem uma serie de altos quadros da empresa 

as funr;:6es de assessor ou consultor. 

16-0 Expresso-Revista publica um·'dossier' sabre as causas do fen6meno do

aumento do prer;:o de papel de jornal e as eventuais consequencias que podem

advir para o sector da imprensa, nomeadamente em Portugal.

22 -A TV2 inicia a emissao da serie "O seculo do Cinema", produzido pelo British 

Film Institute. 

25 - Inicia-se no CEFOPE da Universidade do Minho o primeiro curso de estudos 

superiores especializados sabre Educar;:ao para os Media, com a durar;:ao de 
dais anos. 

30 -Abre no Mercado Ferreira Borges, no Porto, o Salao Internacional de Banda 

Desenhada, iniciativa que comemora este ano o seu 10.0 anivers8.rio. 
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Internacional 

4 -Morre, com 84 anos, o actor brasileiro Paulo Gracindo, que incamou nos 

palcos, nas novelas radiof6nicas, no cinema e nas telenovelas, personagens 

que alcam;aram enonne sucesso. 

15 a 19-Encontro internacional, em Paris, sobre o tema "Reinventar a televisao", 

uma iniciativa realizada sob a egide da UNESCO e da Comunidade Europeia, 

com a participa,;ao de cientistas sociais, analistas politicos e profissionais dos 

media. 

22 -Ao concluir um acordo de fusao com o grupo Turner Broadcasting System 

(que detem, nomeadamente, a CNN), a Time Warner recupera o primeiro 

lugar no ranking dos grupos de comunicac;ao a nfvel mundial. 

Outubro 

I -Eleic;oes para a Assembleia da Republica ganhas pelo Partido Socialista, que 

defende, nomeadamente, uma profunda revisao da lei de concessao do servi,;o 

pU.blico de televisao e radiodifusao, uma nova lei de imprensa e uma recom

posi,;ao da AACS, tornando esta mais independente do poder politico. 

6 - V8rios comunicados dao conta de um reacender da 'guerra' entre o director de 

Informac;ao e o Conselho de Redacc;iio da RDP. 

13-A Comissao Europeia envia ao Gove.mo portugues uma carta, na qual solicita

explica,;Oes acerca dos 20 milh6es de contos pagos pelo Estado a RTP nos

Ultimos tres anos, a tftulo de compensa,;Oes pela presta,;ao de servi,;o pU.blico.

A iniciativa vem na sequencia de uma queixa apresentada a UE pela TVI.

13 -Abrem no novo complexo comercial do Gaiashopping, em Vila Nova de Gaia, 

nove salas de cinema da Warner/Lusomundo, dotadas de tecnologia de ponta, 

em tennos de som e de imagem. 

20 -Abre na Fabrica da Cultura, na Amadora, o VI Festival de Banda Desenhada. 

21 -Toma posse o novo Govemo presidido por Ant6nio Guterres, cuja orgiinica 

volta a colocar a Comunica,;ao Social com o estatuto de Secretaria de Estado. 

30 - Zita Seabra, a presidente do Instituto Portugues da Arte CinematogrAfica e do 

Audiovisual, pOe o seu lugar a disposi,;ao do novo ministro da Cultura. 

31 - Freitas Cruz demite-se de presidente do Conselho de Administra,;iio da RTP. 

31 -A administra,;iio da TVI aceita o pedido de demissao apresentado pela Direc,;ao 

de Infonna,;ao, presidida por Jose Ribeiro e Castro. 
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29 -Pela primeira vez, um filme portugues - "Q Convento", de Manoel de Oliveira 

-surge no top do 'box office' americano e em terceiro lugar no top das estreias

independentes da 'Variety'.

30 -Anunciadas previs6es de abrandamento do prei;o do papel de imprensa, que 

aumentou 80 por cento entre Julho de 1994 e Outubro de 1995 e 50 por cento 

em 1995. 

31 -Bill Watterson p6e fim a serie de banda desenhada Calvin & Hobbes, publi

cada diariamente par mais de dais mil jornais de todo o Mundo. Fora dos 

EUA e do Canada e autorizada a continua�ao da publica�ao de tiras ineditas, 

pelo que o PUblico continuara com as aventuras de Calvin & Hobbes par mais 

alguns anos. 

Internacional 

12-Assinalado um dia de protesto contra a censura na Internet, com incidCncia

especialmente nos Estados Unidos, onde o Congresso se prepara para votar

restric;Oes a divulgac;ao nos servii;os electr6nicos de "material indecente" aces

sfvel a menores.

13 -Os distintos canais que emitem em sueco decidiram firmar um pacto de 

conduta, segundo o qual s6 a partir das 21 horas transmitirao programas 

com violencia. A medida surgiu de uma iniciativa da ministra da Cultura da 

Sueda, na sequencia de centenas de cartas recebidas de pais de crianc;as 

preocupadas com os efeitos da violencia televisiva. 

18 - Divulgado que a Microsoft e a cadeia norte-americana NBC decidiram lanc;ar 

um canal de TV por cabo e um servii;o electr6nico interactivo. 
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7 -0 grupo editorial F6rum Multimedia larn;a o Cyber.net Interactivo apresentado 
como a primeira edic;ao portuguesa de uma revista em CD-ROM 

8 - Emidio Rangel, acompanhado de guarda-costas, entra a forc;a na Cooperativa 
TSF, depois de o tribunal lhe ter dado razao na disputa_com o grupo de Teresa 
Moutinho e Albertina Antunes. 

9 - 0 secret.irio de Estado da Comunicac;ao Social constitui uma comissao de 
especialistas de diversos sectores para reflectir e apresentar propostas sabre 
o futuro da televisiio

10-0 filme "Sete Pecados Mortais", de David Fincher, recebe o Grande Premio do
Fantasporto 96.

10 - E divulgada a decisao do CA da RTP de processar a SIC, por esta promover 
uma entrevista com Rui Mateus acusando o canal pllblico de ter censurado 
anteriormente esta mesma entrevista. 

10 -0 Expresso divulga a intern;ao de Stanley Ho de comprar a maioria do capital 
da TVI, podendo este canal passar a emitir directamente para Macau. 

10-Termina em Lisboa, no Centro Cultural de Belem, um ciclo comemorativo dos
80 anos da distribuidora Filmes Castello Lopes, a decorrer desde o dia 3.

12 -Estreia uma nova grelha de programac;ao na 'nova' Antena 1, com a novidade 
do "Born Dia, B6snia", programa pensado para fazer a ligac;ao as tropas portu
guesas estacionadas em territ6rios da ex-Jugosl8.via. A TSF estreia tambem 
pr6gramas novos, entre os quais um debate semanal sabre educac;ao. 

12 -A SIC e multada em cinco mil contos por se ter recusado a emitir tempos de 
antena da propaganda eleitoral e absolvida da queixa.crime por ter divulgado 
sondagens fora do prazo previsto na lei. 

13 - 0 semanArio O Diabo aparece nas bancas com novo grafismo, com o objectivo 
de conquistar um ptlblico mais jovem. 

14-0 Parlamento Europeu aprova regras que prop6em que mais de metade da
programac;ao <las TV's sejam de obras europeias, o volume e forma de inserc;ao
da publicidade e a aplicac;ao de um dispositivo tecnico (v-chip) que permita
aos pais controlar os programas vistos pelos. A Comissao Europeia tera,
porem, a Ultima palavra.

15-Abre no Centro Cultural de Belem uma exposic;ao sobre "A magia da imagem":
as tecnicas de animac;ao de imagens que estiveram na origem do cinema.

15 -Publicado o livro de Francisco Rui C.idima sabre "Salazar, Caetano e a  Tele
visao". 

16 -Revista Teleguia deixa de publicar-se. 

17 - E divulgado ( cf. Pub Ii co) que a verb a concedida pelo Estado a RTP a tf tulo de 
indemnizac;ao compensat6ria duplicara em 1996 relativamente ao ano ante
rior, passando de 7,2 para 14,5 milh6es de cantos. 
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19 -A TVI aumenta o espai;o dedicado a informai;ao, mediante a emissao de 

'flashes' infonnativos entre as 16,30 e as 19,30 

20 -A TVI comemora tres anos de emiss6es, com uma media de 'share' que varia 

entre os 12 e os 14 por cento. 

24 -A partir de Julho de 1995, o Expresso lidera o ranking dos jornais com maior 

audiencia, seguido de perto pela Notfcias Magazine, A Bola, o Jamal de Noti

cias e o Correio da Manha (fonte: Expresso ). 

26 - Parecer do Centro de Estudos Juridicos da Presidencia do Conselho de Minis

tros conclui que a venda da RETI a Portugal Telecom e ilegal. 

28 -Divulgado que a TVI tenninou 1995 com prejufzos de cinco milh6es de contos 
e uma dfvida de 12 milh6es. 

Internacional 

1 -Congresso dos EUA aprova a Lei das Telecomunica96es, que inclui o Commu
nications Decency Act, o qual visa, nomeadamente, impedir a divulgai;ao de 

materiais obscenos na Internet. 

12 -Tennina em Cannes a 3.a edii;ao do Milia-Mercado Internacional da Edii;ao 

e dos Novos Media, que apontou para um 'casamento' da Internet com o 

CD-ROM.

Mar�o 

1 - Decimo anivers8.rio da Radio Universit.iria de Coimbra 

1-A Deltapress, ligada ao grupo Investec, passa a distribuir o di8.rio desportivo
Record e a revista Md.xi ma.

1 -A Assembleia da Republica chumba, com os votos do PP, PSD e PCP uma 

proposta do Governo de alterai;ao da lei da televisao, que visava abrir a possi

bilidade de o capital estrangeiro de pafses comunitftrios em operadores pri

vados de TV poder ir alem dos 15%. 0 PSD vota contra uma proposta que ele 
pr6prio anunciara ir apresentar a Bruxelas, enquanto Govemo. 

5 -A Federai;ao Internacional de Jornalistas lani;a uma campanha internacional 
pela defesa da liberdade de expressao dos jornalistas argelinos. 

5 - 0 PUblico completa seis anos de vida, afectado por resultados negativos 

em 1995. 

6 -A SIC inicia a exibii;3.o de uma serie -"Decadencia" - que retrata a IURD e que 

foi produzida pela TV Globo, em guerra com aquele agrupamento religioso. 

8-A CGTP-IN insurge-se, em comunicado, contra a alegada intenc;3.o da Admi

nistrac;ao da RTP de reduzir em um quarto o nUmero dos trabalhadores da

empresa.
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31-E publicada a Lei 37-A/97 que regula o sistema de incentivos do Estado aos
6rgi'ios de comunica,;i'io social.

Internacional 

4 -0 Instituto Internacional de Imprensa, com sede em Viena, nota, no seu rela
t6rio anual, que, embora o rn1mero de jornalistas mortos no exercfcio da 
profissi'io, em 1996, tenha baixado de 52 para 38, se agravou a situai;i'io da 
liberdade de imprensa. 

5 -Morre em Fran,;a Andre Franquin, autor belga de BD, criador, nomeada
mente, de Gaston Lagaffe e Spirou. 

24 -Estala em Espanha um conflito entre uma plataforma de TV digital apoiada 
pelo Governo popular e que junta, nomeadamente, a TVE e a Telef6nica, por 
um !ado, contra o Canal+ apoiado pelo Grupo PRISA, por outro. 

25 -As autoridades chinesas divulgarn um rn1mero de telefone para que os cida
di'ios possam denunciar "viola,;Oes da moral ou estilos de trabalho incorrectos" 
por parte de jornalistas do pais. Esta medida segue-se a uma cartilha de 
conduta deontol6gica destinada a classe jornalistica. 

26 - Utilizadores da Internet em Espanha fazem greve a companhia que disponi
biliza o acesso, a Telefonica, por causa dos prec;os por esta praticados. 

27 -Segundo uma notfcia de El Pais, 40 por cento do papel utilizado pela imprensa 
na Gri'i-Bretanha ja e reciclado, o que levou o Govemo a autorizar os jornais 
que a ele recorrem a usar um selo verde. 

31 - Um cons6rcio constituido por tres poderosos gmpos de televisao brit§.nicos, 
British Sky Broadcasting -controlado por Rupert Murdoch-, Carlton Televi
sion e Granada apresenta uma oferta para concorrer as licenc;as comerciais 
de televisi'io digital terrestre. 

Fevereiro 

1 -Entra em fun,;Oes o ICS -Instituto da Comunicai;i'io Social, presidido por Rui 
Assis Ferreira e que substitui o GAI - Gabinete de Apoio a Irnprensa. 

1 -Entra em vigor o decreto-lei que institui limitac;Oes ao porte pago na imprensa 
regional, medida contestada pelas organiza96es do sector. 

1 -E anunciado que a SIC consegue obter o seu share rnedio mensal maior de 
sempre e acima dos 50 por cento: 50,8 em Janeiro. 

3 -A RDP comec;a a emitir desdobramentos regionais na sua frequencia da 
Antena 1, libertando assim a .frequencia da Antena 3 ate enti'io utilizada para 
o Centro e Sul do pais.
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instituto de formac;ao de jornalismo para os pafses africanos de expressao 
portuguesa. 

29 - Uma avaria que se prolonga por tres dias no setvidor de correio electr6nico 
impede os mais de 50 mil assinantes da Telepac no Pafs de trocar dados nas 
redes acessfveis atraves de sistemas on-line.

30 -A Comissao de Aplica9ao de Coimas em Materia de Publicidade aplica 800 
contos de coimas a BRISA e 2000 a SIC, no primeiro caso pelo contelldo da 
campanha da Via Verde e, no segundo, por mensagens dissimuladas (separa
dores publicitarios da Superbock e Persil). 

30 - Comec;a a publicar-se a revista Tele-Semana.

Internacional 

4-Termina em Amsterdao o 50.° Congresso da FIEJ (Federac;ao Internacional
de Editores de Jornais) num contexto de incerteza sobre o futuro dos jornais
impressos.

13 -Revelada a descoberta de um bug no mais popular programa de navegac;ao na 
Internet, o Navigator da Netscape, que p6e em causa a seguranc;a dos dados 
dos utilizadores. 

14 -0 magnata australiano Rupert Murdoch inverte a sua polftica: anuncia a aqui
sic;ao da Family Channel, a nona cadeia de cabo nos EUA, alia-se a Primestar 
e abandona a sua ambic;ao na area do satelite. Objectivo: fazer concorr�ncia 
ao Disney Channel e ao Nickelodeon (este da Viacom). 

14 -Antestreia de Hercules, a nova longa-metragem animada da Walt Disney, em 
Nova Iorque 

14-E tornado pllblico que a Microsoft vai investir 170 milh6es de contos na
Comcast, a quarta maior empresa de TV por cabo, com a finalidade de
acelerar o casamento entre a televisao e a Internet.

, 

22 -0 magnata da TV alema Leo Kirch e o grupo de meios de comunicac;ao 
., 

Bertelsmann chegam a acordo para o desenvolvimento de uma plataforma 
de televisao digital, ap6s um ano de desentendimentos. 

26 - 0 Supremo Tribunal dos Esfados Unidos declarfl inconstitucional a Lei sobre 
a pornografia na Internet, aProvada em 1996, cOnsiderando que ela interfere 
substancialmente com a liberdade de expressao. 

