






ii

Nome: Hugo Alexandre Morgadinho Pereira

Endereço electrónico: hugoamorgadinho@gmail.com

Número do cartão de cidadão: 13777591 1 ZX9

Título do Relatório/Dissertação: Jornalismo em Portugal: perigos e constrangimentos de 

uma nova realidade – um estudo de caso

Orientador: Professor Doutor Joaquim Manuel Martins Fidalgo

Ano de conclusão: 2017

Designação do Mestrado: Mestrado em Ciências da Comunicação – Especialização em 

Informação e Jornalismo

É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTE RELATÓRIO DE ESTÁGIO APENAS PARA 

EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A 

TAL SE COMPROMETE

 

Universidade do Minho, __ de ___________ de ____

Assinatura:___________________________

Declaração



iii

À Joana, à Puca, ao Zeca,

Aos meus pais, ao meu irmão, aos meus avós e ao resto da família,

Ao Duarte, ao Alberto, aos meus amigos,

Ao professor Joaquim Fidalgo,

À Andrea Cunha Freitas e a toda a redacção do Porto

Aos jornalistas do Público,

Aos jornalistas.

Para a minha avó Isaura

Agradecimentos



iv



v

Tendo como ponto de partida um estágio no jornal Público, num momento marcado por uma 

certa instabilidade profissional, este relatório/dissertação sugere, de um modo geral, uma 

reflexão sobre as ameaças a que estão actualmente sujeitos os jornalistas no exercício da sua 

profissão. Num primeiro momento, faz-se o relato e análise – adoptando uma perspectiva 

autocrítica – de alguns episódios fundamentais dessa experiência. De seguida, partindo 

do pressuposto de que existem condições essenciais ao normal funcionamento da missão 

jornalística, procura-se estudar um conjunto de constrangimentos, resultantes de uma 

reconfiguração social recente, tentando perceber até que ponto poderão colocar em causa 

a qualidade e a liberdade jornalística e, numa perspectiva mais alargada, a estabilidade 

democrática. Falamos dos efeitos perversos da concentração de vários órgãos de comunicação 

social em grandes grupos económicos; das interferências das fontes de informação – cada vez 

mais profissionalizadas – no processo de construção da notícia; e das dificuldades associadas à 

migração do jornalismo para a esfera online. Para finalizar, procurando perceber até que ponto 

se verificam efectivamente estas ameaças no interior das redacções, investiga-se o caso do 

Público, almejando uma visão mais nítida sobre a actual paisagem jornalística portuguesa.

Palavras-chave: jornalistas, democracia, liberdade jornalística, qualidade informativa, 

concentração mediática, fontes especializadas, jornalismo online
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Based on a traineeship at the Público newspaper during a period marked by a certain instability 

within the profession, this dissertation/report offers a general reflection on the threats currently 

faced by journalists in the course of their profession. It starts with an account and analysis 

– adopting a self-critical stance – of some essential episodes during that experience. On the 

assumption that essential conditions were in place for the normal functioning of journalism, a 

number of constraints arising out of recent reconfigurations of society were studied, in order to 

understand the extent to which they may affect the quality and freedom of journalism and, from 

a broader perspective, democratic stability. Issues addressed include the perverse effects of 

concentration of media ownership by major economic groups; the interference by – increasingly 

professionalised – information sources in the process of constructing news; and the difficulties 

associated with the migration of journalism to the internet. Finally, in order to understand to what 

extent these threats are effectively felt by newspaper staff, the case of Público was studied, for a 

clearer view of the current situation of journalism in Portugal.

Key words: journalists, democracy, journalistic freedom, information quality, concentration of 

media ownership, specialised sources, online journalism
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Este Relatório surge na sequência de um estágio curricular na redacção do jornal Público, 

no Porto, em 2015, no âmbito da unidade curricular “Estágio” do Mestrado em Ciências da 

Comunicação – vertente Informação e Jornalismo – da Universidade do Minho. Durante três 

meses – entre 21 de Setembro e 21 Dezembro –, uma experiência na secção de “Sociedade”, 

que coincidiu com um momento conturbado da história do jornal, inspirou uma reflexão sobre 

o futuro do jornalismo e dos jornalistas. Centrando o debate nos constrangimentos que hoje 

gravitam sobre as redacções jornalísticas em Portugal, procura-se investigar os perigos a que 

estão sujeitos os profissionais do jornalismo e de que forma essas ameaças poderão contribuir 

para uma degradação da qualidade informativa, colocando em causa, numa perspectiva mais 

ampla, a própria qualidade das democracias. 

Introdução

Consciente dos desafios de que o estudo desta problemática suscita, bem como de um certo 

receio de que a reflexão se fique por lugares comuns, não vindo a acrescentar novos pontos 

de vista ao actual debate, não posso, no entanto, deixar de investigar todas estas questões. O 

motivo deve-se sobretudo a duas razões. A primeira tem que ver, como já foi referido, com o 

ambiente adverso a que os profissionais do Público estiveram sujeitos durante aqueles últimos 

meses de 2015, o qual fez surgir na redacção inúmeras dúvidas e receios em relação ao futuro 

do projecto. O momento mais crítico aconteceu quando a administração do Público anunciou 

que avançaria com uma “restruturação” no jornal, a qual pressupôs, ou pressuponha, a saída 

(voluntária) de jornalistas. Colocado no meio deste turbilhão, que considero o acontecimento 

mais marcante de toda aquela experiência, seria incompreensível, para mim, ignorá-lo e não 

estudá-lo mais a fundo. Neste sentido, procuro essencialmente perceber o que está na origem 

deste cenário em concreto, reflectindo assim sobre as razões pelas quais parece hoje ser mais 

difícil manter um projecto jornalístico sólido.

É certo que o assunto tem sido recorrentemente debatido tanto no plano académico, como 

pelos próprios intervenientes do sector. Existem, aliás, inúmeras investigações – nacionais e 

internacionais – que se debruçam sobre as particularidades do actual momento, procurando 

perceber em que sentido seguirá, ou deverá seguir, a profissão. Todavia, apesar de todas estas 

contribuições, o debate continua ainda em aberto e não se antevê, para já, um rumo que 

garanta alguma estabilidade ao jornalismo e aos jornalistas.
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Posto isto, chegamos ao segundo motivo. O impacto deste evento fez emergir em nós, aspirantes 

a jornalistas, um conjunto de interrogações em relação à profissão em Portugal. Quando havia 

oportunidade, discutíamos muitas vezes se, neste momento, valeria a pena tanta resiliência 

para ser jornalista neste país. Colocavam-se os prós e os contras em cima da mesa, mas as 

conclusões teimavam em surgir. Assim, aproveito esta oportunidade para, num plano mais 

pessoal, continuar essa reflexão e ponderar a continuidade na aposta desta profissão.

Este Relatório/Dissertação é redigido de acordo com a antiga ortografia portuguesa.

Na PARTE I, o ponto 1. inicia-se com uma breve apresentação biográfica, na qual dou conta 

do meu percurso e da minha ligação ao jornalismo, e olha-se depois para o trajecto histórico 

do Público, salientando-se também outras informações gerais que dizem sobretudo respeito à 

organização administrativa e editorial da empresa. De seguida, no ponto 2., é feito o relato de 

alguns dos momentos que considero mais significativos da já referida experiência de estágio. Em 

cada um desses episódios, procura-se fazer também uma reflexão sobre algumas questões que 

aí surgiram. Feita essa narração, chegamos à PARTE II do trabalho. No ponto 3., com base na 

literatura especializada, procura-se perceber alguns dos motivos pelos quais o jornalismo e os 

jornalistas enfrentam hoje inúmeras ameaças. Nomeadamente: a concentração mediática em 

grupos económicos, a profissionalização das fontes de informação e a migração para a esfera 

digital. Depois disso, parte-se então para a vertente mais empírica deste trabalho, o ponto 4., 

no qual, recorrendo a um estudo de caso, apresentam-se e analisam-se os resultados de um 

inquérito por questionário elaborado aos jornalistas do Público. Nele, procura-se essencialmente 

perceber até que ponto aqueles constrangimentos afectam o exercício da profissão. Por fim, no 

ponto 5., explicitam-se as considerações finais.

Este Relatório, baseado na experiência concreta de trabalho numa redacção, conduz, então, 

a uma questão de investigação que será desenvolvida na segunda parte do trabalho: Em que 

media a concentração mediática, a profissionalização das fontes de informação e 

as alterações tecnológicas interferem no trabalho dos jornalistas do Público?



3

PARTE I – Estágio: uma reflexão crítica

O que sempre me atraiu no jornalismo foi o trabalho de campo, o contacto com as pessoas fora 

da redacção. Sempre me senti mais próximo das histórias que envolvem pessoas anónimas, 

pessoas normais, pessoas com quem nos cruzamos ao longo da nossa vida. Sempre as achei 

mais genuínas, mais imprevisíveis e, por isso mesmo, merecedoras de serem reveladas ao 

mundo.

No entanto, a redacção daquele jornal regional parecia-me deslocada no tempo. Se a memória 

não me atraiçoa, começámos por conhecer a “sala das máquinas”, onde grandes rotativas 

imprimiam folhas de jornal. O contraste entre aquele espaço e o mundo tecnológico que 

começava a brotar lá fora era evidente, e poderia desinteressar um pré-adolescente mais 

preocupado com videojogos. Mas aquela paisagem era tão diferente de tudo o resto que vira, 

que me deixou, na verdade, fascinado. Enquanto percorríamos as salas daquele velho edifício 

que mais se assemelhava a uma fábrica, o director falava-nos sobre a missão jornalística. A 

descrição sobre a “caça” às histórias interessou-me e como ainda não sabia que área escolher 

no secundário, nem que emprego gostaria de ter no futuro, decidi seguir as Ciências Sociais no 

10.º ano.

Não posso dizer que o meu primeiro encontro com o jornalismo foi decisivo para as minhas 

escolhas futuras, mas posso assegurar que foi marcante e aconteceu relativamente cedo. Tinha 

13 anos quando, a propósito de uma visita de estudo, entrei pela primeira vez na redacção de 

um jornal. Lá fora, momentos antes entrar, lembro-me de ver ao longe, entre as ruínas da velha 

fábrica de cortiça, a Ria Formosa. Nessa altura, vivíamos os primeiros anos da era digital. Alguns 

amigos já tinham telemóvel, as escolas começavam a trocar os retroprojectores que recorriam 

a acetatos pelos primeiros projectores digitais, e quase todos os miúdos da minha idade tinham 

um computador em casa. Eram os primeiros sinais da invasão tecnológica, que começava a 

envolver também os mais jovens. 

a) Num passado mais distante

1.1. Um olhar sobre (o meu) passado

1. Apresentação
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Mas nem tudo me agradou naquela visita. A redacção não me pareceu um sítio agradável 

para se trabalhar: os móveis eram antigos, o espaço era frio e ainda se impunha a tecnologia 

do “tempo do analógico”. Recordando hoje esse cenário, vejo-o como uma boa ilustração das 

inúmeras dificuldades que muitos jornais regionais enfrentaram e continuam a enfrentar. Se 

são evidentes os constrangimentos que grandes títulos nacionais encaram actualmente para 

poderem exercer a sua função social, o caso do jornalismo regional poderá ser encarado de 

forma mais preocupante, sobretudo se considerarmos que muitos cidadãos poderão deixar de 

ter acesso às informações sobre sua região, a sua freguesia, a sua terra. Não sendo o caso do 

jornalismo regional, em específico, a temática central desta investigação, parece-me, todavia, 

importante não esquecer também as particularidades destas redacções nos debates sobre o 

futuro da profissão.

Em 2011, tive a minha primeira experiência no jornalismo profissional. Tinha 21 anos. Como 

me interessava por cinema, por música e pelas artes em geral, fui colocado na secção de 

“Cultura” do Público, onde fiz um estágio no final da licenciatura. A redacção do jornal em 

Lisboa situava-se, naquela altura, na Rua Viriato, a poucos metros da avenida Fontes Pereira 

de Melo, e ocupava dois pisos de um edifício verde. Quando lá entrei pela primeira vez, numa 

tarde quente de Julho, fiquei maravilhado com aquilo que vi. A paisagem não era muito diferente 

daquela que habitualmente vemos nos filmes: os telefones tocavam uns atrás dos outros, as 

pessoas circulavam apressadamente com folhas na mão ou escreviam no computador, fazendo 

intervalos, ora para levar à boca uma chávena de café, ora para atender uma chamada. Em 

parte, uma paisagem idêntica à redacção do Washington Post, onde Bob Woodward e Carl

Depois do ensino secundário, candidatei-me à licenciatura em Ciências da Comunicação na 

Universidade do Algarve, onde estive até 2011. Ao longo do curso pude experimentar as várias 

linguagens com que se pode fazer jornalismo e apesar do fascínio pela rádio, sempre me revi 

mais na escrita. Foi também nesta universidade que descobri verdadeiramente o cinema, que 

me aguçou ainda mais o gosto por histórias. Fosse na tela, fosse fora dela, entusiasmava-me 

sempre que conhecia uma boa história. Não foi, portanto, por acaso que em 2012 concorri ao 

mestrado em Cinema, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa, que, no entanto, acabei por não concluir.

b) Num passado mais recente
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Bernstein trabalharam, tal como tinha visto no filme All the President’s Men sobre o caso 

Watergate, e que tanto me fascinava. Aliás, se quis ser jornalista, em parte teve que ver com 

esse filme de Alan J. Pakula. Mais uma vez, os filmes a influenciarem as minhas decisões.

Durante três meses, entre Julho e Outubro, pude pôr em prática algumas das coisas que tinha 

aprendido na licenciatura, observando e aperfeiçoando as práticas e rotinas da profissão. Ao 

contrário do que esperava, o ritmo de trabalho foi intenso desde os primeiros dias. Entre as 

tarefas que me pediam, de maior ou menor dimensão, davam-me também a liberdade para 

propor e desenvolver outros trabalhos. Isso agradou-me muito e fazia-me sentir um deles, “one 

of the guys”, como dizem nos filmes americanos.

Em 2014, apostado em aprofundar os conhecimentos adquiridos, candidatei-me ao mestrado 

em Ciências da Comunicação na Universidade do Minho. Como me interessava sobretudo pela 

vertente profissional e queria muito ser jornalista, optei por fazer um novo estágio.

Escolhi novamente o Público, essencialmente porque continua a fazer o tipo de jornalismo que 

mais aprecio. Para além disso, havia ainda uma certa ligação emocional ao jornal. A primeira 

experiência tinha sido tão enriquecedora e feliz que, perante uma nova oportunidade de estágio e 

optando pela imprensa escrita, tinha vontade de lá voltar. Sabia que uma experiência num outro 

órgão de comunicação poderia dar-me a conhecer outras formas de trabalho, alargando a minha 

visão do jornalismo em Portugal. No entanto, como queria estagiar no Porto e numa secção 

diferente, que trabalhasse as questões sociais, achei que regressar ao Público não seria “mais

De um modo geral, este estágio no Público foi muito feliz e confirmou a vontade que tinha de 

ser jornalista. Para além disso, deu-me a possibilidade de conhecer e aprender com pessoas 

que tanto admiro, sendo por isso uma experiência crucial para o meu crescimento pessoal e 

profissional, da qual guardo boas recordações. Se continuei a insistir na profissão, em grande 

parte deveu-se a esse feliz estágio.

Saber que milhões de pessoas poderiam ler um trabalho meu deixava-me orgulhoso. 

Confesso que ver o meu nome ao lado de outros jornalistas, que tantas vezes lia e admirava, 

satisfazia-me o ego. No entanto, não podia esquecer a minha inexperiência, e como tinha 

noção das responsabilidades da profissão, ficava por vezes ansioso quando alguns trabalhos 

eram publicados, receando que pudessem conter algum erro, imprecisão, ou não relatar 

rigorosamente o acontecimento.
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 do mesmo”.

Escolhi desta vez trabalhar na secção de “Sociedade”, sobretudo por duas razões. A primeira 

deveu-se ao facto de querer procurar uma experiência diferente da anterior, que me permitisse 

aperfeiçoar outras práticas jornalísticas. A ideia era escolher uma secção que me fizesse sair 

mais da redacção – algo que aconteceu com pouca frequência em 2011 – e que me levasse a 

ter um contacto mais directo com as fontes. Sabia que uma presença mais constante no terreno 

ajudar-me-ia a ganhar mais “tarimba” na profissão. A outra razão teve que ver com o facto de 

a editora da secção estar no Porto, o que me daria a possibilidade de ter um contacto mais 

próximo e frequente, fazendo com que a minha aprendizagem fosse mais acompanhada.

Este estágio, embora diferente em vários aspectos em relação ao primeiro, deu-me também 

a oportunidade de conhecer outros profissionais, alguns deles também importantes no meu 

processo de aprendizagem desta profissão. Mas antes do relato e da reflexão sobre esta 

experiência, olhemos para o percurso histórico do Público, bem como para a sua organização 

editorial, e conhecemos também outras informações gerais sobre a empresa.

A década de 1990 iniciou-se com um acontecimento marcante para história da imprensa em 

Portugal. A 5 Março desse ano, após meses de preparação nos bastidores, saiu finalmente a 

edição número um do Público. Na capa, o principal destaque foi para Álvaro Cunhal e para a 

sua sucessão no PCP, mas também se fez referência ao clássico Porto – Sporting, ocorrido no 

dia anterior. Com uma redação recheada de nomes consagrados e de novas esperanças do 

jornalismo português, o objectivo era revolucionar o panorama de então e fazer um jornal que 

fosse capaz de ombrear com os principais títulos internacionais. José Vítor Malheiros, um dos 

fundadores do Público, descreve desta forma os contornos da paisagem mediática dessa altura 

e as aspirações da equipa de jornalistas que no final dos anos 80 começou a preparar a entrada 

em cena de um novo diário:

a) Percurso histórico

1.2. Sobre o jornal Público
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O jornalismo tradicional [em Portugal] estava então muito marcado pela escola d’ “O Século” que tinha uma 

evidente qualidade literária (se bem que não só no bom sentido) e onde era visível a influência cultural do 

Estado Novo. A cultura dominante – com naturais excepções – era de um ‘jornalismo de secretariado’ onde 

as insuficiências técnicas dos jornalistas eram evidentes em várias áreas. (...). Nós queríamos um jornalismo 

que fosse mais profissional e rigoroso na escrita, sem perder a qualidade literária. Mais anglo-saxónico, 

criativo, moderno, aberto e profundo, atrevido e interventivo”. (Malheiros, 2011, citado em Graça, 2011, 

p.595)

O projecto, conta Malheiros, surgiu da vontade que Vicente Jorge Silva, primeiro director do 

Público e antes responsável pela edição da “Revista”, suplemento do Expresso, e um grupo 

de jornalistas deste semanário tinham em fundar um novo jornal diário. Inicialmente, Vicente 

Jorge Silva fez essa mesma proposta a Francisco Pinto Balsemão, director do semanário, que 

decidiu não levar a ideia para a frente. “Havia uma grande agitação nessa altura no panorama 

mediático português por causa das televisões privadas que estavam a aparecer (projectos que 

interessavam mais a Balsemão) ” (Malheiros, 2011, citado em Graça, 2011, p. 595). Por outro 

lado, Belmiro de Azevedo via com bons olhos a ideia de ser proprietário de um grupo mediático 

e por isso decidiu investir no projecto. “Os contactos com a Sonae foram prudentes de início, 

com algum receio de que o empresário estivesse, sobretudo, interessado em criar um órgão de 

propaganda. Mas os objectivos de uns e de outros revelaram-se compatíveis” (Malheiros, 2011, 

citado em Graça, 2011, p. 595).

O plano estava em marcha. Meses antes do lançamento do jornal, numa carta assinada por 

Belmiro de Azevedo, a equipa fundadora assumia o desafio de lançar “um jornal diário que, 

através de uma aposta inovadora no plano editorial e tecnológico, reúna as energias necessárias 

para responder ao desafio de uma informação moderna e de qualidade no espaço europeu” 

(Azevedo, 1990, citado em Nobre, 2015, 5 de março, segundo parágrafo). O presidente da 

SONAE estava mesmo decidido a intervir na paisagem mediática portuguesa. Para isso, muniu 

se de equipamento tecnológico e informático de ponta, e contratou jornalistas conceituados. 

A equipa fundadora do Público era constituída pelos jornalistas Vicente Jorge Silva, Joaquim 

Fidalgo, Jorge Wemans, José Manuel Fernandes, Nuno Pacheco, José Vítor Malheiros, 

José Queirós e Augusto M. Seabra, além do designer Henrique Cayate. O aparecimento do 

Público provocou um impacto de tal ordem no panorama de então que Francisco Balsemão, 

perante a saída de jornalistas importantes do Expresso para o Público, resolveu “melhorar 

consideravelmente os salários dos que ficaram conseguindo, assim, estabilizar o jornal” 

(Rodríguez, 1996, p.381).
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Mas não foram apenas os jornalistas já renomados que formaram a redacção do Público. 

Além desses, a equipa que preparou o projecto quis juntar-lhes “sangue novo”, colocando 

para isso anúncios em diversos jornais “à procura de jornalistas que aliassem conhecimentos 

técnicos a abordagens criativas” (Malheiros, 2011, citado em Graça, 2011, p. 595), explica José 

Vítor Malheiros. Do concurso nacional, que teve 500 candidaturas, foram seleccionados 50 

estagiários, que frequentaram uma formação durante seis meses, especificamente criada pelo 

jornal, dos quais mais de metade foram recrutados mais tarde.

Relativamente às restantes publicações nacionais, o Público trouxe inovações tanto a nível do 

conteúdo, como no aspecto gráfico. Apresentando-se em formato tablóide, o jornal introduziu a 

cor na primeira página e caracterizou-se por fazer uma cobertura jornalística mais aprofundada 

dos acontecimentos. “O conteúdo e o seu tratamento assemelhava-se ao “El País” de Madrid” 

(Rodríguez, 1996, p.381), considera Alberto Rodríguez, responsável pelo capítulo sobre a História 

do Jornalismo português, na obra “História da Imprensa” (1996). Este investigador espanhol 

lembra ainda que o Público foi o primeiro jornal nacional a ter duas edições distintas – uma em 

Lisboa e outra no Porto.

Num país em que parte considerável da sua população nunca teve muitos hábitos de leitura de 

jornais, o Público conseguiu, no entanto, assumir-se desde início como um projecto jornalístico 

de referência, implantando-se nas esferas política e empresarial, bem como nos meios 

intelectuais. Nos primeiros anos, o jornal foi sempre aumentando a sua média anual de vendas 

em banca, passando dos 33 mil exemplares, em 1990, para 59 mil, número que conseguiu em 

1994, e que é até hoje a melhor média do jornal (Nobre, 2015, 5 de março, quarto parágrafo). 

Não chegou a alcançar “os ‘gigantes’ do jornalismo popular, como o ‘Correio da Manhã’ e o 

‘Jornal de Notícias’” (Rodríguez, 1996, p. 381), mas conseguiu ultrapassar o Diário de Notícias. 

Numa reportagem do Expresso, Vicente Jorge Silva (2015) aponta o acompanhamento da 

Guerra do Golfo, em 1991, como “um período de grande afirmação”, altura em que o diário teve 

“edições que venderam mais de 100 mil jornais” (Nobre, 2015, 5 de março, quarto parágrafo). 