Julho 

2 - A Secretaria de Estado da Comunica�ao Social abre uma p.igina na Internet 
com a principal legislac;ao do sector, documentac;ao diversa, um f6rum aberto 
sobre TV e links para outras institui�Oes (www.secs.pt). 
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30 -Lam;ado o primeiro m1mero da revista social VIP, do grupo Impala, com uma 
tiragem de 210 mil exemplares. 

31 -A agenda Lusa transforma-se em sociedade an6nima de capitais maioritaria
mente pllblicos e aumenta o seu capital social, como medidas para sanear as 
contas da empresa. 

31 -A Assembleia da Republica aprecia um pedido de ratifica�ao de um ponto do 
decreto-lei da Radio, no sentido de reduzir a potencia das radios locais, confi
nando a sua recep9ao aos concelhos para que se encontrem licenciadas. 

31 -Encerra a esta9ao XFM, do Grupo Lusomundo. 

Internacional 

2 -Bill Clinton apresenta relat6rio sobre o desenvolvimento da Internet, defen
dendo a rede mundial como area de comercio livre de impostos e calculando 
que, dentro de 10 anos, ela sera palco de 10 a 20o/o das transaq:Oes comerciais. 

2 -Morre com 89 anos o actor norte-americano James Stewart 

Agosto 

I - Fernando Seara e eleito presidente do Conselho de Opiniao da RTP. 

4 - Sao abertas as candidaturas de uma dezena de esta96es de radiodifusao que 
pretendem a classifica9ao de radio tematica. 

Internacional 

1 -A MTV Europa comemora dez anos de vida, tendo passado de uma audiencia 
potencial de 1,6 milh6es de lares e um (mico canal para 57 milh6es e quatro 
servi9os distintos. 

31-Morte da princesa Diana num acidente de carro, num tllnel parisiense,
quando era perseguida par um grupo de paparazzi. 0 facto suscita uma onda
de contesta9ao ao jornalismo de escandalos e sensacionalista.

Setembro 

3 -No dia em que se vota na Assembleia da Reptlblica a revisao da Constituiyao, 
e inaugurado o Canal Parlamento, distribuido pela TV Caba, par ora na zona 
de Lisboa e s6 a partir dos inicios de 1998 em todo o pais. 
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Internacional 

6 - Funeral da princesa Diana seguido pela TV por largas centenas de milhOes de 
pessoas em todo o mundo. 

18-0 magnata e dono da CNN Ted Turner anuncia a inten,ao de doar 1000
milhoes de d6lares i\ ONU ao longo dos pr6ximos dez anos.

25 -A Imprensa inglesa decide subscrever um c6digo de boa conduta que limita os 
movimentos dos jornalistas, nomeadamente dos fot6grafos, na sequencia da 
polemica aquando da morte da princesa Diana. 

30 -A Microsoft lan,a a nfvel mundial a versao 4.0 do Internet Explorer. 

Outubro 

1 -Sai o primeiro mlmero da revista "PM-Politica Mesmo", do grupo SemanArio, 
dirigida por Pedro Santana Lopes. 

4 -Casamento da infanta Cristina, de Espanha, converte-se em acontecimento 
mediatico com megacobertura da TVE. 

4 - Estreia na RTP a serie juvenil "Riscos", que aborda problemas das jovens gera
c;6es. 

5 -A SIC completa cinco anos de vida. 

6 - Vai para o ar a nova grelha da Radio Comercial, que pretende concorrer com 
aRFM. 

9 - E inaugurado na Rua do Instituto Industrial, em Lisboa, o Museu das Comu
nicac;6es, um projecto conjunto do Instituto das Comunicac;6es de Portugal, 
dos CIT e da Portugal Telecom. 

11 - E publicado um decreto-lei que define as condic;6es de emissao, renovac;ao e 
suspensao ou cassac;ao da carteira profissional de jornalista. 

13 -0 filme "O Carteiro de Pablo Neruda" completa dois anos ininterruptos de 
exibic;ao, no cinema Mundial, em Lisboa. 

14-0 jomal A Capital volta a ter uma Unica edii;ao, ao principio da tarde, depois
do insucesso de uma edii;ao matutina e outra vespertina, em vigor desde
Novembro de 1996.

IS-Dados da APCT divulgados pela 'Briefing', relativos ao segundo trimestre, 
indicam a continuac;ao da tendencia de queda nas vendas dos jomais diArios, 
ja detectada no primeiro trimestre de 1997. 

16 - Constitufda a Vax - Associac;ao de Radios de Inspirac;ao Crista de Expressao 
Portuguesa, do Brasil, Portugal, Cabo Verde, Macau, Angola e S. Tome e 
Principe. 
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Internacional 

7 - Rupert Murdoch, dono de vanos jomais sensacionalistas, defende, num 

discurso em Adelaide (Australia), que as medidas de protec,ao do direito 

a intimidade apenas aproveita aos poderosos e nao ao cidadao comum. 

8 -A empresa canadiana Nortel e a brit§.nica United Utilities anunciam uma nova 

tecnologia que pennitira aceder a Internet atraves da rede electrica e a uma 

velocidade bastante superior a que e possfvel pela rede telef6nica. 

10 -0 desenhador Mike Judge decide por fim aos seus bonecos Beavis & Butthead , 

cujas hist6rias eram emitidas na MTV, suscitando polemicas e queixas junto 

do canal. 

20-0 Departamento de Justi9a norte-americano decide investigar eventuais prA

ticas monopolfsticas da Microsoft.

20 - Come9am nos paises da Uniao Europeia os Netd@ys, iniciativa destinada a 

incentivar a introdu9ao e uso do multimedia e da Internet nas escolas. 

23 -A conferencia dos presidentes dos grupos politicos do Parlamento Europeu 

decide atribuir o Premio Sakharov para a Liberdade de Espirito a jomalista 

argelina Salima Ghezali, pela sua militancia contra a censura e em defesa dos 

direitos humanos. 

28 -Segundo um estudo da organiza9iio europeia Prix Niki, as imagens estereo

tipadas das mulheres na televisao mudaram pouco nos Ultimos anos (sintese 

dos resultados no DN). 

31 - A livraria Amazon.com, a primeira a vender exclusivamente atraves da 

Internet, chega ao milhao de clientes. 

Novembro 

3 -A TVI come9a a em1t1r, em substitui9ao de "Xica da Silva", a novela 

"As pupilas do senhor reitor", apresentada como "a mais portuguesa das 

novelas brasileiras". 

5 -A SIC assina com a Santa Casa da Miseric6rdia de Lisboa um protocolo para 

a transmissao dos sorteios do Totoloto e da Lotaria. 

6-Inicia-se em Lisboa o 9.° F6rum Europeu de Televisao e Cinema, organizado

pelo Institute Europeu de Comunicai;ao, que e presidido por Pinto Balsemao.

7 -Na discussao do Or9amento do Estado para 98, o PSD volta a insistir na ideia 
da privatiza,ao da RTP e da RDP. 

10-A SIC transmite o document3rio "Cette television c'est la votre", sobre si pr6-

pria, da autoria de Mariana Otero e originariamente produzido para o canal

franco-alemao ARTE.









1998 

Janeiro 

6 - 0 semanano Expresso faz 25 anos e anuncia diversas iniciativas que se 
prolongarao por todo o ano. 

7 - Entra em funcionamento a RTP Africa, um investimento de mais de dois 
milh6es e meio de cantos. 

7-Jornalistas doJN decidem em plen.irio uma greve para o dia 19, coma forma
de pressionar a Administrai;ao a negociar Um acordo de empresa.

8 - 0 ministro Jorge Coelho deixa a tutela da comunica<;ao social, a qual passa 
para o Ministerio da Juventude, Desporto e Toxicodependencia. 

8 -Comei;a a ser publicado o semanario Jamal de Neg6cios. 

10-Segundo o PUblico, a RTP e a  agenda Publicis foram multados em, respecti

vamente, 1000 e 500 cantos pela emissao de um an(mcio a um perfume, feito
em frances.

12-Iniciam-se em Portugal as emiss6es experimentais de radio digital, a partir
dos estudios de Lisboa da RDP.

15 - Lanc;ada em Lisboa a obra "Os Comics em Portugal", uma hist6ria da BD, da 
autoria de Ant6nio Dias de Deus. 

15-A TV Caho inclui o canal ViverNivir no seu menu, em substituic;ao do canal
Estilo.

17 - Um grupo de 11 jomalistas da RTP-Porto manifesta descontentamento porter 
sido enviado um jomalista de Lisboa ao Norte para entrevistar o ·presidente do 
Benfica, caso ocorrido na sequ�ncia de alegac;Oes de sonegac;ao de imagens 
inconvenientes para o F. C. Porto. 

18-0 JN inaugura uma mudanc;a radical de formato, passando a uma dimensao
pr6xima da tabl6ide, alterando o grafismo, criando p3.ginas especfficas para
Norte e Sul do pafs e reduzindo o pre�o de capa para os cem escudos nos
dias tlteis.

21-Rogerio Santos lanc;a o livro "Os novos media e o espac;o ptlblico" (Gradiva).

29 - E relan�ado o tftulo Vida Mundial, sob a forma de uma revista de periodi
cidade mensal, dirigido par Jose Goulao. 
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6 -Realiza-se na Bedeteca de Lisboa um debate sobre a serie Dragon Ball, orga

nizado pela Associac;ao Educac;ao e Media. 

6 -Tern infcio em Trento (Italia) um congresso sobre "Os media regionais -uma 
voz pela Europa", que havia sido proposto pela portuguesa Helena Vaz da Silva. 

7 -0 Expresso come,;a uma campanha de publicidade sensacionalista em tomo 

de uma entrevista feita em Lisboa por Jose Pedro Castanheira a Rosa Casaco. 

9 -A Associac;ao Portuguesa de Espectadores de Televisao abre o seu site na 

Internet. 

10-Realiza-se em Lisboa um encontro promovido pela AACS, com vista a criac;ao

de um F6rum pennanente de debate sobre os media. No discurso de abertura,
o presidente da AR, Almeida Santos, propOs o regresso da taxa de TV.

10-Luciano Patrao em representai;ao do JN, e eleito presidente da Associai;ao da 

Imprensa Diaria.

11 -0 Canal Parlamento passa a ter cobertura nacional. 

12 -Ordem_ de servi90 da Administra,;ao <la RTP estabelece que em principio os 

correspondentes no estrangeiro devem mudar de tr�s em tr�s anos. 

17 -0 Joma/ da Regitio e lan,ado em Setubal (depois, de Sintra, Cascais e Oeiras), 

tendo j3. atingido os 325 mil exemplares. 

18 -Constitufda a 'Work Media', uma editora constitufda para lan,;ar duas publi

cac;Oes em tomo do mundo e dos problemas da publicidade. 

19 -0 Conselho de Ministros aprova a proposta de uma nova Lei da Televisa.a, a 

submeter a Assembleia da Repllblica. 

19-Encontro da Associac;ao Educac;ao e Media, no Porto, sabre o tema "As ima

gens da imagem" e que contou com a participa<;iio de David Buckingham.

20 - Lan,;ada no Porto uma antologia de reportagens de imprensa premiadas nos 

Ultimos 10 anos em Portugal, numa iniciativa da Comissiio Organizadora do 

.3° Congresso dos Jornalistas Portugueses. 

20 -A TVI completa cinco anos de vida. 

26 -Inicia-se em Lisboa o 3.° Congresso dos Jornalistas Portugueses, subordinado 

ao tema "Jornalismo real, jornalismo virtual". 

26 -Ant6nio Mega Ferreira recebe o premio de personalidade do ano de 1997 

atribufdo pela Associac;ao da Imprensa Estrangeira em Portugal. 

28 - Segundo um estudo da Sabatina, o investimento em publicidade cresceu em 

1997, em Portugal, 22 por cento, tendo o investimento global sido da ordem 

dos 210 milh6es de cantos. 

28 -A RTPi inicia as transmiss6es por satelite em suporte digital para os Estados 

Unidos da America. 

28 -A Edipresse encerra na Sui,;a Le Journal de Geneve e Le Nouveau Quotidien 

e abre Le Temps. 





Cronologia • 1998 205 

12 -0 Conselho de Ministros aprova urna resolw;ao que concede direito de recusa 

de publicidade domicili3.ria aos consumidores 

13 -A Casa da Imprensa, a Ordem dos Medicos e uma empresa farmaceutica 
assinam um protocolo com vista a fonnac;ao e actualizac;ao de jornalistas na 

area da sallde. 

13 -A Assembleia Geral de accionistas da SIC aprova o relat6rio e contas de 1997 
com um resultado lfquido de 3,025 milhoes de contos (um acrescimo de 58,8 

por cento em relac;ao a 1997). As receitas publicit:irias da estac;ao represen
taram 55 por cento dos investimentos em publicidade televisiva. 

14 -Inicia-se na FIL, em Lisboa o Mercado Internacional do Audiovisual. 

16 -lnicia-se a Semana dos Media na Escola, promovida pelo Instituto de Inovac;ao 

Educacional. 

20-0 'Iribunal Cfvel de Lisboa manda apreender a revista Factos, dando razao a

queixa de plagio apresentada pela publicac;ao suic;a Facts.

21 -Anunciados lucros da ordem dos 70 milh6es de cantos para a Portugal Telecom, 

um crescimento de 27,6 por cento relativamente a 1997. 

23 -Na esteira do que fizera o JN, o Didrio de Not(cias baixa para cem escudos o 
prec;o da sua edic;ao de segunda a sexta. 

23 - Cristina Ponte lanc;a o livro "Televisa.a para Criarn;as - o Direito a Diferenc;a". 

24 -A revista Visdo completa cinco anos de vida. 

25 -Sai o novo m1mero 1 da Factos, com um grafismo diferente e um nova 
director. 

26 -Termina em Lisboa o congresso da APAP (Associac;ao Portuguesa de Empre

sas de Publicidade e Comunicac;ao) sob o tema "Reflectir para o 3.0 Milenio". 

26 - 0 TerrAvista, um espac;o de alojamento de paginas portuguesas na Web 
completa um ano de vida com cerca de 20 mil inscritos. 

27 -0 JN e o DN passam a ser postos a venda em quatro cidades do Norte de 

Espanha: Vigo, Baiona, Pontevedra e Santiago de Compostela. 

29-Um mega-almoc;o com mais de 15 mil pessoas em pleno tabuleiro da nova

ponte Vasco da Gama e a forma encontrada por uma empresa de detergentes

para fazer uma campanha publicitAria.

30 - Assembleia Geral da RDP aprova o relat6rio e contas relativo a 1997 com um 
lucro de cerca de um milhao de contos. 

31 -0 Publico fecha as contas de I 997 com resultados negativos de 88 mil contos 
(364 mil no ano anterior). 
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7 -Inaugurado nova Centro de Produ,ao da RDP em Ponta Delgada. 

9-Noticiados problemas salariais no Semandrio.

14 -Assembleia de credores da TVI para decidir o futuro da empresa. 

207 

17 -Um primeiro volume de mem6rias da RTP centrado nos anos de 1957 a 1979 

e apresentado por Vasco Hogan Teves, com a chancela da TV Guia Editora 

19 - 0 programa da RTP "Domingo Desportivo" passa a ter duas edic;Oes. 