O ano de 1994 foi bom ano para o Público, conseguindo “lucros consideráveis, mais de cento 

e trinta mil contos” (Rodríguez, 1996, p. 382), refere Rodríguez, lembrando, no entanto, que 

depois desses primeiros anos de graça, em 1995 “os prejuízos avolumaram-se” (Rodríguez, 

1996, p. 382). De acordo com este investigador, as principais razões das perdas financeiras 

tiveram que ver sobretudo com “a crise da publicidade” na imprensa, “devido ao aparecimento
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das estações de TV privadas a fazerem preços de combate nos contratos comerciais” (mas 

também com um possível afastamento dos leitores de centro-direita, devido ao facto de o jornal, 

nas eleições de 1995, “inclinar-se para o lado socialista” (Rodríguez, 1996, p. 382). Com a 

saúde financeira do projecto a piorar, acabou por gerar-se um conflito entre os responsáveis 

editoriais e os accionistas, os quais exigiram medidas restritivas. “Propuseram-nos uma 

mudança radical no projecto inicial e que levaria, na prática, a que permitisse à Sonae mandar 

no rumo do jornal”, conta Vicente Jorge Silva (2015, citado em Nobre, 2015, 5 de março, quinto 

parágrafo), que acabou por sair do Público em 1996, depois de cisão com Belmiro de Azevedo. 

Nicolau Santos foi seu sucessor na direcção, mas só lá se manteve durante um ano. 

Mas ainda antes da saída de Vicente Jorge Silva, o jornal lançou-se, em 1995, para a esfera 

online através do projecto “Público.pt”, um site informativo que contava com uma pequena 

equipa de jornalistas dedicados exclusivamente aos conteúdos para internet. Inicialmente o 

projecto foi concebido autonomamente ao jornal, mas em 2006 acabou por integrar a empresa 

do Público. 

Depois da saída de Nicolau Santos, Francisco Sarsfield Cabral foi escolhido para director do 

jornal, cargo que exerceu entre Dezembro de 1997 e Março de 1998. Depois dele, José Manuel 

Fernandes, um dos fundadores do jornal, assumiu a direcção até 2009. Durante esse período, 

o jornal conheceu períodos (financeiramente) positivos, nomeadamente em 2000 – ano em que 

o Público não deu qualquer prejuízo (Nobre, 2015, 5 de março, nono parágrafo) –, mas ficou 

“manchado” por uma suposta ligação à direita política. Na já citada reportagem do Expresso, 

Vicente Jorge Silva (2015) refere que nessa altura sentiu no jornal uma “acentuada inflexão 

ideológica no sentido neo conservador” (Nobre, 2015, 5 de março, sexto parágrafo), algo que 

parte da opinião pública também considerava, vendo em Fernandes um homem ligado à direita e 

ao “cavaquismo”. O “verniz acabou por estalar” sobretudo quando o então director do Público foi 

visto num jantar da coligação PSD-CDS, em Rio Maior, por altura da campanha eleitoral para as 

legislativas de 2009. A polémica foi intensa até porque o jornal vinha sendo bastante contestado 

pela forma como tinha feito a cobertura jornalística do caso das possíveis escutas em Belém1, 

1 Em Agosto de 2009, o Público fez manchete com as suspeitas da Presidência da República de estar a ser “vigiada” pelo governo de José 
Sócrates através de escutas telefónicas. Em Setembro, o Diário de  Notícias noticiou que a fonte do Público teria sido Fernando Lima, então 
assessor de imprensa de Cavaco Silva, que procurou o jornalista do Público Luciano Alvarez para denunciar a suposta “espionagem”. Este 
episódio foi encarado como uma presumível “encomenda política”, tendo sido trazido a público na altura da campanha para as eleições 
legislativas desse ano.
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sendo por alguns acusado de ter uma “agenda política” que visava fazer oposição ao governo do  

PS. Um mês depois do episódio do jantar de campanha do PSD-CDS, José Manuel Fernandes 

decidiu abandonar o cargo de director do diário, sendo então substituído por Bárbara Reis, que 

assumiu funções no dia 1 de Novembro de 2009.

A antiga editora do Público vinha com o objectivo de “repor a credibilidade” do projecto, então 

afectado pelo caso das escutas em Belém e “pela percepção externa, não forçosamente real” 

de “um excesso de peso ideológico no jornal” na anterior direcção, assim escreveu no seu 

primeiro editorial (Reis, 2009, citado em Nobre, 2015, 5 de março, 21º parágrafo). Do ponto 

de vista jornalístico, a imagem do Público acabou por ser, de certa forma, expurgada, mas a 

directora acabou por não escapar a uma das mais difíceis convulsões no jornal: o despedimento 

colectivo de 48 trabalhadores (dos quais 36 jornalistas), em 2012. A medida foi na altura 

justificada pela administração, citando a reportagem do Expresso (2015), com “o imperativo 

de assegurar a sustentabilidade” do jornal. Já desde os anos de José Manuel Fernandes 

que o diário vinha acumulando prejuízos. Entre 2005 e 2013, por exemplo, de acordo com a 

Sonaecom (empresa que detém o Público) o diário acumulou um prejuízo de mais de 33 milhões 

de euros (Nobre, 2015, 5 de março, nono parágrafo). Descontente com os maus resultados do 

projecto, Belmiro de Azevedo (2013), em entrevista ao próprio Público, afirmou que “a Sonae 

não pode manter uma empresa a perder 2 ou 3 milhões de euros por ano” (Ferreira e Carvalho, 

2013, 10 de março, o que quer dizer com “desvincular”?) e, por isso, ameaçou dar um prazo 

de dois anos, “até ao 25.º ano do prazo do arranque do jornal” (Azevedo, 2013, citado em, 

Ferreira e Carvalho, 2013, 10 de março, o que quer dizer com “desvincular”?), para que o jornal 

equilibrasse as suas contas.

No final do ano seguinte, apesar dos bons resultados, outra ameaça de despedimento colectivo 

pairou sobre a redacção do Público, mas sobre isso falarei adiante. Entretanto, em Maio de 

2016, depois de 7 anos à frente do jornal, Bárbara Reis anunciou que iria deixar esse cargo.

Em 2014, apesar de a circulação impressa ter descido face a 2013 – tendência aliás registada 

pela generalidade das publicações portuguesas –, o Público conseguiu fazer crescer a sua 

circulação total paga em 7%, de acordo com os dados desse ano da Associação Portuguesa 

para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT). Um crescimento sustentado pelo aumento da 

circulação digital paga do diário, que viu as suas assinaturas digitais subirem mais de 90%, como 

se pode verificar naqueles mesmos dados. 
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O seu sucessor foi David Dinis, que assumiu o cargo de director do jornal no início de Outubro de 

2016.

O Público é um jornal diário, generalista e de âmbito nacional, que defende ser “orientado por 

critérios de rigor e criatividade editorial, sem qualquer dependência de ordem ideológica, política 

e económica” (Estatuto Editorial do Público, 1989, segundo parágrafo), de acordo com o seu 

estatuto editorial. Actualmente, é publicado pela PÚBLICO Comunicação Social SA, empresa que 

está integrada na Sonaecom, a sub-holding da Sonae para a área da comunicação.

Ainda nas publicações impressas, o jornal é às sextas-feiras acompanhado pelo “Inimigo 

Público” – caderno de carácter humorístico que surge no interior do jornal – e pelo “Ípsilon” – 

suplemento especializado em assuntos relacionados com artes e cultura – e, aos sábados, pela 

Relativamente à sua estrutura editorial, o Público divide-se nas secções: “Online”, “Política”, 

“Sociedade”, “Local”, “Economia”, “Mundo”, “Ciência”, “Cultura” e “Desporto”. Na edição 

impressa, além das notícias e das reportagens, o jornal tem ainda páginas dedicadas aos 

classificados (denominada exactamente de “Classificados”) e uma outra zona, designada de 

“Espaço Público”, onde são publicados os editoriais (que a partir de Outubro de 2016 voltaram 

a ser assinados), as crónicas e as cartas dos leitores. De referir que existe ainda o espaço 

“Destaque”, que se localiza nas primeiras páginas e, tal como o nome indica, dá especial 

incidência a um determinado acontecimento da actualidade. Logo a seguir aos classificados, há 

um espaço dedicado sobretudo à agenda cultural (mas que junta também outras informações 

úteis, como a previsão meteorológica e a lista de farmácias de serviço do dia), dividido em 

duas partes: “Ficar” e “Sair”. O primeiro junta essencialmente a programação televisiva, dando 

destaque a determinados filmes, documentários ou programas. O segundo visa informar o leitor 

sobre os horários das sessões de cinema, teatro ou dança, de concertos ou exposições, e junta 

ainda a avaliação dos filmes mais recentes – em sistema de estrelas (i.e., uma estrela para um 

filme fraco, cinco estrelas para um filme excelente) –, feita pelos críticos do Público. Na última 

página deste segmento há também jogos de palavras cruzadas ou de sudoku. Com um preço 

de 1,20 € (de segunda a quinta-feira) ou de 1,70 € (sexta-feira, sábado e domingo), o diário é 

produzido a partir de duas redacções: uma no Porto e outra em Lisboa.

b) Informações gerais
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“Fugas” – publicação dedicada ao lazer e às viagens. A edição de domingo do Público é 

diferente. A partir de Outubro de 2016, recuperou o caderno “P2”, o qual junta os textos de 

leitura mais longa, como reportagens e ensaios. 

Até há pouco tempo, o jornal contava com um Provedor do Leitor, cargo que visava, por um lado, 

disponibilizar ao leitor a figura de “um interlocutor permanente, independente e responsável pela 

defesa dos seus direitos”, como descreve o “Estatuto do Provedor do Leitor do Público”(Livro 

de Estilo do Público, 1997, primeiro parágrafo), e por outro, “constituir para os jornalistas do 

‘Público’ uma instância crítica do seu trabalho à luz das normas deontológicas que regem a 

profissão”, continua este documento. De acordo com este estatuto (1997), o provedor deveria 

ser “uma pessoa de reconhecido prestígio, credibilidade e integridade pessoal e profissional, cuja 

actividade principal tenha estado nos últimos cinco anos relacionada com a problemática dos 

media, de preferência enquanto jornalista” (Livro de Estilo do Público, 1997, sexto parágrafo). O 

último provedor do Público foi o Prof. José Paquete de Oliveira. Depois da sua morte, em Junho 

de 2016, o jornal não lhe arranjou sucessor e o cargo ficou até hoje por ocupar.

De acordo com os últimos dados da APCT (referentes ao balanço anual), em 2015, o Público 

conseguiu fechar o ano com um saldo positivo, obtendo um crescimento de 8% na circulação 

total (face ao ano anterior), o que equivale a uma média de 34.468 exemplares por edição. Um 

resultado conseguido por força do crescimento da circulação digital paga, que aumentou 47%, 

passando agora para um valor médio mensal de 12.257 vendas digitais. A circulação impressa 

paga voltou a descer, registando desta vez uma quebra de 5%, o que corresponde a uma média 

mensal de 20.470 jornais.

No que à forma online diz respeito, além do site -mãe “Público.pt”, o qual é diariamente 

alimentado por todos os jornalistas (mas também por uma equipa exclusiva) e que reúne os 

conteúdos publicados na versão impressa e outros exclusivamente digitais, existem também 

os sites-satélite “Life&Style” – que publica trabalhos sobre moda, beleza, saúde, amor, etc. 

–, “Fugas online” – versão digital do suplemento impresso – e “P3” – página de certa forma 

generalista, mas que se distingue por ser dirigida sobretudo ao público jovem. Com a chegada 

de David Dinis à direcção do jornal, o Público passou a facultar novas newsletters, havendo 

agora uma matinal, que se intitula “Enquanto dormia”, assinada pelo próprio director, e outra 

designada “Público Hoje”, que é divulgada todos os dias às 14 horas. Ambas são gratuitas e 

podem ser subscritas através do site do jornal.
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Iniciei o estágio na redacção do Porto a 21 de Setembro. O primeiro dia foi de curta duração e 

serviu sobretudo para “conhecer os cantos à casa”. Os estagiários começaram por reunir-se 

com o coordenador do jornal no Porto, Victor Ferreira, para ficarem a saber em que secções 

tinham sido colocados e ouvirem alguns conselhos a ter em conta durante o estágio. Foi-nos 

pedido que não nos esquecêssemos das mais-valias do online e que propuséssemos trabalhos 

que fizessem dialogar diferentes linguagens, ou seja, que tirassem proveito da multimédia. 