21 -Arranca em Portugal o projecto-piloto de utilizac;ao de transacc;Oes seguras na 

Internet, gerido pela UNICRE. 

22 -0 PSD apresenta na Assembleia da Republica um projecto de lei de privati

za,ao da RTP. 

22 -Nicholas Negroponte profere em Lisboa uma confer�ncia organizada pela 

Dun Bradstreet e pelo Expresso, no Ambito <las comemorac;Oes dos 25 anos 

deste jornal. 

22 -A nova Direcc;ao da RTP decide suspender o programa "Obrigado par tudo" 

por falta de qualidade. 

23 -Aprovada em Conselho de Ministros uma proposta de nova Lei da Alta Auto

ridade para a Comunicac;ao Social, na sequencia da Ultima revisao constitu

cional. 

23 -Publica,ao do n.0 I de Super Interessante, editado pela Abril/Controljornal. 

26 -Um portugues ganha a final europeia do "Chuva de Estrelas", depois de ter 

vencido as eliminat6rias na SIC. 

27 -A SIC emite, durante duas semanas, o seu "Primeiro Jornal" a partir da cidade 

de Braga. 

28 -CoI6quio sobre "O acesso dos jornalistas as fontes de informac;ao" promovido 

pela AACS e SJ. 

28-Festa de lanyamento do canal generalista brasileiro da Globo GNT (Globosat

Network), incluido no pacote da TV Caho, que passara a incluir ainda o Canal

Brasil.

29 -A Radio Comercial apresenta ao pUblico a sua nova imagem, enquanto o SJ se 

manifesta preocupado com a reduc;ao do nllmero de profissionais e a deterio

rac;ao das condic;Oes de trabalho naquela estac;ao. 

29 -Publicac;ao do mapa de frequ�ncias disponiveis para emissOes de rAdio de 

cobertura local. 

29-Debate em Braga sabre a viabilidade de "um grande jomal diclrio de inspi

rac;ao crista", promovido pelo Secretariado Diocesano das Comunicac;Oes

Sociais.

30 -A AR aprova na generalidade a nova lei da televisao. 
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4-Morte do jomalista Ant6nio Lage.

5 -Saida do diario 24 Horas, do grupo suii;o Edipresse, dirigido por Rocha Vieira,
um projecto que tera orc;ado em 1,5 milhao de contos. 

5 -A Sonae adquire creditos de 2,3 milh6es de contos a credores da TVI tornan
do-se assim o maier credor desta estai;ao. 

5 -A RTC anuncia ter passado a ser possivel comprar espac;o publicit.irio e enviar 
ordens de publicidade via Internet. 

5 -Sai para as bancas a revista Economia Pura, do Grupo Semanario. 

6 -0 Partido Popular inicia uma cruzada pllblica contra a viol�ncia na televisao, 
defendendo a realizac;a.o de um estudo com vista a introdui;ao do 'V-chip'. 

11 -A reportagem "Bunkers", de Jose Rodrigues dos Santos, sobre a cobertura 
dos distUrbios na Albania em 1997 recebeu o premio da CNN para a melhor 
reportagem internacional. 

12 -0 Observat6rio de Imprensa organiza em Lisboa um debate sobre "A comuni
cac;ao social e a cobertura do referenda sobre o aborto". 

12 -"O futuro da imprensa escrita" e o tema de uma conferencia promovida em 
Lisboa no ambito dos 25 anos do Expresso, com Joan Antonio Giner e Thomaz 
Souto Correa. 

13-A AACS da razao ao jornalista Jose Peixe, relativamente a recusa da directora
de A Capital em publicar um texto do jornalista.

13 -0 Parlamento Europeu aprova uma medida que interdita a publicidade ao 
tabaco nos meios de comunicac;ao, medida que provoca viva reacc;ao dos 
editores de jornais e das indllstrias tabaqueiras. 

14 - Anunciada a criai;ao de um instituto de formai;ao para jornalistas dos PALOP, 
promovido pela SECS e que devera arrancar no final de 1999. 

15 -0 grande premio Gazeta de Jomalismo e atribufdo a Carlos Pinto Coelho, pelo 
seu programa de informac;ao cultural "Acontece". Luis Os6rio, do DN, recebe 
o premio revelai;ao de jornalismo.

17 -E anunciado que a CAEM vai avanc;ar com uma auditoria as duas empresas 
de audiometria, com o fim de acabar com o clima de suspeic;ao que se tern 
criado. 

18 -0 novo bispo da Diocese do Porto, D. Arminda Lopes Coelho, cria um Gabinete 
de Informac;ao, cujo primeiro responsAvel e o jornalista e padre Rui Os6rio. 

19 -A RTP comec;a a emitir "Herman-98", o novo talk show de Herman Jose. 

21-A Associac;ao Portuguesa de Anunciantes (APAN) queixa-se de que os canais
televisivos tern promovido em excesso os seus pr6prios programas, nomeada
mente antes dos blocos publicit8.rios.
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Junho 

1-Arrancam as emiss6es codificadas (e em regime de pay TV) da Praemium,
com dois canais dedicados ao cinema.

1 -A assembleia de credores da TVI vota por esmagadora maioria a passagem 
do controlo do canal para a Sonae e a Lusomundo, esta associada ao grupo 
venezuelano Cisneros. 

4 - 0 PUblico anuncia uma decisao do Supremo Tribunal Administrative que 
reconhece aos jornalistas o direito de consulta de processos judiciais transi
tados em julgado (salvaguardando as situa!y6es em sentido contrArio previstas 
na lei). 

5 -A Assembleia da Repllblica vota unanimemente, na generalidade, a nova Lei 
de Imprensa e por maioria (voto contra do PP e absten,oes do PCP e PSD) as 
altera96es a Lei da Alta Autoridade para a Comunica9ao Social. 

5 - PSD entrega na AR projecto de lei com vista a privatiza!y8.o da RDP. 

13 - 0 CENJOR e reeleito para a Direc9ao da Associa9ao Europeia de Forma98.o 
em Jornalismo, numa assembleia realizada em Maastricht (Holanda). 

15 -E assinado um protocolo entre a AID e AIND com vista a fusao das duas asso-
cia96es de Imprensa. 

16 -Arrancam as emissOes experimentais da Ritdio Continental. 

18 -Anunciada a cria98.o da comissao instaladora do Obercom. 

23 -Anunciado o abandono de Dinis de Abreu e Horacio Rodrigues do Conselho 
de Administra98.o do grupo 'Semanario'. 

24-lnicia-se no Centro Cultural de Belem a 14." edi,ao da Mostra Atl§ntica de
Televis8.o.

25 -Lan9amento do Windows 98 pela Microsoft, com sessao antecipada na 
Expo'98. 

26-Anunciada a eleii;ao da AACS para a primeira presid�ncia da Rede de Enti
dades Reguladoras do Sul da Europa no campo do audiovisual.

30 -Encerra a esta9ao radiof6nica SuperFM. 

Internacional 

10-Arranca o mundial de futebol em Fran,a, transmitido por 180 cadeias de TV,
sendo a Ultima vez que tal transmissao e feita em regime aberto.

10-Anunciada a compra pela Associated Press da WTN (World Television News),
uma ag�ncia de imagem detida a 80 por cento pela ABC News.

11 -Dois magnatas dos media, R. Murdoch e J. Malone aliam-se para criar uma 
versao televisiva da 'TV Guide'. 
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7 -Tomam posse os novos corpos gerentes do Sindicato dos Jornalistas, cuja 

Direq:ao e presidida por Joao Isidro, jornalista free-lancer. 

8 -A RTP apresenta em Lisboa o livro "A Televisao nos Ac;ores". 

9-0s canais Holywood e Eurosport (a seguir a SIC e RTPI) ocupam os primei
ros lugares no top de preferencias dos utilizadores da TV Cabo, segundo um

estudo divulgado pelo Pub/ico.

10-Apresentadas no Palacio Foz as novas carteiras dejornalista.

11 - Um artigo de Emidio Rangel no DN leva a que a RTP impe�a a SIC de utilizar 
as instalac;Oes e meios da RTP-Africa em Bissau para enviar para Lisboa as 

reportagens sobre a guerra naquele pafs. 

12 -A RTP consegue atingir o primeiro lugar do top ten de programas da semana 

televisiva (o que nao acontecia ha mais de tres anos) com a transmissao da 

final do campeonato do mundo de futebol entre o Brasil e a Franc;a. 

15-A agenda Lusa passa a disponibilizar um servic;o especializado de ciencia

e tecnologia (gratuito atraves da Internet), no seguimento de um protocolo

assinado com o Ministerio do sector.

15 - Uma equipa de reportagem da RTP e detida em Bissau pelas tropas senega

lesas, sendo o quarto incidente do genera com jornalistas, desde o inicio do 

conflito armado. 

19 -A RTP a tinge o share de 28, 7, o seu valor mais baixo de sempre. 

20 - Estreia na SIC a novela "Torre de Babel", que no Brasil originou viva pole

mica, nomeadamente por cenas entre homossexuais, e que levou a Globo a 
alterar bastante o guiao inicial. 

22 -Publicada no Didrio da RepU.blica a nova Lei da Televisa.a 

22 - 0 Semandrio Econ6mico passa a distribuir por fax e e-mail um servic;o infor
mative sobre o mercado financeiro e investimento. 

24 - Termina uma sefie de 30 edic;Oes do programa 'Falat6rio', as sextas feiras dedi
cado aos media, conduzido por Francisco Jose Viegas. 

28 -Anunciado o encerramento das revistas Ego e InspirarOes (Grupo Impala) e de 
Viver no Campo (Grupo Lusomundo). 

29 -A Portugal Telecom torna-se uma <las grandes vencedoras no processo de 
privatizac;ao das empresas de comunicac;6es do grupo Telebras (Brasil) e 

passando a deter 23% na Telesp, a empresa de telefones fixes paulista. 

29 - 0 Ministro da Cultura decide suspender o acesso ao site Terra.vista, na sequCn
cia da detecc;ao de uma pagina com contelldos pornograficos recorrendo a 

desenhos do Dragon Ball. 

31 -Anunciada a intenc;ao da Lisgrafica de solicitar ao tribunal a penhora de bens 

do grupo Semanario, coma forma de este saldar uma divida de 120 mil contos 

ja com cinco anos. 
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21 -O presidente do CA do Semandrio decide demitir a direq:ao do jornal e 
despedir 112 trabalhadores, argumentando com dificuldades financeiras e 
resultados decepcionantes. Ao mesmo tempo e anunciado o encerramento 
das revistas Factos e PM.

25 - 0 PSD anuncia proposta de altera,ao da lei da televisi\o para obrigar a RTPi 
a transmitir gratuitamente os jogos de futebol. 

27 - Comei;am a ser instalados pela TV Cabo os primeiros descodificadores para 
a recep,ao do Sport TV, ao pre,o de 59. 900 escudos. 

31 - Os trabalhadores despedidos pelo Semandrio manifestam-se em frente a sede 
da empresa, exigindo o pagamento de salarios em atraso. 

Internacional 

9 -Termina em Montreal (Canada) o congresso conjunto das organizai;6es inter
nacionais cat6licas para o Cinema e para a Radio e Televisao (OCIC e UNDA), 
tendo sido aprovada a fusao <las duas organizai;6es. 

15-Criado um canal no site do Vaticano na Internet que permite ouvir e ver

o papa.

18 - Divulgado estudo de duas psic6logas norte-americanas que conclui que a prin
cipal fonte dos medos infantis e a viol�ncia vista na informai;ao televisiva. 

19 -Noticiada a constituii;ao de um Comite de Salvaguarda dos Direitos Legais dos 
Jornalistas na China, para defender os direitos dos cerca de 500 mil rep6r
teres do pais. 

Setembro 

1 - A TMN baixa o pre<;o <las chamadas para quatro escudos par minute e reduz 
a mil escudos o montante do carregamento mensal obrigat6rio. 

1 -Entra em funi;6es no jornal PUblico uma nova equipa directiva, dirigida par 
Jose Manuel Fernandes. 

2 -Num comunicado em que dA luz verde a Sport TV, a AACS salienta que a mate

rializai;ao do projecto implica o acentuar de assimetrias no acesso a infor
mai;ao desportiva. 

2 -Inicia-se em Lisboa uma reuniao de estai;Oes radiof6nicas de vftrios paises 
europeus orientadas para os mais jovens. 

3 - Infcio efectivo <las emiss6es codificadas da Sport TV, dedicada ao desporto e, 
especialmente ao futebol. 

3 - Director do recem-criado 24 Horas admite fazer despedimentos para reduzir 
custos. 
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26-F6rum sobre os media e o ambiente, em Lisboa, patrocinado pela FLAD.

29 - Manuel Roque anuncia, em carta ao primeiro ministro, a sua intern;ao de 

deixar a Presidencia da RTP. 

29 -0 Sport TV, novo canal de televisao par cabo, come9a as suas emiss6es 

regulares. 

30 - Encerra com a Expo'98, o respectivo Centro de Comunica9ao Social, dirigido 

por Joiio Paulo Velez, por onde passaram 5200 profissionais estrangeiros de 

85 pafses. 

30 -A AACS decide recomendar ao Governo e grupos parlamentares a altera9ao da 

lei das sondagens, sugerindo que passe a ser possfvel divulgar os resultados 

durante as campanhas eleitorais. 

Internacional. 

1 -0 jornal desportivo £ranees L'Equipe, associado a dois outros parceiros, lan9a 

um canal televisivo especializado em temas desportivos. 

3 -Os cibernautas espanh6is iniciam um mes de protesto pelo aumento das 

tarifas das chamadas locais da Telef6nica. 

2 -Sao presas 96 pessoas em 12 pafses, no ambito da Opera9ao Catedral, promo

vida pela Interpol para combater a pedofilia na Internet. 

8 -No decurso da ECTS, o principal salao europeu do jogo video, em Landres, 

e lan9ado o Game One, o primeiro canal de TV consagrado aos jogos video. 

11 - 0 grupo £ranees Havas anuncia a apresenta9ao de uma OPA sabre as ac96es 

da editora espanhola Anaya. 

20 -0 provedor dos telespectadores na esta9ao France 2 passa a ter um espa90 

semanal num dos telejornais, para analisar quest6es relacionadas com o modo 

como a actualidade e abordada no canal. 

27 -Inicia-se em Istambul (Turquia) uma conferencia internacional organizada 

pela World Association of Press Councils (WAPC), na qua! a proposta de criar 

um c6digo internacional de conduta para os media viria a suscitar contro
versia entre os jornalistas. 

29 -0 Governo £ranees apresenta na Assembleia Nacional um projecto que visa 

reduzir gradual, mas drasticamente, a publicidade nos canais pUblicos de 

televisiio. 

Outubro 

1-Aprovado na generalidade, no parlamento, o novo Estatuto do Jornalista, com
os votos favorllveis do PS, PCP e PEV e absten9ao dos restantes partidos.
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17-Dados relativos a circula9ao de imprensa no 2.0 trimestre (ver Publico) indi
cam que o JN se consolida como lfder entre os diarios (115 mil exemplares
contra 71 mil do Correia da Manha).

17 -Segundo o Expresso, nos Ultimos nove meses a quota da Telepac no mercado 
de alojamento de sites no domfnio portugues baixou de 53,2 para 48,6 por 
cento. 

19 -Vinte e tres operadores de radio a Norte do Douro protestam junto do Governo 
pela polftica de distribuii;ao de dinheiros pllblicos para campanhas publici
tarias. 

20 -A Uniao Europeia inicia uma reflexao sobre os criterios de financiamento das 
televis6es pllblicas pelo Estado. 

22 -Inicia-se no Funchal, prolongando-se ate 25, o primeiro congresso conjunto 
da AID e AIND, subordinado ao tema "A Imprensa Primeiro". 

22-Jose Manuel Fernandes, director do PU.blico, e Joiio Ribeiro, fotojornalista
do JN, recebem os principais galard6es do Premio Jornalismo 1997 do Clube
Portugues de Imprensa (grande Premio e Premio Carreira, respectivamente).

23 -0 IN noticia que os s6cios do F6rum de Jomalistas, de Leiria, deliberaram dar 
por tenninada a actividade da associai;ao, criada em 1996 

23 -Morre Leonardo Ferraz de Carvalho, com 58 anos, cronista de O Independente 

e considerado pelo Expresso "o pai do jornalismo econ6mico" em Portugal. 

24 -Segundo o Expresso, os canais regionais s6 em 2001 entrarao em funciona
mento, com a entrada em cena da TV digital. 

25 -0 Notfcias da Amadora, que chegou a ser uma referenda na imprensa inde
pendente antes do 25 de Abril, festeja 40 anos de vida. 

26 -E publicada a Lei 67/98 relativa a protec�ao de pessoas singulares quanto ao 
tratamento e circulai;ao de dados pessoais (transposii;ao para a ordem interna 
da directiva 95/96/CE), contendo disposii;6es polemicas quanto ao exercfcio 
do jornalismo. 

28 -Governo prop6e, na lei do Or9amento de Estado, que a RDP passe a depender 
apenas da taxa (278 escudos por cada lar) 

28.:.... Segundo o PU.blico, a RTP e a  SIC foram condenadas a pagar, respectivamente 
950 e 750 mil escudos de multa por divulgarem publicidade durante alguns 
dos seus programas. 

29 -E tornado pUblico o parecer da AACS sobre os acontecimentos de interesse 
pllblico cujos direitos exclusives nao podem ser comprados por canais codi
ficados. 

30 -Celebram-se os 60 anos sobre "A guerra dos mundos" de Orson Wells, com 
algumas estai;Oes radiof6nicas a evocarem a data. 

31 -0 jornalista da RR Jose Bastos e contemplado com o Premio Internacional de 
Jornalismo Rei de Espanha na categoria de radio. 
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Internacional 

I - Lan,ados os primeiros servi,os de TV digital na Gra-Bretanha pela British Sky 

Broadcasting de R. Murdoch, com 140 canais. 

12 -Um seman:irio independente do sul da Servia-Nezavisma Svetlost -e publi

cado com noticias de ha 60 anos, velhos poemas e algumas paginas em 

branco, com a nota de que s6 assim pode cumprir, sem pesadas multas, uma 

recente lei da informac;ao que visa controlar ou silenciar os media nao afectos 

ao regime de Milosevic. 

21 -0 presidente Clinton assina algumas leis relacionadas com a protecc;ao <las 
criarn;as face a Internet, uma das quais a Children's On-line Privacy Protection 

que regulamenta a recolha e uso de informac;ao pessoal junta de e sabre 

crianc;as com idades abaixo dos 13 anos. 

Novembro 

9 -0 grupo Media Capital volta ao controlo da TVI, adquirindo uma posi98.o que 

!he confere 94% do capital da esta,ao.

12-A Camara de Braga decide vender o jomal Correia do Minho atraves de con

curso pllblico.

13 -Estreia em Portugal o filme de Peter Weil� "The Truman Show, a vida em 

directo". 

16-A Comissao de Analise de Estudos de Mercado (CAEM) decide considerar os

estudos da Marktest Audimetria como referenda para o sector.

17 -0 Conselho de Ministros da Uni8.o Europeia vota por unanimidade uma reso

lui;:8.o que reafirma a competencia exclusiva de cada Estado membro relativa

mente ao serviyo pllblico de radio e televisao. 

17 -0 jornalista do DN Viale Moutinho vence o Premio de Reportagem Norberto 

Lopes 96-97, pelo seu trabalho sobre a Guerra Civil de Espanha, intitulado 

"No pasaran". 

18-0 Rato Mickey completa 70 anos de vida, criado por Walt Disney

18 -0 Dia.Tio da RepU.blica publica o aviso de que foi requerida par uma insti

tui98.o bancaria a falencia do grupo que edita o Semandrio.

19 -Inicia-se no Porto o V Ibercom - Encontro Ibero-Americana de Pesquisadores 

da Comunicayao, subordinado ao tema "A mediatizai;ao do espayo pllblico'. 

25 -Lanyamento do livro de Artur Portela "A Galaxia de Bill Gates e a Responsa

bilidade Cultural do Jornalismo", contendo entrevistas a v3.rias personalidades 

da vid nacional. 
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26 -A revista 20 Anos, da Lusomundo, suspende publicayao. 

26 -Col6quio em Lisboa sobre o tema "Audiencias versus qualidade", da FCSH da 
Universidade Nova. 

26 - Segundo o DN, o 'llibunal Civel de Lisboa da razao a Braga de Macedo contra 
Paulo Portas e O Independente, no processo movido por aquele ex-ministro de 

Cavaco Silva, por causa do caso "Monte dos Frades". 

27 - Encontro, em Lisboa, de publicitarios, juristas, representantes dos consumi
dores e docentes universit3.rios sobre "A etica e os direitos dos consumidores 

na publicidade", organizado pelo Instituto do Consumidor (IC) e pelo lnstituto 

Civil da Autodisciplina da Publicidade (ICAP). 

27 -Segundo o PUblico, a Comissao Europeia vai voltar a investigar as ajudas do 

Estado a RTP, ap6s uma queixa da SIC. 

30 -J ornal Ac,ao Socia/is/a completa 20 anos de vida. 

Internacional 

I -Com a emissao de "Os I 01 Dalmata," pela ABC em formato digitalizado, inau
guram-se as emiss6es digitais terrestres nos EUA. 

3 -Morre Bob Kane, criador de Batman em 1939, a pedido de um editor de BD. 

7 -Nasce em Espanha a CNN+, um canal de actualidade informativa, que fun

ciona 24/24 horas. 

8-Forte polemica na Grii-Bretanha, provocada pela intromissao da imprensa

tabl6ide na vida sexual dos ministros do governo de Blair.

9 -Morre na Alemanha o soci6logo Nik.las Luhmann, autor de "A improbabili
dade da comunica�o" e "o grande pensador da complexidade das sociedades 

modemas" (M. Vilaverde Cabral). 

10-Mark Whitaker, de 41 anos, e o primeiro afroamericano a ser nomeado para

dirigir a Newsweek, pertencente ao grupo do Washington Post.

13 -0 programa "Sesame Street", da Children's Television Workshop, completa 30 

anos de vida, tendo-se 'espalhado' por 140 paises e marcado o crescimento 
de muitos milhOes de crianyas. 

13 -Fidel Castro da o seu acordo a instala<;ao da Associated Press em Cuba, depois 

de 15 dias antes, ter recusado o mesmo a 32 patr6es dos media norte-ameri
canos. 

21-Dia Mundial da Televisao , pela terceira vez celebrado pela ONU, com um
F6rum no decurso do qual Kofi Annan criticou a perda de import3ncia do

noticiArio internacional nas cadeias norte-americanas.

23-America on Line (AOL), Netscape e Sun Microsystems anunciam um acordo

pelo qual a primeira adquire a segunda, transformando-se assim num dos

grandes potentados da Internet.
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12 -Segundo a Expresso, a TV Caba podera vir a ser participada pela SIC e mesmo 
par outros parceiros televisivos, no ambito de um piano de investimento no 
desenvolvimento de conteU.dos. A TV Caba afirma ter cerca de 800 mil 
clientes e a Sport TV, com apenas tres meses de vida, cerca de cem mil. 

12 - A agenda Lusa assina um protocolo de cooperai;ao com a sua congenere 
indonesia, a Antara, num quadro de aparente abrandamento do controlo dos 
media naquele pais asiatico. 

14-E apresentada no Porto a Associai;ao Nacional de Javens Jornalistas, aberta
tambem a estudantes de jornalismo e pessoas interessadas nesta area, com
menos de 35 anos.

16 -E retirado o pedido de falencia do Semandrio, mostrando-se o presidente da 
Fundai;ao Oriente, Carlos Monjardino, disposto a investir no jornal. 

17 - A Assembleia da RepU.blica aprova a versa.a final da Lei de Imprensa e do Esta
tuto do Jornalista, este par unanimidade e aquela com absteni;ao do PSD e PP. 

18 -0 SECS, Arons de Carvalho, faz o balan�o do seu pelouro, sublinhando que, 
a um ano das legislativas, o Governo ja cumpriu a quase totalidade do seu 
programa, no sector da comunicai;ao social. 

19 -0 jornal PUblico anuncia que a AACS abriu um processo a SIC por este canal 
se recusar a divulgar os exclusivos do futebol. 

21 -Arranca em Lisboa a Radio Vax, de mll.sica alternativa, na mesma semana 
em que, na mesma cidade, inicia as suas actividades a Radio Luna, de mU.sica 
classica. 

23 -0 grupo Lusomundo adquire 51 por cento da empresa que edita o Jamal do 

Fundii.o juntando-o aos outros jornais regionais que possui: Aroriano Oriental 

(posii;ao maioritaria) e Didrio de Noticias do Funchal (participai;ao minori
taria). 

24 - Dez anos sabre o fim do periodo das radios piratas em Portugal e do inicio do 
processo da legalizai;ao. 0 jornal PUblico faz evocai;ao da data. 

24 - E noticiado que a Investec, de Joe Berardo, adquiriu 51 % da Impala estU.dio, 
ficando, assim, a controlar directa e indirectamente 24,99% da SIC (valor 
pr6ximo dos 27,5% de Balsemao). 

31 -0 livro de Jose Saramago "Memorial do Convento" atinge (s6 em Portugal) os 
300 mil exemplares vendidos e a 28/ edii;ao, desde que saiu pela primeira 
vez em 1982. 

Internacional 

1 - Governo frances, pressionado de todos os lados, decide adiar uma reforma 
do audiovisual. 
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Janeiro 

1 -Rui Cartaxana deixa a Direq:ao do Record, passando Joao Marcelino a exercer 
o cargo. Silva Resende torna-se provedor do leitor.

1 -Adelina Gomes inicia ftmc;6es como director-adjunto do PUblico.

3 - 0 PUblico inicia a publica9ao de uma sfrie de. entrevistas intitulada "Teste
munhas do seculo Portugues", uma primeira iniciativa para evocar o fim do 
seculo e do milenio. 

4 - Inicia-se em Coimbra o primeiro curso de Mestrado em Jomalismo. 

4 - Entrada em fun90es de Lufs Ochoa como novo director de informac;ao da 
RDP, em substituic;ao de David Borges (que se mantem a frente do canal 
Africa, da esta,ao). 

4 - Eduardo Cintra Torres publica o livro "Ler Televisa.a", que colige, no essencial, 
trabalhados divulgados no Ptlblico.

5-A RTPl comec;a a exibir uma mega-prodm;ao de 24 epis6dios sobre a "guerra
fria", adquirida a CNN.

6 -A Camara Municipal de Lisboa d.i a Sojornal um terreno da zona oriental da 
capital para a constnwao da futura sede do Expresso, a concluir ate final do 
ano 2000, recebendo, em contrapartida, o quarteir3.o do ediffcio das antigas 
instalac;6es do jomal Capital, no Bairro Alto. 

7 -A AACS, numa votac;ao de sete contra seis, considera nao haver ataque ao 
born nome de Santana Lopes no programa Big Show SIC, por se tratar de um 
programa satfrico. 

7 - Vicente Jorge Silva abandona projecto do Canal Lisboa, da TV Caho, alegada
mente por nao aceitar intromiss6es do presidente da TV Caho. 

7 - Sai o semanflrio Imenso Sul e da revista mensal com o mesmo nome, que 
existia como revista trimestral e propriedade da Sociedade de Jomalistas 
do Alentejo. 

7 -Festa do primeiro anivers.irio da RTP Africa. 
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17 -Gala de encerramento das comemorai;Oes dos 25 anos do Expresso. 

18-A SIC e o Ministf:rio da Cultura assinam protocolo para a prodw;ao e emissao
de 260 programas di:irios de tres minutos dedicados a livros.

19 - 0 concurso pt'iblico para a privatiza�ao do jomal bracarense Correia do Minho 

e anulado par nao se acautelarem expressamente as interesses dos trabalha
dores do jomal no respectivo regulamento. 

19 -Lan<;amento do livro de Eduardo Meditsch "A Radio na Era da Informa<;iio" 
(Minerva). 

20 -A AACS aprova por unanimidade uma deliberai;ao em que adverte a presi
dente da Cdmara de Sintra para a necessidade de dar livre acesso a fontes de 
informai;ao requeridas (e negadas) par um jornalista do PU.blico. 

20 -0 jornalista Alberto Carvalho e indigitado para director de O Comercio do 

Porto, o mais antigo do Continente, e que comemora este ano 145 anos. 

20 - Os trabalhadores do PU.blico aprovam uma paralisai;ao de duas horas para 
o dia 28, par diferendos relativos a actualizai;oes salariais e pagamentos de 

prf:mios em atraso.

20 -Lani;ada a revista quinzenal Auto-lmagem, editada pela Motorpress. 

21 -0 SJ deplora, em comunicado, a decisao do Governo angolano de expulsar 

uma jornalista do Didrio de Notfcias daquele pais e impedir a entrada de uma 
outra do mesmo di:irio. 

22 - A Tempomedia abre um site na Internet com um conjunto vasto de informa
<;oes sabre os media, marketing e publicidade (www.tempomedia.pt). 

22 -Semin:irio sabre "A imprensa regional coma meio de comunicai;ao publici
taria", organizado pela AIND. Segundo Teresa Ribeiro (ICS), esta publicidade 
representa apenas 2,5 por cento do total do investimento publicit:irio no pafs. 

23 -Segundo o Expresso, Ires radios locais (Mortagua, de Viseu, Douro Norte, de 
Mur<;a e Antena Jovem, de Vila Nova da Barquinba) teriio de pagar uma multa 
de 700 mil escudos por transmitirem em cadeia com a Radio Capital sem emi
tirem as seis horas de programai;ao e informa�ao pr6pria estabelecidas na lei. 

23 -lrabalho de Ana Paula Azevedo e Telma Miguel no Expresso: "A roda dos 

milh6es: a compra da revista Visdo refor�ou a posii;ao de Pinto Balsemao, mas 
o mercado viu nascer novas grupos" e de J. M. Nobre Correia: "Significados

de uma operai;ao".

24-Funeral de Manuel Pacheco de Miranda, antigo director do JN entre 1942 e
1978.

25-A TMN anuncia ter terminado 1998 com 1.425.676 clientes, mais 663.970 do

que no fim de 1997.