Segundo o coordenador, o jornal vinha a perder para a concorrência alguma audiência nesse 

segmento, onde já tinha sido líder. Para contrariar essa tendência, salientava, era importante 

criar conteúdos digitais mais atractivos para os leitores, que contassem a história de uma forma 

diferente. No fundo, pedia-nos que não nos limitássemos à forma escrita. 

Se em 2011, quando estava na redacção de Lisboa, já se notava um cuidado especial com os 

conteúdos do site, em 2015, esse discurso era ainda mais acentuado. Ficou claro que, mais 

do que sugerir temas relevantes, teríamos de pensar também na forma como estes poderiam 

ser apresentados aos leitores. Um desafio ao qual tanto eu como os meus colegas estagiários 

tentámos responder naqueles três meses, mas que se revelou verdadeiramente difícil. 

Por muita vontade que haja em fazer trabalhos jornalísticos criativos, a realidade é que é 

extremamente complicado responder a estas questões num contexto marcado pela falta de 

recursos humanos nas redacções. Se já é difícil aos que ficam garantir o fluxo mínimo de 

cobertura noticiosa, mais difícil será desempenhar essa tarefa. Não procurando desvalorizar o 

ciberjornalismo, que considero inevitável para o futuro do jornalismo, julgo apenas que esta é 

uma exigência que não deve caber por inteiro ao jornalista. 

Um regresso ao público

2. Relatório

Regressando ao relato desse primeiro dia, outra tarefa que teríamos de desempenhar seria 

contribuir para o espaço “Sair”2 da edição em papel do jornal, escrevendo os textos dos eventos 

2 Existem duas edições distintas: uma para a edição Sul do jornal (feita pela redacção lisboeta) e outra para a edição Norte (feita no Porto). Os 
eventos destacados são escolhidos pelo editor, mas cada jornalista pode sempre fazer sugestões. Existem apenas duas tipologias de destaques 
– “topo” e “interior” – que são de registo idêntico, mas de dimensões distintas. O primeiro mede cerca de 700 caracteres e o segundo pode 
chegar aos 1.200. Os textos devem focar a temática do espectáculo ou o percurso artístico do autor em causa, e fornecer as informações gerais 
do evento, como local, horário e preço do bilhete. 
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em destaque. Disso mesmo fomos ainda informados no primeiro dia pelo jornalista Sérgio 

Andrade, responsável pelas questões culturais e editor destes textos. A secção, como já atrás foi 

referido, encontra-se nas últimas páginas do jornal, funciona como agenda cultural e conta com 

contribuição de todos os jornalistas. 

Tal como pretendia, fui colocado em “Sociedade”, na altura uma subsecção da editoria Portugal 

– que abrangia ainda a política nacional e a informação local (sobretudo da região de Lisboa 

e do Porto). Ao longo do estágio tive a oportunidade de trabalhar diversas áreas, como saúde, 

justiça, educação, segurança ou outros assuntos sociais, e em diferentes formatos: notícia ou 

reportagem. Tive também a possibilidade de colaborar em trabalhos sobre ambiente, noticiei 

matérias de política nacional, fiz a cobertura jornalística de acontecimentos locais na cidade do 

Porto e fiz diversos textos para “Cultura”, sobretudo sobre teatro.

De um modo geral, relativamente ao ritmo de trabalho, esta experiência mais recente foi 

consideravelmente mais produtiva, intensa, em comparação com a de 2011. 

Passo agora a relatá-la.

A minha primeira saída da redacção, neste segundo estágio, aconteceu no dia 2 de Outubro 

de 2015. Aconteceu apenas na segunda semana, mas foi o primeiro de muitos trabalhos no 

terreno. O trabalho surgiu a pedido da editora da secção “Local”, Ana Fernandes, e consistia 

numa reportagem sobre a exposição Mitos e Monstros, que decorreu no Palácio da Bolsa, 

sede da Associação Comercial do Porto, entre 7 de Outubro de 2015 e 4 de Janeiro de 2016. 

O objectivo desta reportagem, explicou-me a editora, consistia em fazer um relato descritivo da 

exposição, que antevisse o que os visitantes poderiam conhecer dias mais tarde e que contasse 

os pormenores e as particularidades dos monstros que deram origem a lendas e mitos, como 

por exemplo o abominável homem das neves, o ciclope ou o monstro do lago Ness. Tinha toda a 

liberdade para fazer a reportagem que quisesse, desde que desse conta destes detalhes.

Monstros e Mitos tinha chancela do prestigiado Museu de História Natural de Londres, estava 

pela primeira vez em Portugal e juntava no Pátio das Nações, do palácio portuense, várias 

criaturas mitológicas, tendo como objectivo descobrir como surgiram muitas destas histórias e 

desvendá-las à luz da ciência. No fundo, explorava as fronteiras entre fantasia e investigação 

2.1. Entre monstros mitológicos e fontes especializadas
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Esperava encontrar o Pátio das Nações transformado num autêntico mundo fantástico. A 

exposição estava a ser “cuidadosamente” preparada há já uma semana, sob o olhar atento 

dos técnicos do museu britânico, que garantiam que as criaturas se moviam e produziam sons 

de forma realista. Tinha boas expectativas em relação este trabalho: a temática e todos os 

pormenores em geral à volta daquele mundo irrealista eram motivos mais do que suficientes 

para fazer um texto de agradável leitura. Para primeira reportagem fora da redacção, não poderia 

desejar outra coisa. Seria um bom regresso ao trabalho.

científica ou, simplesmente, entre imaginação e realidade. 

Foi um dia antes da visita que vivenciei um episódio caricato. Preparava uma notícia para a 

secção de “Sociedade” quando uma colega me diz que “um monstro” me esperava lá fora. 

Deduzi que se estava a meter comigo. “Um yeti procura-te lá fora”, voltou a dizer-me. Foi então 

que suspeitei do que poderia ser. Pouco depois, a suspeita confirmava-se. À porta da redacção 

estavam os organizadores da exposição (entre os quais estava o assessor de imprensa do 

Palácio da Bolsa), na companhia de alguém mascarado de abominável homem das neves, 

visitava as várias redacções do Porto com o intuito de entregar o “kit de imprensa”. A estratégia 

era inegavelmente criativa, bem pensada, e fez-me recordar automaticamente tudo o que tinha 

lido acerca das fontes especializadas, tantas vezes referidas nas aulas da universidade. Em 

particular, as iniciativas por elas preparadas com o objectivo de que determinado acontecimento 

acabe por ser noticiado. Neste caso concreto, isso parecia-me evidente. Denotava-se a intenção 

de “agradar” o jornalista. Ora, isto, por si só, não levante necessariamente constrangimentos, 

mas acaba por funcionar, de certa maneira, como uma forma de pressão junto do repórter.

Esta forma de “sedução”, como constatei ao longo do estágio, acontece com alguma frequência 

no dia-a-dia dos jornalistas. São iniciativas que normalmente procuram também gerar uma

Dias antes da visita, conversei com o jornalista de “Local” Abel Coentrão, que estava a par da 

mostra, pois já a tinha noticiado, pedindo-lhe alguns conselhos para a reportagem. Além da 

conversa, limitei-me a recordar os mitos e respectivos protagonistas em destaque na exposição, 

e espreitei algumas informações no site do museu britânico. A tarefa não parecia exigir 

grande pesquisa prévia, visto que o mais importante teria de conseguir no terreno através das 

entrevistas e da observação directa. Feito esse breve trabalho preparatório, dediquei-me a outros 

trabalhos.
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relação de proximidade entre fonte e jornalista. Neste caso, isso podia ser observado de 

diversas maneiras: na forma simpática, muito prestável, como o assessor falava ou na total 

disponibilidade para me ajudar no que fosse preciso, como fazia questão de referir. Aliás, o 

tratamento feito na segunda pessoa, indicando alguma proximidade, também não acontece 

muitas vezes de forma inocente. Mas não quer isto dizer que não existem assessores 

genuinamente simpáticos e disponíveis. Não se trata de uma generalização. Parece-me apenas 

significar que se dirigem também desta forma para garantir que os jornalistas estão mais 

próximos de si.

Ainda um pouco neste sentido, relembro um acontecimento também ilustrativo de tudo isto. 

Terminada a entrevista ao director executivo da Associação Comercial do Porto e ao coordenador 

do Turismo do Palácio da Bolsa, não pude deixar de elogiar a beleza do Pátio das Nações. 

Quando referi que era a primeira vez que entrava naquele conhecido edifício da cidade, 

dispuseram-se prontamente a guiar-me numa visita ao palácio. Durante cerca de 40 minutos 

apresentaram-me todas as salas e salões do edifício, fazendo-me o relato histórico do palácio. 

Uma vez mais, relembro que não quer isto dizer que estas pessoas não sejam genuinamente 

simpáticas. Questiono apenas se esta visita acompanhada aconteceria caso lá tivesse passado 

meses antes, na qualidade de estudante, por exemplo. 

Feita a cobertura da exposição, terminei o texto na manhã seguinte. O resultado foi a reportagem 

São feios, só têm um olho, cospem fogo. Eles estão a chegar ao Porto [Anexo I], que acabou 

por ter destaque nas páginas de Local, na edição em papel do Porto. Mais do que ajudar-me 

a regressar ao ritmo da profissão e a preparar-me para os próximos trabalhos de campo, esta 

reportagem serviu-me sobretudo para reflectir acerca da relação que existe entre fontes e 

jornalistas e, naturalmente, sobre as técnicas apuradas que aqueles utilizam para penetrar na 

esfera mediática. No final deste trabalho lembro-me de pensar que apesar das dificuldades que 

a profissão poderá enfrentar, os jornalistas ainda têm acesso a uma série de privilégios, os quais 

estão interditos noutras profissões. “Ainda assim, valha-nos o estatuto social”, conclui.

Outra saída marcante da redacção aconteceu a 15 de Outubro de 2015, a propósito de um 

2.2. Uma peça de teatro minimalista: subjectividade na arte versus 

objectividade no jornalismo
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ensaio de teatro. A pedido do jornalista Sérgio Andrade, que sabia do meu interesse pelas artes, 

fui destacado para assistir ao ensaio de Escombros, do dramaturgo, coreógrafo e sonoplasta 

Joclécio Azevedo. A ideia era fazer um texto de antevisão que explorasse a temática e o percurso 

artístico do autor, e que assinalasse alguns aspectos mais técnicos do espectáculo. Tudo isto 

seria obviamente sustentado com as declarações do artista brasileiro. O trabalho era idêntico 

a outras antevisões que tinha feito em 2011, quando estivera na secção de “Cultura” do jornal, 

como me explicou então a editora do “Ípsilon” e especialista em artes performativas Inês 

Nadais, que me tinha orientado nesse ano e que agora reencontrava na redacção do Porto. 

Em estreia absoluta, Escombros seria apresentado no Teatro Carlos Alberto, no Porto, integrado 

no renomado Festival Internacional de Marionetas do Porto. Por esta razão, e porque o brasileiro 

era autor de alguns trabalhos reconhecidos na área, a secção de Cultura achou que seria 

relevante fazer a cobertura jornalística da peça.

Quando se escreve sobre um espectáculo artístico, o desafio do jornalista está sobretudo em 

escrever de forma objectiva e clara sobre assuntos muitas vezes subjectivos e de carácter 

reflexivo, descodificando as mensagens complexas ou subtis que por vezes estão presentes 

nalgumas produções artísticas. Como são trabalhos que têm por base matéria abstracta - 

exploram pontos de vista pessoais, artísticos, políticos, sociais, etc., isto é, noções subjectivas -, 

permitem um registo de escrita “mais livre” do que outros de secções diferentes, que trabalham 

apenas dados factuais. Podem ser intelectualmente interessantes, mas têm de ser legíveis 

pelo leitor comum, dando a perceber o conceito de uma obra. Para isso, o jornalista deve ter 

sensibilidade suficiente para saber dosear a forma mais literária e a objectividade jornalística. 

Obviamente que o registo depende muito da linha editorial de um jornal, no entanto, considero 

que um bom trabalho de jornalismo sobre um exercício artístico é aquele que agrada aos nichos 

e, sobretudo, é legível pelo público em geral.