26-Estreia na RTP a serie "Conversas de Mario Soares", no meio de uma polemica 
suscitada pelos partidos de oposii;ao par Soares ser candidate do PS ao Parla
mento Europeu. 
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25 -Depois de v3.rias semanas de peripecias, o Canal+ adquire o controlo do grupo 

Pathe, em Franc;a, uma pec;a-chave na luta pelo acesso a produc;ao e distri

buic;ao cinematografica, derrotando o grupo Bouygues, que controla TFl. 

27 -Entra em funcionamento nos EUA a Internet 2, designada Abilene, ultra

r3.pida e destinada exclusivamente a academicos e investigadores, ligando, 

para j8., 37 universidades. 

27 -Rede de supennercados em Franc;a inicia a venda de um pacote que inclui 

um PC e Internet por 60 mil escudos. 

28 -A Yahoo (35 milh6es de assinantes e terceiro fornecedor de acesso a Internet, 
depois da AOL e da Microsoft) anuncia a intenc;ao de adquirir a Geocities Inc., 

mediante um acordo que se eleva a 3,6 mil milh6es de d6lares. 

Fevereiro 

1 -Balsemao toma posse como novo presidente do Conselho dos Editores 

Europeus. 

1-Segundo o PU.blico, ao fim de cinco anos de existencia, o reality show da SIC

"Ponto de Encontro", apresentado por Henrique Mendes, tern uma lista de

espera de 25 mil pedidos.

2 - 0 SJ manifesta, em comunicado, solidariedade com a luta dos trabalhadores 

da Impala contra 'medidas prepotentes' da administrac;ao do grupo. 

3 -A Comissao Europeia envia a varios governos da UE, incluindo o portugues, 

cartas pedindo explicac;6es sobre o financiamento das TV's pUblicas. 

3 -Inicia-se na ESE de Set6.bal o 3.0 Encontro da Associac;ao Educac;ao e Media 

sobre o tema "Do Uni- ao Multimedia do nosso Contentamento". 

4 -0 semanclrio Jamal das Ilhas, de Ponta Delgada, e encerrado de surpresa, 

deixando 10 trabalhadores no desemprego. 

4 -0 presidente da AR, Almeida Santos, defende em Braga que o Estado deveria 

pagar as TV's para que estas nao ficassem dependentes das audiencias e da 

publicidade. 

5 -0 DN publica um trabalho de pesquisa dando conta de graves irregularidades 

na Universidade Moderna, cujos interesses se tern estendido aos media 

(3,2 por cento da Media Capital). 

7 - Guterres anuncia o compromisso de criar um servic;o de correio electr6nico 

gratuito capaz de alojar um rnilhao de enderec;os. 

8 -0 24 Horas passa a ter uma edic;ao em Newark (EUA) direccionada para os 

emigrantes e dirigida localmente por Luis Pires. 

8 -Assembleia de credores de O Comdrcio do Porto, constituidos sobretudo pela 

Lisgrafica e pelo Estado, decidem viabilizar a empresa. 
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16-Descobre-se que uma das apresentadoras-vedetas da BBC utilizou actores que
simularam situac;6es reais no seu programa.

17 -Inicia-se em Atlanta (EUA) a X Conferencia Anual de Jornais Interactivos. 
Temas: Como ganhar dinheiro na Internet, luta pela captac;ao de audiencias, 
contelldos on-line e coma converter-Se em servidor electr6nico das comuni
dades locais. 

17 -Dos rivais hist6ricos no campo das agendas informativas-Dow Jones e 
Reuters (5.700 jomalistas, no seu conjunto) lanc;am um servic;o conjunto de 
noticias financeiras. 

20 -A revista on-line Slate, da Microsoft, abandona a politica de assinaturas pagas. 

,?1-0 Governo trabalhista de Blair e submetido a uma chuva de criticas par 
tentar impedir a publicac;iio de uma notfcia que dava conta de praticas de 
racismo no seio da policia de Londres. 

Mar�o 

2 -A TV Caho anuncia a sua estrategia publicitaria, que passa pela inclusao de 
ant'mcios nos seus canais, ate um minuto por hora. 

3 -A Telepac lam;a no mercado a NetbyTV, que permite o acesso a Internet atra
ves da televisiio, recorrendo a um descodificadOr que custa cerca de 60 contos. 

4 -A Comissao da Carteira Profissional de Jornalistas adverte que a participa9iio 
de jornalistas em televota96es os faz incorrer em incompatibilidade profis
sional. 

5 -Segundo o PU.blico, encontra-se em prepara9ao o Canal Porto de TV por cabo 
(parceria da TV Caho, RTP e Grupo Lusomundo), com infcio de emissiio 
previsto para 23 de Junho. 

5 -Anunciada a sai'da de Helena Sanches Os6rio do cargo de directora de 
A Capital. 

5 -A Comissiio Europeia informa a SECS de que vai investigar uma queixa da 
SIC sabre os dinheiros pl.lblicos concedidos a RTP. 

6 -Come9a a publicar-se a revista Xis, dominical, do Correia da Manha, dirigida 
por Laurinda Alves. 

7 -A Notfcias Magazine publica um dossier sabre "A violencia no ecrii: p�tati, 
patata". 

8 - Inicia-se em todo o pals a Semana dos Media na Escola, promovida pelo 
Instituto de Inova9iio Educacional. 

8 -As ilhas das Flores e Corvo, nos Ac;ores, passam a receber o sinal de televisiio 
da RTP em directo. 
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9 -Inicia-se na ESCS de Lisboa a Semana da Televisao Virtual 

9 -Segundo o PUblico, um estudo de mercado indica que os dois primeiros canais 
de TV por cabo por assinatura Telecine se ficaram, nos primeiros seis meses, 
pelos 34 mil clientes, contra os 50 mil previstos pelo cons6rcio Premium TV 
(TV Caho, SIC, Globosat e Lusomundo). 

10 -0 programa de infonnac;ao regional da RTP "Pais, Pais" passa a ser emitido 
de diferentes localidades, debruc;ando-se sobre a regiao de onde e emitido. 

10 -Inicia-se o Congresso de dois dias da APAP - Associac;ao Portuguesa de Agen
das de Publicidade sob o tema "Portugal e uma Europa Criativa". 

11 -A AACS apresenta em Lisboa os resultados do maior estudo sobre a violencia 
na TV portuguesa alguma vez feito em Portugal e que foi coordenado pelo 
Prof. Jorge Vala, do ISCTE. 

11 -Inicia-se em Lisboa o F6rum de Recursos Audiovisuais e Multimedia, organi
zado pelo !IE no ambito da Semana dos Media. 

11 -A jornalista da SIC Sofia Pinto Coelho e absolvida pelo Jribunal de Vila Real 
numa queix:.. por crime de difamac;ao e injllrias. 

12-A SIC decide acabar com o polemico programa "Os Donos da Bola". 0 mesmo
canal emite um comunicado em que se insurge contra o conceito de violencia
utilizado pela equipa do ISCTE e critica a Lusa por ter misturado dados do
estudo com os de um outro realizado dois anos atras.

12 -0 Jndependente adopta o formato tabl6ide e passa a publicar uma revista 
intitulada "3". 

1 S -lniciam-se na Universidade Cat6lica, em Lisboa, as conferencias "O panorama 
jornalistico em Portugal no fim de seculo". 

15-A TV Caho passa a incluir o Canal Hist6ria no seu pacote-base.

16 -A SIC anuncia, em Assembleia Geral, lucros de 5,3 milh6es de contos em 1998
e 55 por cento do investimento publicit8.rio em televisao. 

17 -A AACS avisa, em comunicado, que os boletins autarquicos que ultrapassem 
a mera informac;ao oficial aos munfcipes devem respeitar as regras do plura
lismo impostas pela lei. 

21 -Termina em Lisboa uma Conferencia Internacional sobre o Cantell.do dos 
Direitos de Autor dos Jomalistas na Era da Globalizac;ao, organizada pelo SJ. 

22 -Inicia-se na Gulbenkian o 1.° Congresso da Associac;ao Portuguesa de Ciencias 
da Comunica�ao (SOPCOM), com uma conferencia por Elihu Katz. 

22 - E apresentada em Lisboa a traduc;ao do livro "A Hist6ria em Directo - Os 
Acontecimentos Mediftticos em Televisao", de Daniel Dayan e Elihu Katz 

22 -E assinado um protocolo entre a Camara de Braga e a Portugal Telecom com 
vista a criac;ao de um canal tematico na regiao. 
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Internacional 

1-A TFI, a Film Four (filial do Channel Four) ea Regency Enterprises assinam
um protocolo que as compromete a co-financiar pelo menos tr!s longas
metragens por ano.

7 -Morie de Stanley Kubrick, autor de filmes como "2001 Odisseia no Espa�o". 

12 - Karen Jurgensen torna-se a primeira mulher a dirigir um grande di8.rio 
nacional nos EUA. 

13 -Morre em Nova Iorque Leon 'Lee' Falk, criador <las bandas desenhadas 
"Mandrake" e "O Fantasma". 

19 - 0 grupo italiano de TV Mediaset e o grupo alemiio Kirch anunciam uma 
aliam;a estrategica com o fito de criar a pr imeira cadeia europeia de televisiio. 

23 -A Havas Advertising, o maior grupo europeu de publicidade, e o espanhol 
Media Planning, anunciam a fusao das suas actividades, criando o segundo 
maior grupo do sector 

24 -A NATO desencadeia a Guerra nos Balciis, com bombardeamentos sistema
ticos a alvos militares, econ6micos e politicos na Servia e no Kosovo e com 
sucessivos "danos colaterais". A utilizac;ao da informac;ao para efeitos de 
propaganda, de um e outro }ado, o bombardeamento de estac;6es e infra-estru
turas de radio e televisiio, hem como o uso intensivo da Internet tornam-se os 
aspectos mais significativos desta guerra no campo mediatico. 

25 - 0 Governo jugoslavo decide expulsar boa parte dos jornalistas dos pafses mais 
empenhados nos bombardeamentos da NATO aquele pals. 

Abril 

1-A Inspeci;:ao Geral das Actividades Culturais passa a selar os CD-ROM e
CD-Vfdeo vendidos em Portugal. 0 motivo imediato prende-se com o aumento
de apreens6es de c6pias pirateadas.

1 -A RDP-Africa organiza em Lisboa o I Seminario sabre "Africa na Comuni
cac;ao Social Portuguesa", para assinalar o 3.0 aniversflrio da estac;ao. 

1 - 0 ISCTE, em colaborac;ao com a Escola Superior de Comunicac;ao Social, de 
Lisboa, inicia um curso de p6s-graduac;ao em Jomalismo. 

I -Said a da edi�ao electr6nica do Record.

3 - Anunciado que a AIND esta a elaborar um lano Estrategico de Dinamizac;ao 
da Imprensa Regional. 

7 -A RTP anuncia a intenc;ao de transformar, a breve trecho, o seu Centro de 
Prodw;ao de Lisboa numa empresa aberta a capitais privados. 
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19 -A SIC ganha alguns dos principais trofeus de televisao da gala Nova Genie. 

20 - Publicada a portaria que regulamenta o acesso a profissao e os estftgios na 

carreira jornalfstica. 

20 -Carlos Raposo, ex-director de publicidade da TVI, passa a exercer as fun96es 

de director da TV Cabo. 

21 -0 programa "Sinais do Tempo", da RTP2, aborda o tema "Comunica98.o e 

Democracia em debate", com entrevistas a Enric Bustamante e Jesus Timoteo 

feitas por Diana Andringa e Santos Pereira. 

21 - 0 di.irio regional O Comtrcio do Porto inicia uma nova etapa, remodelado e 

com nova equipa editorial. 

22 - 0 Jndependente e o seu director sao condenados a pagar cinco mil contos a 

Sousa Franco por crime de difamai;ao. 

23 -A justii;a angolana abre um processo contra o correspondente em Luanda do 

semamirio Expresso, por difama98.o e abuso da liberdade de imprensa. 

24 -Noticiada a compra do Tai & Qua/ por Rocha Vieira ao grupo sul,o da 

Edipresse. 

25 - Comemora96es dos 25 anos do 25 de Abril. Inllmeras iniciativas nos meios 

de comunicai;ao social, com destaque para "A Hora da Liberdade", reconsti

tui,ao <las opera,oes do MFA de 1974, feita pela SIC e pelo CD-ROM intitu

lado "25 de Abril - uma aventura democr;itica", produzido pelo Centro de 

Documenta,ao 25 de Abril, da Universidade de Coimbra. 

26 -A SIC antecipa para as 1 Oh o programa de JU.Ha Pinheiro e inicia ao meio-dia 

uma novela com Fernanda Montenegro. 

26 -Texto "O partido mediatico", de Joao de Almeida Santos, no DN, no qual 

alude a um 'neo-elitismo: o "dos lideres mediaticos e dos cfrculos do poder 

medi.itico". 

27 -Tolentino da N6brega, jornalista do Publico, e galardoado com o Grande 

Premio Gazeta 1998 pela cobertura "persistente, exaustiva e rigorosa" da 

Madeira. 0 premio revela98.o foi para Daniel Oliveira, por um conjunto de 

trabalhos publicados na Vida Mundial. 

27 -Tennina em Coimbra o I Congresso Nacional da Associai;ao Nacional de 

Jovens Jomalistas 

28 -0 SECS Arons de Carvalho anuntia, na abertura de uma serie de debates 

sobre Imprensa regional, em Oeiras, estar a negociar com a Portugal Telecom 

a possibilidade de as radios locais emitirem atraves da Internet, mediante 

custos da ordem dos cem cantos mensais. 

29-0 programa "Contra-Infonnai;ao" completa tres anos de vida, mantendo-se

como o de maior share da RTP 1. 
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do ICS e da Comissao Nacional para as Comemorac;6es do CinquentenArio do 
Conselho da Europa. 

4 -Volta a reaparecer em Dili o jornal independente Suara Timar Timur, depois de 
as suas instalac;6es terem sido vandalizadas pelas milfcias pr6-indonesias, no 
mes anterior. 

4 -Maria Elisa, directora de programas da RTP, deixa o cargo de directora do 
servic;o de comunicac;ao da Gulbenkian (em que se encontrava em regime de 
licenc;a sem vencimento). 

5 - 0 acto de assinatura do acordo ONU-Indonesia-Portugal sabre Timor Leste e 
transmitido em directo pela SIC, mas nao pela RTP, o que se converte em 
objecto de censura por diversos quadrantes politicos. 

5-A Lusomndo anuncia a intern;ao de comprar os jornais 24 Horas e Tai & Qua[.

5 - 0 Jamal da Regiiio projecto conjunto Controljornal e Roularta (Belgica) com
pleta cinco anos de existencia na Area da Grande Lisboa e com 595 mil exem
plares distribufdos, sendo anunciada a sua passagem a tabl6ide. 

5 -Comec;a a ser gravada nos estu.dios do Monte da Virgem, da RTP, a sitcom 
"O meu, o teu e o nosso", com realizac;ao de Angelo Peres. 

6 -E aprovada em Conselho de Ministros uma proposta de lei que liberaliza a 
divulgac;ao de sondagens ate ao Ultimo dia das campanhas eleitorais. 

6 - A AACS e eleita para a vice-presidencia da Plataforma Europeia das Entidades 
Reguladoras, criada em 1995 

9 - 0 SECS propile que seja estabelecida uma percentagem fixa do PIB para 
financiar a RTP. 

9 -A RDP inicia a emissao de um jornal semanal dirigido aos idosos. 

10-A Comissao de n-abalhadores da RTP manifesta apreensao quanta as conse
quencias da privatizac;ao do Centro de Produc;ao de Lisboa, pretendida pela
Administrac;ao.

11 - 0 PUblico antecipa para as 5 horas a disponibilizac;ao diAria da sua edic;ao 
electr6nica. 

11 -Termina na Madeira a I Cimeira Insular de Jornalistas, que reuniu 166 profis
sionais de 17 regi6es e paises, e que decide instituir a Associac;ao Interna
cional de Jornalistas Insulares. 

11 -Trabalhadores da RTP desencadeiam varias iniciativas para dar conta <las suas 
preocupac;6es sobre a reestruturac;ao da empresa, nomeadamente quanto a 
abertura a privados do capital do Centro de Produr;ao de Lisboa. 

12 -E lan,ado em Lisboa, no !CS, o livro de Gl6ria Rebelo intitulado "A responsa
bilidade civil pela infonnac;ao transmitida pela televis3.o". 

12 -Inaugurado em Braga o primeiro multiplex da Lusomundo. 
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21-A Teleweb lan�a portal na Internet (www.teleweb.pt) em portugu�s com um
servi,;:o noticioso permanente de eventos nacionais e internacionais.

22 -Um grupo de oito jornalistas da RTP desvincula-se do Sindicato, alegada
mente pelo modo como tern sido conduzidas as negociai;Oes do acordo de 
carreira dos jornalistas naquela empresa. 

22 -Segundo dados citados pelo Expresso, a Telepac (com uma quota de cerca 
de 44%) continua a Iiderar os fornecedores de acesso a Internet em Portugal, 
mas com tendencia para a descida. 

22 -0 Expresso noticia que o ministro da Cultura pretende ter a tutela do servi,;:o 
publico de TV. 

24 -Dois jornalistas do Correia da Manha recebem nota de culpa e sao suspensos 
preventivamente, acusados de trabalhar para a concorrencia, apesar de nao 
terem qualquer contrato de exclusividade. 

24 -Seminario sobre Tecnologias on-line para o mercado do audiovisual, na Univer
sidade Moderna, com A. Pedro Vasconcelos, Pedro Braumann e Lopes Aralljo. 

25 - Organizai;Oes de jornalistas da Indonesia e da Australia anunciam a inten,;:ao 
de abrir em Timor Leste um serviyo de apoio aos jornalistas locais e enviados 
especiais. 

26 -A AACS aprova pedido da TVI de altera�ao do seu projecto inicia], embora 
considere que esse pedido "questiona as condi1;6es em que o concurso de 
licenciamento de canais hertzianos de televisao foi realizado". 

28-A SIC e condenada pelo Tribunal de Oeiras a pagar 10 mil contos de indemni
za,;:ao a Ant6nio Jose Seguro, a prop6sito do caso do programa "A cadeira do
pod er" ( de Artur Albarran).

29 - 0 Expresso noticia que alguns dos principais editores de jornais portugueses 
estao a criar uma central de compra de papel, para poderem negociar preyos 
mais baixos. 

29-Tem lugar em Lisboa as Primeiras Jornadas do Direito do Audiovisual, orga
nizadas pela RTP, durante as quais o secret3.rio de Estado Arons de Carvalho
prop6e o financiamento do servic;o pllblico de TV atraves de uma percentagem
do PIB.

Internacional 

2 -0 clube de futebol Barcelona e a plataforma Via Digital assinam acordo que 
cria o Canal Bar,;:a. 

5 -A Bristish Sky Broadcasting, de R. Murdoch anuncia ir passar a oferecer os 

descodificadores digitais aos seus clientes e fornecer acesso gratuito ou a 
prec;.o reduzido a Internet. 
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10-0 Presidente Clinton convoca para a Casa Branca educadores, dirigentes reli
giosos, fabricantes de annas e representantes da indllstria do espectaculo
para debater a questao da violencia juvenil, tres semanas ap6s o massacre de
Littleton. Grandes names de Hollywood recusam participar, temendo ver-se
na posic;ao de acusados.

14 -Terrnina na Gra-Bretanha a reclusao voluntaria de quatro pessoas, durante 
100 horas, a quern foi dado apenas acesso a Internet e um cartao de credito 
com 500 libras. 

17 -A Reuters e a Dow Jones associam-se para lanc;ar uma empresa na Internet 
dedicada a informac;ao econ6mica. 

18-Morte de Dias Gomes, autor de telenovelas coma "O Bern Amado", "Roque
Santeiro", etc.

21-Concretiza-se a OPA hostil da Olivetti sobre a Telecom It.ilia, anunciada em
Fevereiro.

24 -O Supremo Tribunal de Justic;a dos EUA aprova um ac6rdao em que consi
dera que a polfcia viola o direito dos cidadaos a privacidade quando se faz 
acompanhar de rep6rteres nos mandatos de captura ou de busca nas casas 
das pessoas. 

26 -Os pafses membros da Eutelsat decidem cortar a difusao da RTS - Radiotele
visao servia, a solicitac;ao das autoridades alemas. A medida merece o protesto 
de Rep6rteres sem Fronteiras, que a considera "�m ataque liberdade de 
circulac;ao da informac;ao". 

29 - R. Murdoch adquire 35 por cento do capital da italiana Stream, uma socie
dade de TV digital controlada pela Telecom Italia. 

31 -Com 141 milh6es de d6lares arrecadados ao fim de uma semana (30 no dia de 
estreia e 20 no segundo dia), o filme "The Phantom menace" de George Lucas 
bate os recordes de Titanic. 

Junho 

1 -A TV Caho comec;a a receber pedidos de subscric;ao do canal Playboy, comer
cializado com o pacote da Telecine. 

1- Primeiro anivers.irio do 'pay tv' com resultados abaixo do esperado: 40 a 45 mil
assinantes dos Telecine 1 e 2 e cerca de 120 mil do Sport TV.

1 -0 jornalista Ant6nio Matos e indigitado para dirigir o vespertino A Capital,

ao mesmo tempo que a empresa decide encerrar a delegai;:ao deste jornal no 
Porto. 

2 -A AACS anuncia a instaurai;:ao de um processo contra-ordenacional ao sema
n.irio O Independente por violai;:ao da lei das sondagens. 
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5 - 0 Expresso noticia que a RTP deve 5 milhoes de contos de IVA ao Estado, rela

tivos as indemniza96es compensat6rias recebidas entre 92 e 98. 

5 -A RTP1 comeya a emitir "Ecoman", uma serie infantil que conta as aventuras 

de um her6i ambientalista. 

6 -Inicia-se em Macau o IV Congresso Internacional de Jornalismo de Lingua 

Portuguesa 

7 -Comeya em Lisboa uma serie de col6quios intitulados "Ola.pis azul -hist6rias 

de censura", promovidos pelo Instituto da Comunicai;ao Social e pelo Museu 

Nacional da Imprensa. 

9 -A Lusomundo entrega na DGComfrcio e da Concorrf:ncia o processo de aqui

si,ao da Prodiario (24 Horas e Tai & Qua/). Segundo o Publico, a empresa 

proprietAria do Correia da Manhii. requer que esta compra seja analisado por 

poder violar as leis da concorrencia (o grupo passaria a controlar tres dos 

cinco ditirios nacionais e a  deter 60% das vendas). 

9 - Publicado o decreto regulamentar 8/99, que reve as regras para o registo de 
titulos de novas publica96es peri6dicas. 

10 - Um conjunto de diArios de referenda europeus, enre os quais o DN, reUnem 

em Amesterdiio para debater os novos caminhos da imprensa escrita e pre

parar o lani;amento de iniciativas conjuntas. 

11 -A RTPi inaugura a sua primeira delegayao no exterior, na Universidade de 

Massachusetts, em Darmouth (EUA). 

12 -Anunciada a cria9ao para breve de urn a associayao de 16 jornais regionais, 

cobrindo todo o territ6rio nacional, para efeitos de angariayao de publicidade. 

12- Fernando Cascais e eleito presidente da EJTA (European Journalism Training

Association), no decorrer da assembleia geral realizada em Lisboa.

13 - 0 Publico noticia que tr�s jornalistas da Radio Altitude da Guarda abando

naram o SJ, em protesto pela alegada falta de solidariedade sindical num 

processo em que foram condenados par difamai;ao. 

14 -0 Conselho Deontol6gico do SJ organiza um debate sobre o art.0 6.0 do C6digo 

Deontol6gico (revela,ao de fontes). 

14 -Segundo a DN, o servidor portugues de acesso a Internet Esoterica foi com

prado pelo grupo norte-americano Via Net. Works 

15 -A Telecel entra no mercado da Internet atraves do lam;:amento no mercado do 

Netc (www.netc.pt). 

15 -0 grupo Valentim de Carvalho inaugura o maier e mais moderno estudio de 

TV do pafs, tendo coma principais clientes os tres operadores de televisao. 

18 - Uma reuniao do comite director dos mass media do Conselho da Europa, 

que se realiza em Lisboa, nao chega a acordo sabre os limites do direito dos 

jornalistas de nao revelarem as suas fontes de informa9ao. 
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13 -Inicia-se na Suic;a o 52.° Congresso da WAN (World Association Newspapers), 
cujo ponto alto e um estudo sobre as inovac;Oes que foram introduzidas nos 
jornais nos (tl timos anos. 

16 -A CNN opera uma mudanc;a nos blocos noticiosos Headline News, procurando 
reduzir a durac;ao destas notfcias para um tempo de 60 a 80 segundos. 

16-A Associac;ao Nacional de Cadeias de Televisao Comercial Japonesa decide
acabar com a emissao de cenas de violencia e de sexo durante os faixas hora
rias em que as crianc;as estao a ver as erniss6es.

25 - Termina, nos EUA, a opera "Another Worl", no ar ha 35 anos, na NBC. 

29 -A BBC volta a cair numa cilada, desta vez armada por uma jornalista do 
sensacionalista The Sun que se fez passar por dependente do sexo com o 
intuito de demonstrar a falta de rigor profissional da TV pllblica. 

Julho 

1 - Tomam posse novos membros da AACS, na sequencia da nova legislac;ao que 
redefiniu a composic;ao daquele 6rgao. 

1 -0 Canal Playboy, distribufdo pela TV Caba, obtem l 5 mil assinantes no 
primeiro mes de comercializac;ao. 

2 - Comec;a a publicar-se o Notlcias de Le.iria, um novo seman3.rio Jiderado por 
Jaime Antunes. 

2-Nasce, no ambito da RTP-A.frica, o projecto Lusovisao, destinado a troca
multilateral de notfcias entre as TVs de Portugal e dos PALOP. E tambem
anunciado que a RTP-Africa irti apostar em co-produc;Oes com aqueles paises.

3 - Balsemao declara ao Expresso estar aberto para ser candidate a Presidente da 
Republica. 

6 -A TVI emite uma alegada reportagem que constitui pretexto para divulgar em 
Portugal 'exemplos' do que e, no Brasil, o programa de Ratinho. 

6 -A Telepac lanc;a o NetPower, um novo produto que pretender tornar mais 
simples e viavel o acesso a Internet. 

6-No dia em que comemora 73 anos, o Correia do Minho, agora impresso nas
oficinas do galego Faro de Vigo, surge com nova imagem grafica, cor e maior
nllmero de p.iginas.

8 - 0 SJ lamenta, em comunicado, que a legislatura tenha terminado sem que o 
parlamento tenha aprovado a definic;ao legal da protecc;ao dos direitos de 
autor dos jornalistas. 

8-Termina na RTP2, ao fim de 240 emissOes, o programa de Luis Os6rio "Portu
galmente", considerado pela crftica uma Iufada de ar fresco na TV portuguesa.
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29 -A AACS decide dar parecer favoravel ao acesso a actividade televisiva por parte 
do Canal de Noticias Lisboa, considerando-o como canal tematico de acesso 
nao condicionado. 

30 -0 Museu Nacional de Imprensa e o ICS assinam um protocolo para promover 
estudos, exposic;Oes e outras iniciativas ligadas a hist6ria dos media. 

30 -0 Governo decide viabilizar a intem;ao do Grupo Lusomundo de comprar 85% 
a Publica,6es Prodiario (que edita o 24 Horas e o Tai & Qua/), anunciada no 
princfpio de Maio. 

30 -0 secret.irio de Estado da Comunicac;ao Social afirma, ap6s visita a Marktest, 
considerar suficiente que a fiscalizac;ao da audimetria seja feita pela CAEM. 

31-0 Governo Regional da Madeira queixa-se a AACS contra o facto de a
Comissao da Carteira Profissional de Jornalistas ter declarado o exercfcio da
actividade jornalistica incompativel com a leitura de notas oficiosas.

31 - Um estudo da Tempomedia indica uma subida media do share da TVI da 
ordem dos 5,6%, entre Junho de 98 e Junho de 99, com especial destaque para 
os primeiros seis meses deste ano. Esta subida ocorre em boa medida a custa 
da descida da RTP I. 

Internacional 

1 - Os televisores colocados no mercado, nos EUA, passam a estar obrigatoria
mente equipados com o dispositivo anti-violf:ncia 'V-chip', num processo que 
ten'i a sua fase de generalizac;ao em 1 de Janeiro de 2000. 

7 -Segundo um estudo da NECResearch, realizado em Fevereiro Ultimo, existiam, 
entao, 4,3 mil milh6es de endere,os, 800 milh6es de paginas e tres milh6es de 
servidores na Internet, no mundo. 

8 -Dezenas de universiti;lrios de Teerao sao feridos pela intervem;ao policial 
contra milhares de colegas seus que se manifestavam a favor da liberdade de 
expressao, depois de os fundamentalistas terem conseguido o encerramento 
do jornal liberal Salam. 

9 -Criada a ABC Entertainment Television Group, uma produtora que resultou 
da junc;ao dos departamentos de prodrn;ao da ABC e da Disney. 

11 -0 porta-voz de Tony Blair, primeiro ministro britftnico, ataca os jornais e, em 
especial, as televis6es britftnicas por terem pretensamente favorecido o lado 
servio na recente guerra do Kosovo. 

16- Estreia nos EUA "Eyes Wide Shut", o ultimo filme de Stanley Kubrick, reto
cado em algumas partes mais explicitas, para poder ser visto, nos EUA, por
uma audiencia de men ores de 17 a nos.

19-E divulgado o resultado de um estudo publicado na Nature, segundo o qua!
os motores de pesquisa da Internet nao cobrem mais de 16% dos contelldos
disponiveis.
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20 -Um estudo divulgado pela Nielsen Media Research indica uma correlai;ao 
negativa entre o consume de TV e o tempo despendido na Internet, nos EUA: 
nos lares ligados a rede, o consume televisivo desce em media 13%. 

21-Mais de meia centena de names sonantes <la cena norte-americana (ex-presi
dentes, ex-generais, senadores e lideres religiosos) lam;am uma cruzada contra
a vioMncia e apelam a Hollywood para que adopte um c6digo de conduta e
retire a violencia do prime time.

27 -Segundo dados do Eurobar6metro, 8,3% dos europeus possui em casa ligai;iio 
a Internet, um valor que duplicou entre Janeiro de 97 e Dezembro de 98 e que 
fica longe dos 30,2% que possuem telem6vel. 