Apesar de sempre ter estado mais próximo da música e do cinema, foi para mim uma grande 

satisfação fazer o trabalho, pois deu-me a possibilidade de voltar a escrever sobre cultura, 

que tanto me interessa. Para além disso, colocava-me perante exigências distintas das que 

habitualmente enfrentava em “Sociedade”. 

Dada a complexidade da mensagem artística e a performance minimal de Escombros, foi para 

mim relativamente difícil escrever um texto que conseguisse equilibrar os dois aspectos referidos
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Na companhia do fotojornalista Paulo Pimenta, fui então assistir à apresentação à imprensa, 

que aconteceu dois dias antes da estreia absoluta. Durante cerca de 15 minutos, os jornalistas 

assistiram apenas a uma parte do espectáculo e de seguida tiveram a oportunidade de 

entrevistar o autor da peça. Tal como previa, as respostas foram particularmente conceptuais, 

técnicas, não transmitindo de forma clara as intenções do espectáculo. Mesmo com perguntas 

directas, o artista parecia não desarmar o discurso. Terminada a entrevista, percebi que com 

aquelas declarações não seria fácil escrever o texto. Como não tinha compreendido totalmente o 

diálogo entre a performance e a mensagem da peça, e estava receoso de não conseguir escrever 

um texto competente, pedi à assessora de comunicação do teatro para falar novamente com o 

artista. Esta segunda conversa permitiu-me esclarecer tudo o que não tinha percebido e recolher 

declarações que me pareceram finalmente interessantes para o texto.

Quando se entrevistam artistas é habitual ouvir-se um discurso intrincado, de difícil compreensão,

Quando me foi pedido que escrevesse sobre a peça, procurei informar-me o máximo possível 

sobre o percurso artístico do brasileiro e li outros autores que também se questionam sobre os 

conflitos existencialistas que surgem tanto na vida como na criação artística. Depois de algumas 

leituras, pareceu-me que as performances do dramaturgo eram bastante experimentais. Não 

havia propriamente uma narrativa como na estrutura clássica de uma peça de teatro. Parecia-

me até mais próximo da performance do que do teatro. Percebendo que não seria fácil escrever 

sobre o assunto, falei com a jornalista Inês Nadais, pedindo-lhe algumas explicações, já que 

tinha sido ela a escrever para o jornal sobre outras produções do autor. Ficou claro que quando 

entrevistasse Joclécio Azevedo, teria de procurar clareza nas suas respostas e não ceder a um 

discurso conceptual.

anteriormente. A peça questionava o sentido errático que marca o nosso percurso na vida, 

mostrando que as nossas acções determinam outras acções e que, por isso, a vida está 

constantemente a reinventar-se. O autor lembrava que este percurso está repleto de dicotomias 

– “encontrar, perder; partir, ficar; criar, destruir”, como me exemplificou quando conversámos –, 

contrariando assim a ideia de que tanto a vida como a criação artística são processos lineares. 

Para ilustrar tudo isto, em cena, os intérpretes recorriam a objectos inanimados (de madeira 

ou metal) para construírem estruturas indefinidas, que desfaziam quando pareciam finalizadas, 

voltando a construir outras diferentes. Esta performance era acompanhada de sons indefinidos e 

minimalistas. De um modo geral, e de forma um pouco superficial, era isto que se via em cena.
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já que o seu trabalho assenta em noções que são, às vezes, apenas compreendidas pela franja 

de público – os ditos nichos – que se interessa por estes assuntos. Para além disso, a arte 

tem formas de linguagem muito distintas: a música tem uma linguagem, o teatro tem outra e 

o cinema tem outra diferente. Por vezes, para descodificar esse “alfabeto”, é fundamental ter 

alguma literacia nessas diversas disciplinas. Por esta razão, o papel do jornalista é fundamental 

para garantir que a generalidade do público compreende as intenções de um artista. Estes 

autores não devem ser censurados por darem respostas subjectivas ou técnicas. É natural 

que assim seja porque é nesse ambiente que se inserem. No entanto, o jornalista deve 

lembrar-se que na hora de produzir um trabalho jornalístico, está a dirigir-se a pessoas que 

talvez desconheçam muita destas matérias. Por isso mesmo, deve haver uma descodificação 

dessa “linguagem” e uma contextualização tanto da obra como do autor. E o mesmo se 

aplica a assuntos relacionados com saúde ou ciência, por exemplo. Sendo áreas altamente 

especializadas, exigem um tratamento cuidadoso por parte do jornalista.

No final, achei ter superado o desafio. Quando não se dominam determinados assuntos, há que 

exigir explicações suficientes até que se fique esclarecido e tudo faça sentido. Como me disse 

uma vez a jornalista Andrea Cunha Freitas, editora da minha secção, “quando escrevemos coisas 

que não compreendemos, mais dificilmente compreenderão os leitores”. E essa é uma boa 

forma de testar a clareza dos nossos textos, coisa que fiz, aliás, assim que terminei a antevisão, 

dando-a a ler tanto a “especialistas” como a “menos especialistas” que juraram compreender o 

que lá estava escrito.

No dia 17 de Outubro, a antevisão, intitulada Construir, destruir e voltar a construir [Anexo II], 

saiu na edição papel do jornal e até foi elogiado pela secção. “Missão cumprida”, pensei depois 

de fechar o jornal do dia.

À secção de “Sociedade” chegam habitualmente informações sobre acontecimentos dramáticos. 

Muitos deles são de tal forma chocantes que continuam a surpreender os jornalistas, mesmo 

quando estes já pensavam ter visto ou ouvido de tudo. E quando os casos envolvem idosos ou 

crianças, mais difícil é não ficar indiferente. Uma dessas situações chegou à redacção na tarde

2.3. Quando a realidade nos deixa “de coração dilacerado” – sobre a 

função social do jornalista
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de 14 de Outubro. As informações vinham do Instituto de Apoio à Criança (IAC) e davam conta 

de que a maior parte das chamadas recebidas na Linha SOS-Criança, um serviço telefónico 

do instituto, eram de “crianças que se sentiam sós” (64% do total de chamadas recebidas 

em 2014). “Meninos, meninas e jovens que querem apenas falar com alguém”, lia-se no 

comunicado enviado à imprensa. O documento referia ainda que 25% das chamadas de 2014 

eram relacionadas com “pedidos de prevenção e de apoio”, efectuados por “crianças com 

dúvidas existenciais” ou adultos que procuram ajuda, 20% eram apelos de crianças em risco, 

18% eram “casos de negligência infantil”, 12% diziam respeito a “vítimas de maus tratos dentro 

da família”, 9% eram de violência psicológica e, finalmente, 8% relativos a questões relacionadas 

com a “regulação do exercício das responsabilidades parentais”.

A pedido da editora Andrea Cunha Freitas, preparei a notícia para o site do jornal. A notícia era 

de tal forma inquietante que a editora sugeriu que se fizesse uma investigação mais aprofundada 

e um trabalho em registo de reportagem. O objectivo era dar a conhecer algumas das histórias 

mais dramáticas que chegam à linha, descrevendo como reagem e actuam os técnicos perante 

uma dessas chamadas. Comecei então a fazer alguma pesquisa, a ler outros trabalhos com 

a mesma temática, a recolher dados e a pensar numa possível estrutura para o texto. Não 

havia uma data específica para a publicação, por isso, tinha algum tempo para prepará-lo. A 

editora pediu-me que aproveitasse o tempo livre que tivesse entre o ritmo diário das notícias e 

as colaborações para “Cultura”, preparando a reportagem. Ainda não se sabia também em que 

espaço do jornal podia sair. Aliás, ainda não se sabia se seria publicado, pois tudo dependeria 

daquilo que conseguisse. 

Caso conseguisse um bom trabalho, e mediante a agenda do dia, tanto poderia sair nas páginas 

destinadas a “Sociedade”, na subsecção “Portugal”, como em forma de “magnólia”3.

Durante duas semanas não tive oportunidade para iniciar a investigação. Entre tarefas de maior 

ou menor dimensão, houve uma antevisão para fazer sobre um espectáculo da coreógrafa Né 

Barros para “Cultura”; uma reportagem sobre um projecto/espectáculo de dança com idosos, 

que deu origem à reportagem O corpo tem o tempo que o corpo tem; e duas conferências para

3 “Magnólia” designa, no jornal Público, um trabalho que não tendo necessariamente o gancho da actualidade diária como critério de publicação, 
surge no jornal com o intuito de divulgar casos, histórias, iniciativas, etc., permitindo que o leitor “descanse” um bocadinho do ritmo noticioso. 
Normalmente, são textos em formato de reportagem, mas podem também ser entrevistas. No papel, têm um layout diferente do resto da edição. 
Identificam-se pelas páginas de fundo colorido e podem surgir em qualquer secção do jornal. Não têm necessariamente um número definido por 
edição, mas são publicados praticamente todos os dias. 
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assistir – uma acerca da questão dos refugiados e outra sobre o evento Fórum do Futuro –, 

sobre as quais tive de escrever. Passados esses dias mais trabalhosos, voltei-me para o caso da 

Linha SOS-Criança. No dia 9 de Novembro, depois de três dias a tentar falar com o presidente 

do IAC, o psicólogo Manuel Coutinho, consegui finalmente fazer as entrevistas que pretendia: 

uma ao principal representante da instituição e outra a uma das técnicas do serviço que lida 

directamente com estes casos. Apesar da complexidade dos casos e da delicadeza da missão, 

tanto por parte dos técnicos como da própria instituição, pareceu-me que estas duas vozes 

chegariam para relatar toda a história. Tencionava descrever a rotina diária de um destes 

técnicos, ilustrando os inúmeros casos que lhes chegam com um episódio forte, perceber como 

se consegue lidar com as histórias difíceis e como se orientam crianças ou jovens fragilizados, e 

fazer um balanço sobre o percurso de quase 30 anos da linha.

Durante uma hora, o presidente do IAC, coordenador da linha telefónica que funciona 24 horas 

por dia e um dos membros da equipa fundadora do serviço, criada em 1988, descreveu-me a 

difícil realidade que os técnicos enfrentam nas chamadas que atendem todos os dias, dando-me 

exemplos: uma mãe que ameaçava pelo telefone matar os filhos; um adulto que tinha colocado 

as mãos de uma criança num forno quente, apenas porque essa criança tinha mentido; ou uma 

mulher que lhes contou que o marido ameaçava matar o filho. Histórias que deixavam a equipa 

“de coração dilacerado”, confessou o psicólogo clínico.

Recentemente havia chegado ao serviço o caso de uma menina que vivia entre a angústia da 

morte da mãe e a ausência da família. Esta situação era particularmente complexa porque a 

criança vivia no estrangeiro, o que não permitia uma intervenção mais próxima. Ouvindo o relato 

da técnica, constatei que existem pessoas que desempenham funções tão nobres e que, ainda 

assim, passam despercebidas na sociedade.

O caso desta menina foi o escolhido para ilustrar o género de apelos que a linha recebe. Como 

se tratava de um caso delicado, inspirou alguns cuidados, tais como a utilização de pseudónimo 

e omissão de alguns pormenores, a fim de evitar possíveis consequências na vida dos 

intervenientes.

Nestas situações, percebemos que uma história quando se torna pública pode ter consequências 

imprevisíveis e, por isso mesmo, a responsabilidade do jornalista não reside apenas na 

verificação dos factos, mas também na ponderação daquilo que escreve. Quando se retratam
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casos delicados como este, é fundamental tentar prever os efeitos que se podem gerar, tendo 

sempre o interesse público como principal preocupação.

É neste tipo de situações que devemos invocar a função social do jornalismo, tendo em mente 

que existem assuntos que muitas vezes só são debatidos publicamente quando determinados 

acontecimentos são revelados pelos órgãos de comunicação social. Por outro lado, associada 

a essa relevância social deve estar também o sentido de responsabilidade. Acima de tudo, o 

jornalista deve nortear-se por princípios que promovam uma melhor cidadania e democracia.

Este trabalho de investigação deu origem à reportagem Há uma equipa que tenta salvar a vida 

de crianças pelo telefone [Anexo III], que acabou por sair em forma de “magnólia”. Foi talvez o 

trabalho que mais prazer me deu ver publicado, não só porque lhe dediquei algum tempo, mas 

sobretudo pela importância social que poderia vir a ter. 

No dia 9 de Dezembro recebi um comunicado do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) 

a dar conta de que a Iniciativa Legislativa de Cidadãos (ILC) sobre o fim dos canis de abate 

em Portugal seria finalmente apresentada na sessão parlamentar de 11 de Dezembro. De 

acordo com o comunicado, a ILC visava ainda propor medidas para regulamentar a criação e 

comercialização de animais de companhia. A par desta iniciativa, o partido levaria também a 

debate um conjunto de medidas para alterar o sistema alimentar nas cantinas públicas. Na 

opinião do PAN, o Estado deveria ter um papel mais pedagógico neste aspecto, incentivando o 

consumo de alimentos de produção local e em modo biológico.

Esta ILC já tinha dado entrada na Assembleia da República (AR) em Maio de 2015, tendo 

recolhido na altura cerca de 43 mil assinaturas. Mas como não chegou a ser discutida nesse 

período e uma vez que não transitou para a actual legislatura (XIII Legislatura da Terceira 

República Portuguesa), o deputado do PAN entregou o documento na AR para que fosse 

novamente recuperada e debatida. A ILC é um mecanismo que permite que um grupo de 

cidadãos possa apresentar projectos de lei, que devem ser subscritos por um mínimo de 35 mil 

pessoas. Enquanto deputado, André Silva já não precisava de recorrer a este instrumento legal 

para levar o assunto a debate, mas decidiu fazê-lo para que a pessoas que recolheram as

2.4. Um telefonema para o Palácio de São Bento – a relação entre a 

fonte política e o jornalista
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assinaturas, e aquelas que assinaram, sentissem que o seu trabalho não tinha sido em vão, 

explicou-me o deputado quando conversámos.

O comunicado do PAN tinha-me sido reencaminhado pela editora Andrea Cunha Freitas, que me 

pediu para fazer a notícia. Quando li o documento pareceu-me, à primeira vista, que não seria 

difícil cumprir a tarefa. O texto era claro e as intenções do partido não se apresentavam muito 

complexas. Aliás, esta ILC não era novidade, já se sabia que o PAN a tinha apresentado na AR, 

tendo sido até noticiada nessa altura. No entanto, isso não me deixava menos apreensivo com 

o trabalho. Como não acompanhava com muita proximidade os trabalhos parlamentares, sabia 

que teria de ter especiais cuidados, evitando interpretações erradas a partir das informações 

que tinha ou outros quaisquer lapsos. Mas o que realmente me deixava mais receoso era não 

conseguir estar à altura desta tarefa, defraudando as expectativas tanto da minha editora como 

dos editores de “Política”.

Fazendo um breve parênteses no relato, admito agora, volvido algum tempo, que essa foi uma 

preocupação desnecessária, mas que me envolveu durante todo o estágio. Falo sobre a busca 

excessiva pelo perfeccionismo. Quando se tem como meta escrever “o texto perfeito” – algo 

impossível de se atingir, aliás, como me apercebi –, dificilmente se fica satisfeito com aquilo 

que se escreve à primeira e perde-se, por isso, demasiado tempo. Além disso, a pressão 

que colocamos sobre nós é enorme, prejudicando severamente o nosso rendimento diário. 

Numa fase da história do jornalismo em que as notícias são publicadas quase ao minuto, é 

fundamental ter perfeita noção da importância do tempo. Não sendo, por isso, humanamente 

possível fazer “o texto perfeito”, faz-se “o melhor texto possível”, averiguando obviamente a 

veracidade da informação recolhida e evitando erros.

O que também me causou alguma inquietação foi ter de recolher informações junto de 

uma fonte política, algo que nunca tinha feito antes. Receava não conseguir declarações 

suficientemente interessantes, ou ainda ser confrontado com assuntos que desconhecesse, 

ficando sem compreender o sentido da conversa. Uma boa entrevista a um político exige algum 

“jogo de cintura” jornalística, já que os políticos conseguem evitar responder ou comentar 

assuntos que não lhes interessem ou que lhes sejam inconvenientes de forma astuta. 

As entrevistas a personalidades políticas são porventura das mais desafiantes. Habituados a 

discursar perante grandes massas e a dirigir-se à comunicação social, sabem como organizar o
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discurso nas suas intervenções públicas. Até porque, como é sabido, uma palavra, uma 

expressão ou até um gesto mal calculado e captado pelos media são suficientes para denegrir 

uma imagem pública e, nalguns casos mais extremos, levar a autênticos suicídios políticos. Há 

exemplos eternos disso mesmo, como a gafe de António Guterres que quando questionado sobre 

o PIB, baralhou-se com os números e respondeu que o melhor era “fazer as contas”? Ou o caso 

mais recente das “salutares bofetadas” prometidas por João Soares a dois cronistas do jornal 

Público, num texto publicado na sua página pessoal de “Facebook”, em Abril de 2016. A João 

Soares este comportamento custou-lhe o cargo de ministro da Cultura. 

A política, a par do desporto, tem um lado emocional muito forte. Muitas vezes, alguns actores 

políticos cedem às suas emoções e acontecem episódios como estes. Não é em vão que 

especialistas em comunicação e imagem integram hoje as equipas políticas. Tendo noção de 

que os políticos são provavelmente o grupo de fontes que de forma mais calculada se relacionam 

com os jornalistas, preparei cuidadosamente algumas questões, procurando que fossem 

suficientemente directas. 

A conversa com o porta-voz do PAN aconteceu a meio da tarde do dia 10, véspera da 

apresentação da ILC no debate parlamentar. De um modo geral, a breve entrevista telefónica 

não foi muito diferente das que já tinha feito antes. À excepção de uma ou outra particularidade, 

tudo decorreu de forma controlada: consegui as informações e esclarecimentos que pretendia, e, 

contrariando os meus receios iniciais, não recebi respostas evasivas. A principal dificuldade teve 

que ver com o registo de algumas declarações, motivada pela forma rápida, mas eloquente, das 

respostas do deputado, reforçando a ideia de que os políticos são de facto fontes jornalísticas 

com capacidades discursivas apuradas. 

Outra pequena dificuldade aconteceu logo no início da conversa, quando o deputado me avisou 

que estava num pequeno intervalo dos seus trabalhos, no parlamento, e que por isso tinha 

apenas 10 minutos para falarmos. Percebi que teria de abdicar de algumas questões, ficando 

apenas com aquelas que mais me interessavam. Este tipo de reacção a ocorrências inesperadas 

é recorrente no dia-a-dia de qualquer jornalista. Perante a imprevisibilidade das circunstâncias, 

há que saber reagir rapidamente, procurando sempre a melhor das soluções possíveis, explicava-

me habitualmente a minha editora.

A maior dificuldade foi cumprir a apertada deadline para a entrega do texto. Tendo conseguido



25

apenas fazer o telefonema por volta das 17 horas, tive pouco tempo, mais ou menos uma hora 

e meia para escrever cerca de cinco mil caracteres, o espaço que a notícia teria de ocupar no 

jornal em papel. Para qualquer jornalista experiente, escrever uma notícia desta dimensão neste 

espaço de tempo é perfeitamente acessível, mas, no meu caso, exigiu-me uma agilidade a que 

não estava ainda habituado. 

Este desafiante trabalho deu origem à notícia PAN defende no Parlamento iniciativa pelo fim dos 

canis de abate [Anexo IV].

Ao longo de 13 semanas tive a oportunidade de escrever inúmeros textos e em diversas secções 

do jornal. Uns com maior destaque, outros nem tanto. Uns que considero enriquecedores do 

meu curto percurso profissional e outros que não me marcaram por aí além. Uns mais difíceis, 

outros menos complicados. Todos eles foram importantes para mim, cada um à sua maneira, 

ajudando-me a aprender e a reforçar as competências necessárias para o desempenho da 

profissão. Independentemente do grande esforço físico e mental que este estágio me exigiu, 

se comparado com a minha primeira experiência, motivado pelo ritmo de trabalho intenso, 

acrescido pelas horas despendidas diariamente em viagens de comboio entre Braga e Porto, 

pude perceber que o jornalismo continua a ser, para mim, entusiasmante.

Além da consolidação de saberes e práticas, e de um conjunto de trabalhos publicados que 

servem hoje para enriquecer o meu portfólio profissional, o que também me marcou neste 

estágio foi, como já referi anteriormente, a forma simpática como fui recebido na redacção 

do Público no Porto. Se trabalhar com pessoas que já admirava antes me deixava satisfeito, a 

possibilidade de conversar diariamente com elas, ouvindo os seus conselhos e debatendo sobre 

os mais variados assuntos, foi absolutamente gratificante. O estado político, económico e social 

do nosso país, a forma como ocorreu a mudança de governo, a estratégia (ou a falta dela) da 

União Europeia em relação à crise dos refugiados, os atentados em Paris, um filme, uma peça 

de teatro, um jogo de futebol, etc., foram tópicos de inúmeras conversas no nosso espaço de 

trabalho. Na maior parte delas, ouvi mais do que participei – talvez a timidez de um jovem 

inexperiente entre jornalistas reconhecidos o justifique –, mas isso não me impediu de absorver

2.5. Uma redacção ansiosa e a incerteza do futuro – considerações 

finais
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conhecimentos que considero absolutamente importantes, quer para o meu crescimento 

profissional, quer para a minha própria formação humana. Muito daquilo que nos define provém 

das várias lições que vamos tendo ao longo da vida. E consciente disso mesmo, procurei que 

esta nova passagem pelo Público fosse tão enriquecedora quanto possível. Se hoje posso afirmar 

que a minha segunda passagem pelo jornal foi marcante, a todos os meus colegas o devo. E por 

terem sido tão preponderantes nesta minha etapa académica, mais me custou viver as últimas 

semanas de estágio, que ficaram marcadas pela possibilidade de o jornal vir a perder no futuro 

alguns dos seus profissionais.

O assunto veio a público no dia 10 de Dezembro, quando se noticiou que o jornal acabava de 

abrir um programa de rescisões voluntárias, ao qual os trabalhadores poderiam aderir até 6 

de Janeiro de 2016. A informação tinha sido enviada pela administração do Público aos seus 

trabalhadores, num comunicado que anunciava também o fim da publicação em papel da revista 

“2”, o suplemento de domingo que divulgava grandes reportagens. De acordo com o documento, 

citado pela Agência Lusa, a origem das medidas tinha que ver com as dificuldades de viabilidade 

do jornal e a necessidade de reduzir custos. O Expresso ia mais longe e escrevia que o Público 

estava “na iminência de fechar o exercício deste ano [2015] com um prejuízo na ordem dos três 

milhões de euros”. Uma situação semelhante à ocorrida em 2012, quando o jornal “decidiu 

avançar com o despedimento colectivo de 48 trabalhadores para tentar uma poupança de custos 

na ordem dos 3,5 milhões de euros”, lembrava ainda o semanário. 

O comunicado não anunciava quantas rescisões amigáveis o Público pretendia atingir, nem 

colocava de parte a possibilidade de um novo despedimento colectivo. Deixava apenas claro 

que a redução em custos com pessoal era “um objectivo inelutável”, podendo a administração 

recorrer a “outras medidas para cumprir o mesmo propósito, caso a execução do plano agora 

dado a conhecer não atinja dimensão adequada às necessidades de restruturação”, lia-se no 

documento, citado pelo Expresso.

Poucas semanas antes de o assunto ter vindo a público, já na redacção se debatia esta questão. 