30 -0 grupo de imprensa regional brit3.nica Trinity decide a fusiio com o grupo 
nacional Mirror, por 1.200 milh6es de libras, passando a deter a partir de 
agora 155 titulos. 

Agosto 

2 -E retirado o spot publicitario "Promessas" (da iniciativa de um instituto do 
PSD e visando o PS), na sequencia de uma deliberac;iio da Comissiio Nacional 
de Eleic;6es. 0 PSD queixa-se de desigualdade de tratamento e a SIC contesta 
a competencia da CNE para deliberar sobre a rnateria. 

6 -Assinado o acordo entre a Camara Municipal do Porto e a sociedade que vai 
gerir o canal de cabo Porto TV. 

7 -A RTPi passa a estar acessfvel on-line na Internet, embora ainda em fase 
experimental (www.mediacrossing.com) 

10 - A Radio cat6lica Ecclesia, de Angola, voltou a encerrar, na sequencia da deten
c;ao de alguns dos seus respons.iveis, por pretenderem divulgar uma entrevista 
do lider da UNITA Jonas Savimbi. 0 correspondente do Publico e da BBC na 
capital angolana e tambem levado pela polfcia para declarac;6es como presu
mivel fornecedor da gravac;iio da entrevista. 

12 -A Junta Metropolitana do Porto escreve ao secretArio de Estado da Comuni
cac;ao Social e a AACS protestando pelo tipo de envolvimento da Camara do 
Porto no projecto de TV por cabo Porto TV (RTP/Lusomundo!TV Cabo) e aler
tando para uma alegada corrupc;iio dos "princfpios da isenc;iio e da indepen
dencia jornalfsticos". 

12 - Estudo realizado pela Initiative Media (e noticiado no DN) indica que o indice 
de recordac;iio dos conceitos-chave de uma campanha publicit:iria sobe na 
ordem dos 200%, quando sao usados, simultaneamente, a Imprensa e a TV. 

13 - A Lusomundo anuncia a intenc;ao de adquirir par 14 milh6es de cantos os 39% 
de Joe Berardo na Investec, que e propriet.iria do Record, da Mdxima, de 20% 
da distribuidora Deltapress e de 25% da SIC. Se o neg6cio se concretizar, 
abre-se a possibilidade de luta pelo controlo desta estac;iio. 
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13-Emfdio Rangel declara, no jornal A Capital, na.o ver "ninguem melhor que

Balsemao para Presidente".

13 -Entrevista ao Semandrio do responsavel do Departamento de Programas e 

Transmiss6es de Desporto da SIC, Jorge Schnitzer, leva Emidio Rangel a 

p6r-Ihe um processo disciplinar com vista a despedimento. 

14 -A TVI bate pela primeira vez o share di Ario da RTP 1 e, durante a transmissao 

de um jogo de futebol em prime time, ultrapassa tambem a SIC. 

14 -Segundo o Expresso, a Junta Metropolitana do Porto esta a negociar com a 

Bragatel a criac;ao de um projecto televisivo regional alternative a Porto TV. 

14-Uma das obras vencedoras do Premio do Centro de Estudos Sociais da Univer

sidade de Coimbra foi a tese de mestrado de Jolio Nuno Coelho, "Portugal

- a equipa de todos n6s: a reprodw;ao ideol6gica da nac;ao nos jornais despor

tivos".

15 -0 DN inicia a publica,ao diaria (que se prolonga ate dia 20) do perfil de seis 

jornalistas que marcaram a profissao e o jornalismo: Jean Daniel, Christiane 

Amanpour, Pedro Ramirez, Gunther Wallraf, Oriana Fallaci e Merval Soares 

Pereira. 

16-A Cofina adquire em operac;Oes na Bolsa uma posic;ao qualificada (acima dos 

10%) no capital da Investec. 

16 - 0 lider do PP, Paulo Portas, em prf-campanha para as legislativas, volta a 

proper a introduc;ao do v-chip, para prevenir a influencia da violencia televi

siva sobre as crianc;as, anunciando a criac;ao de uma equipa pluridisciplinar 

para estudar a aplicac;ao da medida. 

16-0 ICP anuncia a concessao a Sonae Redes de Dados (em parceria com a

France Telecom) de licenc;a para operar nas redes de telefone fixas, a libera

lizar a 1 de Janeiro de 2000.

16-0 Governo da Madeira anuncia ir processar o CA da RDP, por esta se recusar
a ler as notas oficiosas emitidas pelo gabinete de Joao Jardim.

17-A dupla BPI-Cofina Ian� uma OPA sobre o total do capital <la Investec, a hol

ding de Joe Berardo, incluindo os 24,99% da SIC, abrindo, assim, uma guerra

com a Lusomundo.

18 -A Federac;ao Internacional de Jornalistas abre em Tim or Leste um escrit6rio 

de seguranc;a e apoio para os media e disponibiliza no seu site da Internet um 

Guia para Timor Leste. 

19 -Segundo o PUhlico, o mes de Junho bateu todos os recordes de saturac;ao 

publicit8.ria em televisao, incluindo televendas e divulgac;ao: TVI 23,4% da 

emissao; RTP 19,9%; SIC 18,9%. 

19-0 jornalista JUiio Magalhaes deixa a RTP-Porto e passa a dirigir a Delegac;ao

<la TV! naquela cidade.
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4 -A Academia Americana de Pediatria divulga uma tomada de posic;ao em que 
recomenda que as crianc;as ate aos dois anos nao vejam televisao e que as 
crianc;as mais velhas nao devem ter TV ou computador nos quartos. 

8 - Comemoram-se os 25 anos da demissao do presidente Nixon, na sequencia do 
esdlndalo Watergate, investigado por Bob Woodward e Carl Bernstein, do 
Washington Post e que viria a dar origem a dois filmes "Os Homens do Presi
dente" (A. Pakula) e "Nixon" (0. Stone). 

9 - Segundo um relat6rio de Rep6rteres Sem Fronteiras, a Internet e considerada 
inimiga em pelo menos 20 paises (sendo por isso objecto de censura pelos 
governos respectivos), havendo ainda 45 pafses que controlam, directa ou 
indirectamente o acesso a web. 

13 - Comemoram-se os 100 anos do nascimento do cineasta Alfred Hitchcock. 

19 - 0 DN noticia a constituic;ao, nos EUA, de um cons6rcio de 11 grandes empre
sas para promover o aumento de programas agradaveis a toda a familia, 
por se sentirem incomodados por terem de inserir publicidade entre series 
'pouco respeitaveis'. 

24 -Cententirio do nascimento de Jorge Luis Borges, que um dia escreveu: "De 
entre os diversos instrumentos do homern, o mais assombroso e, sem dt'ivida, 
o livro. Os demais sao extens6es do seu corpo ( ... ). 0 livro e extensao da
mem6ria da imaginac;ao".

24 - E divulgado em Sheffield um estudo que sustenta o valor pedag6gico e 
atractivo da sfrie "Teletubbies" junta das crianc;as. 

Setemhro 

2 -Face a um crescendo de intimidac;6es <las milfcias pr6-indonesias e de inter
ferencias do propriettirio, o jornal independente Suara Tt.mor Ttmur suspende 
a publicac;ao, sem conseguir chegar a diwlgar o resultado do referenda de 
30 de Agosto sobre o futuro do territ6rio. 

3 -Na sequencia do aparecimento do Noticias de Leiria, em Julho, desencadeia-se 
nesta cidade uma acesa competic;ao entre os tres semanarios locais, com 
ofertas de senhas para supermercados e clubes de vfdeo, no acto de assinatura. 

3 - 0 Didrio Digital aumenta o capital social de mil para 40 mil contos e passa a 
ser editado tambem ao fim de semana. 

4 - 0 jornal PUblico faz uma edic;ao especial a prop6sito dos resultados de Timor 
Leste, que dao a vit6ria ao CNRT e abrem caminho a independencia do 
territ6rio. 

4 -0 agravamento da situac;ao em Timor-Leste leva a safda de grande parte dos 
jornalistas estrangeiros, com excepc;ao, designadamente, de quatro portu
gueses (Publico, Expresso, RTPI e O Independente). 
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25 - Segundo o Expresso, a Lusomundo, a Hachette e a Impala sao alguns dos 
grupos de comunica9ao interessados em adquirir 49% do capital da TV Guia 
Editora. 

26 -Joaquim Fidalgo e designado novo Provedor do Leitor do jornal Publico. 

27 -Assinada a revisao das tabelas salariais entre a Associa9ao da Imprensa Nao 
Di8.ria e o Sindicato dos Jornalistas relativa ao ano civil de 1999 (tabela A: 
director 188.650 escudos; estagiario do 1.0 ano: 71.200 escudos). 

28 -Assinado um protocolo entre o Governo, a Telecel e a Associai;:ao Terra.vista, 
que abre a possibilidade de preseni;:a na Internet aos 6rgii.os de comunicac;.lo 
regionais e locais. 

28-A E3G, novo operador de telecomunicac;6es do grupo EDP, anuncia a aqui
si,ao da Portal.pt de Edson Athafde e Jose Luis Moutinho, que havia arran
cado no final de Maio.

29 -A AACS escolhe por seis contra quatro votos Jose Sasportes, para completar 
o elenco de membros daquele 6rgiio (o nome da alternativa era o de Mario
Mesquita).

30 -A revista Briefing edita um suplemento especial com 137 anllncios de pagina 
inteira que os publicit3.rios portugueses fizeram por Timor. 

30 - Segundo a Briefing, o espa90 publicit8.rio encontra-se saturado ate ao final do 
ano na TV, nos jornais, nas radios e no outdoor (fim do milenio, campanha dos 
operadores privados de telecomunicai;:Oes, etc.). 

30 -A Associa,ao de Realizadores de Cinema e Televisao (ARCA) manifesta-se 
indignada com a defesa feita por Sousa Franco, ainda ministro das Finarn;as, 
da privatiza¢o da RTP, reclamando que o primeiro ministro clarifique a sua 
posi9ao antes das elei96es. 

Internacional 

7 - Uma ameai;:a do governo angolano leva a suspensao de um dos programas 
mais populares da Emissora Cat6lica de Angola/Renascen9a Africa. 

7 -A Viacom, proprietaria da MTV e da Paramount, anuncia um acordo de aqui
si,ao da CBS, principal cadeia de TV norte-americana, por 37,3 bilioes de 
d6lares, na maior fusao de sempre, que cria o segundo maior grupo mediatico 
do mundo. 

12 - Movimenta9ao no sentido de um boicote de duas semanas promovido por 
uma alian9a de organiza96es de minorias 6tnicas norte-americanas, em pro
testo contra a subrepresenta9ao de negros e latinos na indllstria de Hollywood 
e nas principais cadeias de TV, 

14-0 grupo alemao Bertelsmann apresenta, numa confer�ncia, em Munique,
uma proposta para um sistema mundial de auto-regulai;:ao de contelldos da
Internet para proteger as criani;:as.
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15 - Safda do seman3.rio Tribuna da Madeira, independente e voltado para o joma

lismo de investigac;ao. 

16-A AACS decide promover um dialogo com as entidades ligadas a produc;ao e

fiscalizac;ao dos estudos da audiencia, com vista a chegar a um sistema de

auditoria nao circunscrito aos utilizadores directos <lesses estudos.

17 -0 24 Horas reduz o prec;o de capa de 200 para cem escudos ao domingo, o 

mesmo prec;o dos dias Uteis. 

19 -Decorre em Lisboa a segunda assembleia geral da Aliarn;:a das Agendas de 

Informac;ao de Lfngua Portuguesa, durante a qual foi admitida coma nova 

membro a ETNA, agenda de notfcias de Timor-Leste, em fase de constituic;ao. 

19-Ate ao dia 23, decorre na Prac;a Sony e no F6rum Lisboa o Festival Ulisses,

mostra de cinema e televisao especialmente dirigida a crianc;as.

20 -Anunciada a constituic;8.o de uma holding entre as agendas de meios CIA 

Portugal e Publimeios, com facturac;ao prevista para 2000 superior a 8 

milh6es de cantos. 

20 -Acorda de empresa no JN desactiva pre-aviso de greve. 

21-Anunciada a transferencia de Herman Jose (hem coma de Maria Rueft) da

RTP para a SIC, com efeitos a partir de I de Janeiro de 2000.

22-0 Jamal do Fundllo, agora propriedade da Lusomundo, surge nas bancas

totalmente renovado.

22 - Rellne em Lisboa a European Newspaper Publisher Association, que se 

mostra apreensiva com restric;6es a publicidade na UE. 

23 -Entrevista de Clifford Stoll, no DN, intitulada "Internet e receita para deixar 

de pensar". 

24 - 0 lfder da Lusomundo anuncia, na reuni8.o anual de quadros, a criac;ao de 

uma nova empresa, a Lusomundo.net, que lanc;ara sete novas sites na Web, 

entre os quais uma especie de Amazon portuguesa, voltada para a edic;8.o. 

25 -Surge nas bancas e na Internet (www.focus-online.net) a revista Focus, per

tence ao grupo Impala (com capital da Metalgest) e para concorrer com 

a Visao. 

25 -Em entrevista a Focus, o primeiro ministro·Ant6nio Guterres considera que 

a eventual privatizac;ao da RTP nao constitui tabu ideol6gico mas que o 

problema nao se colocara nos pr6ximos quatro anos. 

27 -Inicia-se em Braga o III Encontro Lus6fono de Ciencias da Comunicac;ao, 

uma iniciativa da LUSOCOM organizada pelo Departamento de Ciencias da 

Comunicac;ao da Universidade do Minho. 

27 -Felisbela Lopes lan,a o livro "O Telejornal e o Servi,o Publico", editado pela 

Minerva. 
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Novembro 

1 -A RTP2 passa a emitir uma versao dobrada em portugu�s do Euronews. 

2 - 0 Didrio Econ6mico apresenta-se com um grafismo que o assemelha ao 
Financial Times. 

5 - Surge nas bancas a edic;ao portuguesa da revista de cinema Premiere, editada 
pela Hachette Filipacchi (que ja edita a Elle, a Ragazza e a  Quo) e a  Player, 

dedicada aos videojogos (que edita a BIT). 

6 - Maria Elisa defende, no Didrio de NoHcias um pacto de regime para "salvar 
aRTP". 

8 -Debate na Universidade do Minho sobre "O jornalismo em tempo de guerra", 
com Luciano Alvarez e Eduardo Damaso. 

9-Rellne-se pela primeira vez o nllcleo de jornalistas free lancers, recentemente
criado pelo Sindicato da classe, para elaborar uma carta de direitos e um
contrato-tipo dos cerca de 250 profissionais naquela situac;ao.

9 -Noticiada tensao em O Independente, pela dispensa de v.irios jornalistas. 

10 - Carlos Sousa e nomeado presidente e director-geral da Universal Media, 
unidade de media do Grupo McCann. 

11 -A fim de abordar os problemas com que se debate o Jardim Zool6gico de 
Lisboa, o "Jornal da Noite" da SIC leva para o estlldio papagaios, cobras e 
um leao. 

13 -Representantes dos jornalistas de 17 paises da America latina, Espanha e Por
tugal participam em Havana no VI Encontro Ibero-Americano de Jornalistas, 
no quadro da IX Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo 

l4-Estreia na SIC a serie "O tempo dos dinossauros", tendo o primeiro epis6dio 
sido visto por perto de dois milh6es de espectadores. 