Reuniões entre administradores, membros da direcção e editores eram frequentes, e não 

passavam despercebidas aos jornalistas. Antevia-se que o jornal avançaria com medidas de 

contenção de custos, mas não se sabia ao certo o que aí viria. Essa incerteza em relação ao 

futuro acabou por contribuir ainda mais para a degradação do ambiente de trabalho daquela 

redacção, já suficientemente fatigada, resultante da perda de profissionais dos últimos anos.
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Apesar do orgulho que os jornalistas do Público tinham no seu jornal, sobretudo aqueles que 

lá estavam há mais tempo, notava-se um certo cansaço, um desgaste emocional, e até um 

desencantamento em relação à profissão. Nas minhas últimas semanas, o tema de conversa 

de todos os dias era, inevitavelmente, o actual estado do jornalismo: que caminho seguir? 

Como deve ser encarado o negócio das notícias? Deve ser um negócio? Que formas de 

financiamentos para os órgãos de comunicação social? Apesar das muitas dúvidas e incertezas, 

alguém acabava, não obstante, por lançar uma ideia, uma proposta. Debatia- se muito também 

sobre o futuro do Público, obviamente. Era nessa discussão aliás que confluíam as certezas, 

nomeadamente a rejeição à “sensacionalização” do jornal e à perda de mais recursos humanos.

Foi sob este ambiente enegrecido que deixei a redacção portuense. Nas palavras de despedida 

que me deixaram, aquelas pessoas incentivavam-me a lutar pela profissão e a não ceder às 

adversidades. No entanto, sentia-se que o diziam por gentileza - como forma de me proteger 

daquele desânimo -, e não por convicção. Como forma (também) de demonstrar a minha 

gratidão e admiração por todos eles, desafiei-me a reflectir sobre os constrangimentos e as 

ameaças a que estão sujeitos os jornalistas portugueses. É sobre essa problemática que 

incidirão as próximas páginas.
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PARTE II – Jornalismo hoje: um estudo de caso

Jornalismo em risco: causas e perigos de uma nova realidade

3. Enquadramento teórico

À excepção dos agentes do Estado, o jornalismo é a única profissão consagrada e, de algum 

modo, regulada na Constituição Portuguesa (Vieira, 2007, p. 42). E não é por acaso que isso 

acontece. O direito a informar e a ser informado é tão fundamental que torna o jornalismo 

numa profissão especial e indispensável ao exercício de cidadania. No entanto, nos últimos 

anos, a classe tem enfrentado diversos e complexos constrangimentos, que lhe retiram cada vez 

mais liberdade. Não é preciso fazer grande esforço mental para recordar casos que ilustrem o 

enfraquecimento da profissão. Basta recuar a 2016, quando se ficou a saber que mais um título 

nacional, o Diário Económico, deixou de existir. O seu fim começou a antever-se no primeiro 

trimestre daquele ano (a 18 de Março), altura em que foi anunciado o fim da publicação 

impressa. Durante meses, os jornalistas ainda continuaram a sua missão na plataforma online, 

mas a 4 de Outubro, exactamente um dia depois de celebrar 27 anos de existência, o projecto 

deixou de produzir notícias. Alguns dias depois, a 20 de Outubro, o seu canal televisivo (ETV), 

ficou também sem emissão.

O caso do “Económico” poderá sugerir uma amarga ilustração do actual estado do jornalismo no 

nosso país. Na realidade, o que aqui está em causa não é apenas o fim deste projecto jornalístico 

em concreto, mas antes as consequências que daqui poderão advir para a qualidade informativa 

no espaço mediático. Até porque este poderá não ser caso isolado. Nos últimos anos, têm vindo 

a público informações sobre as dificuldades de subsistência de outros projectos jornalísticos. 

Um pouco sobre a possibilidade de o jornalismo estar hoje mais enfraquecido, menos 

investigativo, o antigo provedor do Público, José Manuel Paquete de Oliveira constatou numa das 

suas antigas crónicas semanais:

A mediação, como valor baluarte na modernidade, de uma sociedade transparente, intercomunicativa, 

responsável, não é o simples funcionamento do transmissor dos relatos dos eventos/acontecimentos (...) o 

que verdadeiramente é, cada vez mais, ‘jogo de aparências’, acto de representação para povo ver. (Oliveira, 

2016, p.44)



30

Fazendo uma crítica ao papel de simples transmissor de acontecimentos, o antigo provedor 

apontava para os sintomas do possível esquecimento da missão jornalística, dizendo:

No entanto, ainda existem jornalistas que não esquecem a sua função social. Pontualmente 

vão surgindo diversos trabalhos de investigação interessantes, pertinentes, que nos fazem crer 

num jornalismo de qualidade. Recorde-se, por exemplo, o caso dos “Panama Papers”4, que 

independentemente da forma como foi posteriormente abordado e de ter entretanto perdido 

impacto social, foi capaz de denunciar estratagemas financeiros pouco éticos, levando a 

questão das contas offshore a debate público. A discussão foi fugaz, é certo, não se procurou 

verdadeiramente evitar estas práticas, nomeadamente através de intervenção política, mas ela 

efectivamente chegou a existir.

Mas regressando à ideia inicial, a essa para a qual Paquete de Oliveira também nos alerta, o 

jornalismo dos nossos dias vive uma das fases mais delicadas e complexas da sua história. 

E exercer a profissão é tarefa cada vez mais difícil. “Actualmente, ser jornalista é aceitar uma 

profissão que está sob ameaças de vária ordem”, constata Felisbela Lopes (2015, p.5) no livro 

“Jornalista – profissão ameaçada”. Logo na introdução dessa obra, de forma muito sucinta mas 

esclarecedora, a autora enumera algumas razões pelas quais os jornalistas não se sentem livres:

O jornalismo com esta sua fácil metamorfose, por via de razões de subsistência ao plasmar do 

entretenimento e das transformações culturais, à enorme doação de espaço aos comentadores, na sua 

grande maioria falantes entre si, uns com os outros, com menos atenção e prática à investigação e à razão 

de ser da notícia, do acontecimento, está cada vez menos interrogativo, interpelativo. (Oliveira, 2016, p. 44,)

4 O caso “Panama Papers” é uma mega investigação jornalística desenvolvida pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação e que 
visou expor esquemas de lavagem de dinheiro, corrupção e evasão fiscal à escala mundial. Para isso, cerca de 400 jornalistas de todo o mundo, 
nos quais se incluem os portugueses Rui Araújo (da TVI) e Micael Pereira (do Expresso), analisaram cerca de 11,5 milhões de documentos da 
empresa panamaniana Mossack Fonseca, uma sociedade de advogados, que durante décadas ajudou os seus clientes a esconder dinheiro e 
património em paraísos fiscais. Este caso, cuja fuga de informação é considerada a maior de sempre da história do jornalismo, começou a ser 
investigado em 2015, tendo apenas vindo a público a 9 de Maio de 2016.

Os jornalistas vivem hoje sob permanente pressão. Pressão para ser rentável. Pressão para fazer a cobertura 

de determinado acontecimento. Pressão para ouvir este ou aquele interlocutor. Pressão para não afrontar 

os acionistas ou financiadores da sua empresa. Pressão para cumprir leis que não deixam margem para 

noticiar factos com relevância noticiosa. Pressão para trabalhar depressa. Pressão para ser o primeiro a 

anunciar a última coisa que acontece. Pressão para multiplicar conteúdos em diversas plataformas. Pressão 

para atender àquilo que os cidadãos dizem nas redes sociais. Pressão para desenvolver conteúdos de 

qualidade que suscitem o interesse do público. Pressão para não provocar reacções dos reguladores dos 

media. (Lopes, 2015, p. 5)
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O desgaste nas redacções é evidente e basta conversar com qualquer jornalista para conhecer 

as duras condições de trabalho que a classe enfrenta. Trabalha-se cada vez mais horas e ganha-

se cada vez menos dinheiro. Os contratos são tendencialmente substituídos pelos recibos verdes. 

O receio de perder o emprego é constante. Não há dinheiro para reforçar as equipas e recorre-se 

a estagiários para garantir o fluxo de trabalho diário. Raras vezes, alguns desses jovens ficam 

nas redacções porque são mão-de-obra mais barata e é preciso substituir alguém que entretanto 

saiu. Outros não ficam e vêem-se perante um muro intransponível para tentar o freelance, pois 

os órgãos não compram trabalhos a quem não tem título profissional. Parece ser preciso muito 

“amor à camisola” para querer ser jornalista nos dias de hoje.

Como referido anteriormente, o acesso à informação é um direito universal. Qualquer cidadão 

tem o direito a ser informado e a poder informar os outros. Este é aliás o princípio basilar do 

jornalismo: divulgar as informações mais actuais, que ainda não são conhecidas, a um conjunto 

de pessoas (Vieira, 2007). Não é por acaso que em inglês, quando nos referimos às notícias, 

falamos de “news” ou, em francês, de “nouvelles”. Mas não querendo procurar uma definição 

para esta actividade, é no entanto importante destacar o seu lugar social e a sua importante

Mas, como se chegou a este estado? Quais são as causas da actual crise de identidade 

do jornalismo, e por que razão se tornou aparentemente insustentável manter um projecto 

jornalístico sólido? Os motivos são diversos e muitos deles estão intimamente ligados, gerando-se 

uma espécie de círculo vicioso. Para melhor se perceber este novo paradigma, nomeadamente 

em Portugal, procurar-se-ão neste ponto III. algumas respostas às questões levantadas, a partir 

de três momentos recorrentemente citados tanto por jornalistas como por investigadores. São 

eles: a concentração dos órgãos de comunicação social em grupos económicos que colocam o 

lucro à frente do interesse público, a emancipação das fontes de informação especializadas que 

exercem uma forte pressão nas rotinas diárias dos jornalistas, e o aparecimento do mundo digital 

que muitas alterações trouxe na forma como se consome e se vende notícias. Neste primeiro 

capítulo, estes três momentos, que tanto assumem a forma de causa como de constrangimento 

ao livre exercício da profissão, serão abordados mais ao pormenor, com o intuito de retratar de 

forma mais alargada esta nova realidade.

3.1. A concentração dos media em grupos económicos: quando o 

dinheiro coloca em causa o direito de informar
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função de mediação.

De um modo geral, o jornalismo ajuda a determinar quais os assuntos que merecem – ou que 

vão – ser discutidos publicamente (aquilo que Maxwell McCombs e Donald Shaw formularam por 

agenda setting) e estabelece uma ligação entre a sociedade civil e as estruturas de poder. Desta 

forma, os cidadãos podem participar de uma maneira mais activa e permanente nos assuntos 

que dizem respeito à res publica. Apesar de o surgimento do mundo digital ter possibilitado 

novas formas de intervenção no espaço público, podemos considerar que os órgãos informativos 

tradicionais (jornais, revistas, televisão ou rádio) são ainda meios com um protagonismo social 

significativo. Além disso, o jornalismo, assumindo a sua função de “fiscalizador” das estruturas 

de poder, permite que se possa conhecer o “estado de saúde” de um regime, o que só nos torna 

mais preparados e capazes para o exercício dos nossos direitos cívicos. Ajuda, por exemplo, 

a orientar com mais consciência o sentido de voto de cada cidadão. E, como lembra Joaquim 

Vieira (2007), há ainda:

Não é, portanto, exagerado reafirmar que os órgãos informativos têm uma expressiva relevância 

em todo o processo democrático. Mas tudo isto pressupõe um jornalismo independente, livre 

de constrangimentos, promotor da diversidade e capaz de lutar pelo que realmente interessa 

aos cidadãos. E para que isto aconteça, é fundamental que as empresas jornalísticas sejam 

financeiramente sólidas, pois só assim se tornam independentes dos interesses corporativos 

e das várias estruturas de poder. Algo que tem estado em causa, como por várias vezes já se 

referiu, em parte porque as empresas jornalísticas aparentam estar mais interessadas no lucro 

do que propriamente no interesse público. Esta situação, aliás, parece ter-se agravado nos 

últimos anos, a pretexto da sempre citada crise financeira que em 2008 atingiu o país.