15 - Estreia na RTP, em horfirio nobre, a "Cr6nica do Seculo", uma sfrie documen.:. 
tal que conta a hist6ria de Portugal nos Ultimos cem anos. Estreia tambem 
"Primeira Pfigina", em que Francisco Jose Viegas antecipa e discute com um 
convidado as manchetes dos jornais do dia seguinte. 

16 -A Direcc;ao de O Diabo passa a ser ocupada pelo advogado Jose Ant6nio 
Barreiros. 

17 - Jorge Wemans lanc;a o livro editado pela Minerva "O PU.blico em Pllblico", com 
as suas cr6nicas de provedor daquele jornal. 

17-A Associac;ao Mundial de Jornais inicia em Budapeste um f6rum de dois
dias para debater caminhos que cativem a populac;ao feminina para a leitura
de jornais.

18 -Realizam-se em Lisboa as III Jornadas do ICAP, sobre o tema "E'.tica na Publi
cidade: os Desafios". 
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30-0 programa infantil da TVI "Batatoon" assinala o seu primeiro aniversario
a liderar as audif:ncias no perfodo da tarde nos dias Uteis.

Internacional 

3 -As autoridades de Luanda profbem uma marcha de solidariedade com o 
jornalista preso Rafael Marques. A libertac;iio deste profissional foi exigida 

: pelo Instituto Internacional de Imprensa. 

12-A Hachette Filipachi Medias adquire o controlo de uma das tres principais
ag�ncias de fotos do mundo, a Gamma, fundada em 1967.

16 -Alguns jornais regionais franceses e sindicatos chegam a um acordo relativa
mente a direitos de autor de jornalistas. 

19-0 Washington Post, a Newsweek e a  cadeia NBC anunciam uma alianr;a com
vista ao interc§.mbio dos respectivos contelldos informativos.

25 -E libertado sob caw;ao o jornalista angolano Rafael Marques, preso par causa 
de um artigo que o presidente de Angola considerou ofensivo. 

Dezembro 

1 - Depois deter alargado a edic;ao de Nursing ao Brasil, o grupo Ferreira & Bento 
estende a Espanha a edic;ao de Produr;iio Profissional. 

2 - Uma reuniao da CT e do CA do Expresso debate a recusa da Administrac;ao em 
integrar no quadro os colaboradores a recibo verde que nao aceitaram assinar 
uma clausula contratual que atribufa ao jornal todos os direitos de autor dos 
textos que elaborassem. 

2 -Um grupo de cat6licos manifesta-se em Lisboa contra um an(mcio que coloca 
no regac;o de Maria e de Jose uma luminosa alface, sfmbolo do Centro Comer
cial das Amoreiras. 

2 -E lan�ada em Lisboa a hist6ria de BD "Tinlin no Pais dos Sovietes". 

2 -Artigo de Pacheco Pereira no PUblico: "O que nos custa a ideologia da tele
visao 'pllblica"' . 

3 -0 Conselho Tf:cnico e Deontol6gico do SJ considera, em comunicado a 
prop6sito de um caso com O Independente, que uma conversa entre duas 
pessoas nao deve ser objecto de divulgac;ao jornalfstica sem sua autorizac;ao. 

3 -Tres jornalistas que ocuparam cargos de relevo em A Bola abandonam a 
empresa, invocando justa causa .. 

4 -De acordo com dados divulgados pelo Expresso, eleva-se a 712 mil o ntlmero 
de assinantes de TV por cabo em Portugal (17% dos Jares). 
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15-A Portugal Telecom larn;:a no mercado um aparelho que permite realizar e
receber chamadas tanto na rede fixa como na m6vel.

17 -A AACS decide "nao dar parecer negativo" a pretendida (mas entretanto ja 
fracassada) aquisii;ao da Investec pela Lusomundo. 

17 -Anunciada a intern;:ao do grupo Lusomundo e da empresa de A Bola de cria
rem uma nova grftfica na zona de Lisboa. 

17 -Marcelo Rebelo de Sousa e um jornalista do Dillrio do Alentejo sao ilibados 
num processo movido pelo Ministerio Pllblico par alegadas ofensas da honra 
e born name do socialista Ant6nio Saleiro. 

19 - Segundo o PUblico, o INESC-Porto vai desenvolver uma tecnologia digital para 
a BBC que facilitara significativamente o trabalho de jornalistas e editores de 
imagem, que poderao trabalhar a partir de simples computadores pessoais. 

20 - Teresa Ribeiro e nomeada pelo Governo presidente do Instituto de Comuni
cai;ao Social. 

20 - Num encontro natalicio com os trabalhadores da TVI, os responsaveis da 
empresa anunciam maior investimento na infonnai;ao e maior aposta na 
prodw;ao nacional. 

21-0 CFJ promove no Porto um debate sabre toxicodepend�ncia e jornalismo,
no qual se defende uma cobertura do problema nao reduzida aos casos de
polfcia.

21 -0 TIC de Lisboa profere um despacho de pront'mcia por crime de difamac;ao 
contra o Expresso e u!lla das suas jornalistas, motivado por uma noticia de 
1996 que envolvia umi juiza. 

23 -0 Clube Portugues de Imprensa atribui a Candida Pinto (SIC) o Grande 
PrCmio de Jornalismo 1999, tendo os prCmios de reportagem de imprensa, 
televisao e radio, sido atribuidos, respectivamente, a Paulo Moura (PUblico), 
Isabel Horta (SIC) e, ex-aequo, Jose Bastos (RR) e Mario Antunes (RDP). 

26 -0 PUblico noticia que o DN da Madeira adquiriu o controlo editorial (de um 
teri;o do capital) do Correia de Caracas, coma primeiro passo de uma eventual 
expansao entre a imprensa de emigrac;ao. 

26 -Estreia na RTPI o programa de Luis Os6rio "Loja do Cidadao", dedicado a 
hist6rias do cidadao comum. 

27 -A TVI passa a ter apenas uma ediyao do informativo Directo XXI, colo
cando-a as 19 ,30 horas. 

28 -Segundo o PUblico, Rui Costa Pinto, jornalista de O lndependente, que havia 
sido processado par Champalimaud, contra-ataca processando o empresario 
par "intimida<;ao, m::i-fe e difamai;ao". 

29 -Os trabalhadores do Semandrio decidem em plenftrio suspender os efeitos do 
prC-aviso de greve anterionnente apresentado, relacionado com "a situac;ao 
laboral insustentavel" que ha meses se verifica na empresa. 
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24 - Tres das principais cadeias de TV norte-americanas - a ABC, CBS e Fox -
decidem associar-se para partilhar as imagens das noticias. 

26 - Por iniciativa da MTV, trCs homens e tres mulheres ainda jovens sao seleccio
nados para serem encerrados num bunker, a fim de assegurarem a manu
tem;:ao da especie, se o mundo acabar no fim deste ano. 

27 -A Ilme escolhe o criador da Amazon.com, Jeff Bezos, para personalidade 
do ano, sublinhando, com a decisao, o · salto dado em 199 pelo comercio 
electr6nico. 





Siglas 

AACS 

ACOP 
AEM 
AIC 
AID 
AIE 
AIND 
AIRA 
AJHLP 
AMD 
AMI 
ANIM 
ANJJ 
APAN 
APAP 
APCT 
APDC 
APDC 
APEC 
APECOM 
APEPE 
APET 
APIR 
APIT 
APMD 
APMP 
APR 
ARCA 
ARIC 
ATV 
BOCC 

CACMP 
CAEM 
CCP 
CCPJ 
CENJOR 

Alta Autoridade para a Comunicac;ao Social 
Associac;ao de Consumidores de Portugal 
Associac;ao Educac;ao e Media 
Associac;ao de Imprensa de Inspirac;ao Crista 
Associac;ao de lmprensa Diaria 
Associac;ao de Imprensa Estrangeira 
Associac;ao de Imprensa Nao Diaria (agora: Assoc. Port. de Imprensa) 
Associac;ao de lmprensa Regional do Algarve 
Associac;ao de Jornalistas e Homens de Letras do Porto 
Associac;ao de Marketing Directo 
Associac;ao Museu de Imprensa 
Arquivo Nacional de Imagens em Movimento 
Associac;ao Nacional de Javens Jornalistas 
Associac;ao Portuguesa de Anunciantes 
Associac;ao Portuguesa de Empresas de Publicidade e Comunicac;ao 
Associac;ao Portuguesa para o Controlo de Tiragem 
Associac;iio Portuguesa de Direito do Consumo 
Associac;ao Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicac;6es 
Associac;ao Portuguesa de Ernpresas Cinematogrificas 
Associac;ao Portuguesa de Comunicac;ao 
Associac;§.o Portuguesa <las Ernpresas de Publicidade Exterior 
Associac;ao Portuguesa de Espectadores de Televisa.a 
Associac;§.o Portuguesa da lmprensa Regional 
Associai;ao de Produtores Individuais de Televisao 
Associac;ao Portuguesa de Marketing Directo 
Associac;ao para a Promoi;ao do Multimedia em Portugal 
Associac;ao Portuguesa de Radiodifusao 
Associac;ao de Realizadores de Cinema e Audiovisuais 
Associai;ao de Radios de Inspirac;ao Crista 
Associai;ao de Telespectadores 
Biblioteca On-line de Ciencias da Comunicai;ao 
Comissao de Aplicac;ao de Coimas em Materia de Publicidade 
Comissao de Analise de Estudos de Meios 
Clube de Criativos de Portugal 
Cornissao da Carteira Profissional de Jornalista 
Centro Protocolar de Formac;ao de Jomalistas 
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CFJ 
CIMJ 
CIT! 
CNID 
CPI 
CPMC 
DAB 
DIRCOM 
ENPA 
ESCS 
FAEP 
FEVIP 
FIJ 
FIPP 
IC 
!CAM
ICAP
ICP
JCS
IGAC
!JC

IPACA 
IPIR 
LUSOCOM 
MIP-TV 
MN! 
OBERCOM 
OI-CEAJ 
OT! 
PAP 
PT 
RCCN 
RSF 
RTC 
SECS 
SJ 
SOPCOM 
SPA 
STTCA 
T-DAB
UER
UIT

UNIR

Centro de Forma,ao de Jomalistas (Porto) 
Centro de Investigac;ao sabre Media e Jornalismo 
Centro de Investigac;ao de Tecnologias Interactivas 
Clube Nacional de Irnprensa Desportiva 
Clube Portugu�s de lmprensa 
Confederac;ao Portuguesa de Meios de Comunicac;iio 
Digital Audio Broadcasting 
Associac;ao de Directores e Tecnicos de Comunicac;iio e Imagem 
European Newspaper Publishers Association (v. FAEP) 
Escola Superior de Comunicac;ao Social (Lisboa) 
Federa,ao Europeia de Editores de Publica,6es (v. ENPA) 
Federa,ao de Editoras de Videogramas 
Federac;ao Internacional de Jomalistas 
Federac;iio Internacional de Imprensa Peri6dica 
Institute do Consumidor 
Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimedia 
Instituto Civil de Autodisciplina da Publicidade 
Institute das Comunicac;6es de Portugal 
Institute de Comunicac;iio Social 
Inspecc;iio Geral das Actividades Culturais 
Institute Juridico da Comunicac;ao 
Institute Portugues das Artes Cinematograficas e do Audiovisual 
Instituto Portugues de Imprensa Regional 
Federac;ao Lus6fona de Ciencias da Comunica�ao 
Mercado Internacional de Programas de Televisao 
Museu Nacional de Imprensa 
Observat6rio da Comunica�ao 

Sig/as 

Observat6rio de Imprensa- Centro de Estudos Avan�ados de Jornalismo 
Organiza�ao das Televis6es Ibero-Americanas 
Panorama Audiovisual Portugues 
Portugal Telecom 
Rede de Calculo Cientffico Nacional 
Rep6rteres Sem Fronteiras 
Radio Televisao Comercial 
Secretaria de Estado da Comunicac;ao Social 
Sindicato dos Jornalistas 
Associa�ao Portuguesa de Ciencias da Comunicac;ao 
Sociedade Portuguesa de Autores 
Sindicato dos Trab. de Telecomunica�Oes e Comunica�ao Audiovisual 
Rede de Radiodifusao Sonora Digital Terrestre 
Uniao Europeia de Radiodifusao 
Uniao Internacional das Telecomunica�6es 

Uniao Portuguesa da Imprensa Regional 



Portais e sites de referencia 

Portais 

AEIOU 
CLIX 
cusco 

DIRECTO 
FBNET 
IOL (Media Capital) 
LUSOMUNDO.NET 
NETC 
SAPO 
TELEWEB 
TERRAVISTA 

Sites 

www.aeiou.pt 
www.clix.pt 

www.cusco.pt 
www.directo.co.pt 
www.fbnet.pt 
www.iol.pt 

www.lusomundo.net 

www.netc.pt 
www.sapo.pt 
www.teleweb.pt 

www.terravista.pt 

BOCC - Bihlioteca on•line de Ciencias da Comunicai;ao 
http://bocc.ubi.pU 

OBERCOM - Observat6rio da Comunicai;ao 
www.obercom.pt 

Secretaria de Estado da Comunica,;3.o Social 
www.secs.pt 

lnstituto da Comunicai;ao Social 
ww:w.ics.pt 

lnstituto das Comunicai;Oes de Portugal 
www.icp.pt 

Alta Autoridade para a Comunica,;ao Social 
www.aacs.pt 

Sindicato dos Jomalistas 
www.sinjor.pt 

AIND - Associa,;io Portuguesa de lmprensa 
www.aind.pt 
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Agenda de Meios Tempomedia 
www.tempomedia.pt 

Marktest 
www.marktest.pt 

Media Planning, SA 
www.mediaplanning.pt 

Sabatina 
www.sabatinalda.pt 

Eu sou jornalista 
www.eusou.com/jornalista/ 

HE - Educac;ao para os Media 
www.iie.min-edu.pt/proj/media/2000/index.html 

Porlais e sites de referencia 

APET - Associac;ao Portuguesa de Espectadores de Televisiio 
www.cidadevirtual.pt/apet 

Museu de Imprensa 

www.imultimedia.pt/museuvirtpress 

CENJOR - Centro Protocolar de Formac;ao Profissional para Jornalistas 
www.cenjor.pt 

ICAM - Instituto do Cinema, do Audiovisual e do Multimedia 
www.icam.pt 

6rgii.os de comunicarao 

AgCncia Lusa 
Diarlo Digital 

Portugal Dicirio 
Expresso: 

0 Independente 
PUblico 

Jorna.l de Noticias 

Correio da Manha 

A Bola 

Record 

Radiodifusao Portuguesa 
R.idio Renascem;a 
TSF 

RTP 

TVI 

TV Caho 

www.lusa.pt 
www.diariodigital.pt 

www.portugaldiario.iol.pt/pdiario/main.htm 

www.expresso.pt 
www.oindependente.iol.pt 
www.publico.pt 

www.jn.pt 

www.correiomanha.pt/ 
www.abola.pt 
www.record.pt 

www.rdp.pt/ 

WWW.ff.pt 

www.tsf.pt 
www.rtp.pt 

www.tvi.pt 

www.tvcabo.pt 
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