A concentração de vários órgãos de comunicação social em grupos económicos poderá 

representar um perigo para a missão jornalística, podendo colocar em causa a defesa do 

pluralismo e da diversidade informativa. A tendência natural é para que quanto maior for o 

número de proprietários de media, mais diversidade informativa existirá. E isso é importantíssimo 

porque, entre outras razões, garante um olhar mais alargado sobre o nosso mundo e contraria 

“a divulgação  de uma série de valores positivos para a convivência social, que os media desencadeiam ao 

nível do quotidiano, como o direito à diferença, a preservação do meio ambiental, o civismo, os conselhos 

sanitários, o respeito pelas regras do trânsito, etc. Em suma, é-se melhor cidadão quando se é informado 

pelos media”. (p. 86)
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que determinado grupo económico seja detentor de um “monopólio de informação”. É por esta 

razão, aliás, que a Constituição Portuguesa impede a concentração de órgãos de comunicação 

social5. Na teoria, o objectivo é evitar que grupos economicamente poderosos possam controlar 

os canais informativos, tirando assim proveito dessa circunstância. Mas, como sabemos, a 

realidade é bem diferente. 

Em Itália, por exemplo, o caso de Silvio Berlusconi é paradigmático disto mesmo. Antes de se 

tornar primeiro-ministro, Berlusconi era proprietário de um grupo que detinha inúmeros órgãos de 

comunicação social nesse país. Quando um dia decidiu ser político, criou o seu próprio partido 

– Forza Italia – para concorrer às eleições legislativas italianas, e serviu-se do seu exército 

mediático para promover o seu partido e a sua própria imagem junto dos eleitores. Berlusconi 

teve aqui um poderoso trunfo. Tirou proveito da propaganda que os seus órgãos de comunicação 

social fizeram constantemente ao seu partido, ao mesmo tempo que os viu esvaziar as restantes 

candidaturas. Isso foi determinante para ganhar as eleições.

Como se viu neste caso, existiu uma clara instrumentalização de vários órgãos informativos 

no sentido de favorecer determinada personalidade. Não sendo em concreto a questão dos 

projectos de jornal erguidos para defender determinada doutrina (política, religiosa, etc.) o alvo 

deste capítulo (porque também os existem), procurar-se-á nas próximas linhas reflectir sobre os 

constrangimentos que a concentração de órgãos informativos em grandes empresas coloca ao 

livre exercício da profissão, à qualidade noticiosa, e, por conseguinte, a todos nós cidadãos. De 

seguida, será apresentado um breve relato sobre a evolução das empresas detentoras de media 

em Portugal.

5 Diz o ponto 4 do artigo 38.º da Constituição Portuguesa: “O Estado assegura a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social 
perante o poder político e o poder económico, impondo o princípio da especialidade das empresas titulares de órgãos de informação geral, 
tratando-as de forma não discriminatória e impedindo a sua concentração, designadamente através de participações múltiplas ou cruzadas.

a) O dinheiro como forma de censura

Agora que já foram destacados alguns aspectos que mostram que o jornalismo é uma profissão 

essencial ao processo democrático, deve recordar-se que é fundamental a existência de 

condições que garantam a sua independência e autonomia. Falamos de liberdade de imprensa 

que pressupõe a existência de diversidade e de pluralismo. Em primeiro lugar, poder-se-á dizer
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que uma sociedade é verdadeiramente democrática quando permite aos seus cidadãos fazer 

escolhas. E quanto mais numerosas forem essas possibilidades e mais diversas forem as 

opções, mais ampla será essa democracia (Vieira, 2007). No caso do acesso à informação, cada 

pessoa tem o direito a optar pela forma como quer ser informada. Se quer ter acesso às notícias 

através da televisão ou se prefere lê-las num jornal em papel, por exemplo. Além disso, tem ainda 

o direito a escolher o título ou o canal que mais lhe interessa. Esta possibilidade de escolher 

de entre um leque variado de órgãos informativos é algo que só pode beneficiar o cidadão, na 

medida em que quantos mais jornalistas existirem, maior diversidade de pontos de vista haverá 

sobre determinado acontecimento, aproximando-nos assim do que realmente sucedeu. 

Esta é uma ideia de pluralismo que Felisbela Lopes classifica como sendo de perspectiva 

externa, que tem a ver com a “multiplicidade de meios de comunicação social” e com a 

“propriedade pouco concentrada” (Lopes, 2015, p. 19). Mas, como alerta esta investigadora, o 

conceito é “multifacetado” e pode ser encarado de outras perspectivas: “interna (diversidade de 

temas e de fontes nas quais os cidadãos se reconhecem), política (presença de vozes políticas 

diversificadas) e cultural (expressão de várias culturas linguísticas, étnicas ou religiosas) ” 

(Lopes, 2015, p.19). Lopes lembra que o conceito está ligado à ideia clássica de espaço público 

teorizada por Jürgen Habermas (1986), que defendia “um espaço aberto a todas as pessoas, 

a todas as temáticas, a todos os pontos de vista, sendo a discussão pautada pelo traço do 

racional com vista a criar uma opinião pública esclarecida” (Lopes, 2015, p. 20). No entanto, 

esta visão optimista do pensador alemão não encontra reflexo na ideia de espaço público que 

hoje conhecemos. E são os media quem de certa maneira tem contribuído para o afunilamento 

deste território, privilegiando o acesso a um grupo restrito de pessoas, ignorando algumas 

temática, evitando determinados enquadramentos sobre certos assuntos e beneficiando registos 

discursivos que uma parte significativa da população não domina.

É verdade que o trabalho jornalístico exige inúmeras preocupações e muitas vezes é difícil 

atender a todas elas. Ainda mais nos dias de hoje, em que pouco tempo há para parar e 

reflectir sobre o que se está a fazer. De um modo geral, podemos dizer que este panorama 

desigual existe porque as redacções vivem constantemente sob um difícil dilema: noticiar tendo 

em conta o interesse público ou o interesse do público. Daquilo que vamos vendo, e daquilo 

que alguns jornalistas vão confessando, percebemos que a tendência tem sido para privilegiar 

acontecimentos que à partida garantam audiência, deixando por vezes para segundo plano 
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informação mais relevante ao debate colectivo. Isto acontece porque as administrações dos 

órgãos informativos tendem a encarar os seus projectos sobretudo do ponto de vista empresarial, 

esquecendo o valor social do jornalismo. Resumindo, preocupam-se essencialmente em fazer 

dinheiro. E é perfeitamente legítimo que assim seja, ninguém faz um investimento para depois 

perder dinheiro. No entanto, é preciso não esquecer que a informação deve ser encarada como 

um bem público e não como um produto de consumo imediato, como se de uma pasta de 

dentes ou de um detergente se tratasse. Tal como referem Croteau e Hoynes (2006, p.27), 

“os conteúdos produzidos pelos media não podem ser considerados como simples bens de 

consumo, uma vez que são recursos que cumprem funções sociais importantes do ponto de 

vista da informação, educação, integração” (citado em Lopes, 2015, p.22). Neste ponto de 

vista da autonomia editorial, as empresas de media públicas tendem a apresentar menos 

constrangimentos, pois como não dependem de financiamento de entidades privadas, e estão 

obrigadas ao cumprimento do serviço público (como à frente veremos), estão teoricamente mais 

imunes a esse tipo de pressões.  

Em contexto de crise financeira, como ainda hoje se vive, em que muitos órgãos de comunicação 

social perdem anualmente receitas, são as lógicas de mercado que tendem a ditar a ordem de 

trabalhos nas redacções, mesmo que isso signifique abandonar alguns valores éticos ou nalguns 

casos levar a despedimentos colectivos. Neste ambiente não é fácil garantir o pluralismo nos 

media. Quando o dinheiro é o principal factor a determinar a linha editorial de um projecto, 

dificilmente se poderá cumprir a missão jornalística. Que sentido social fará um órgão informativo 

que não investiga determinado caso com receio de, por exemplo, vir a perder receitas dos 

seus anunciantes? A publicidade, de facto, pode ser uma forma perversa de controlo de um 

órgão jornalístico, pois se esse projecto depende dessas receitas para sobreviver, dificilmente 

ousará noticiar algo que comprometa a empresa anunciante. E que valor terá um trabalho 

feito na redacção, à distância, sem a observação directa do repórter, que usa quase apenas 

as informações fornecidas pelas agências noticiosas, porque não há dinheiro para deixar um 

jornalista deslocar-se ao terreno? Nestes moldes, quem perde são os cidadãos, que ficam cada 

vez mais reféns de uma informação uniformizada, incapaz de nos dar uma larga panorâmica 

sobre o espaço público. 

Mas a multiplicação dos mesmos conteúdos informativos em diversos órgãos de comunicação 

social não acontece apenas por causa do excessivo recurso às agências noticiosas. A falta de
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profissionais nas redacções tem levado muitos jornalistas e editores a aceitarem propostas de 

cobertura mediática feitas por agências de comunicação. Sem tempo para se questionarem 

acerca da pertinência jornalística de determinado acontecimento e obrigados a produzir cada 

vez mais, jornais, televisões e rádios enchem-se de peças que muitas vezes não são mais do que 

mera publicidade empresarial ou visam dar protagonismo a certa pessoa.

Pode então encarar-se o dinheiro como forma de censura. E uma maneira de controlo ainda 

mais sofisticada, mais perversa, do que a censura prévia que há poucas décadas atrás, durante 

o Estado Novo (1933 – 1974), ainda existia em Portugal. Se nessa altura existia um organismo 

específico que aprovava ou desaprovava a publicação de determinado trabalho, hoje estes 

“censores” não são tão fáceis de identificar e, portanto, mais difíceis de fintar. Nalguns casos, 

estão até dentro das redacções. Tanto pode ser o proprietário de um órgão de comunicação 

social (pressionado por um político ou por um empresário), como o editor (pressionado pela 

administração do seu jornal), ou mesmo o próprio jornalista (que, por receio de perder o 

emprego, opta por não investigar determinado caso, ou seja, autocensura-se). 

Em Janeiro de 2011, David Dinis demitiu-se do cargo de editor de Política do Diário de Notícias, 

na sequência de litígio com João Marcelino, então director do jornal, que alegadamente 

impediu a publicação de uma notícia sobre o facto de a operadora de telecomunicações TMN 

ter destruído parte dos dados de tráfego telefónico de Armando Vara, Rui Pedro Soares e Paulo 

Penedos, arguidos no processo “Face Oculta”. Este episódio foi na altura bastante polémico, 

gerou-se alguma celeuma no espaço público, e chegou-se inclusive a falar de manipulação 

jornalística.

Outra terrível consequência do enfraquecimento económico dos projectos jornalísticos tem que 

ver com a centralização da informação. Isto é, vendo-se perante dificuldades financeiras, os 

órgãos de informação tendem a preferir acabar com delegações regionais e internacionais ou 

a dispensar jornalistas correspondentes. Alguns teóricos, como Tuchmann (1978), lembram 

que é precisamente a configuração da rede noticiosa – criada pelos órgãos de informação para 

garantirem a cobertura mediática de acontecimentos em certos sítios – que determina os locais 

e as pessoas a serem noticiadas. Ora, isto significa que a redução desta rede acaba por fazer 

com que determinadas regiões ou campos sociais sejam afastadas do espaço público. Sem 

jornalistas destacados para acompanhar de forma permanente certos locais, ou instituições, 

menos escrutínio haverá sobre essas realidades e, portanto, mais desconhecimento teremos
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sobre o que lá se passa. Além disso, perdendo-se o acesso a determinadas fontes, mais 

dependentes estaremos das fontes oficiais, o que acaba por contribuir para o desfavorecimento 

da diversidade e do pluralismo informativo.

Em 2009, num congresso em Lisboa, o professor e investigador Manuel Pinto expôs uma 

perspectiva interessante sobre os critérios de noticiabilidade das organizações jornalísticas. 

De um modo geral, a sua apresentação não consistia em olhar para o jornalismo através dos 

assuntos que entram no espaço público mediático, mas reflectir sobre aquilo que acontece e 

que não é noticiado pelos media. Sobre o que não ficamos a conhecer devido ao facto de os 

jornalistas optarem por noticiar determinados assuntos em detrimento de outros. A este respeito, 

o investigador referiu que o jornalismo pode também ser visto como profissão que promove 

o silêncio e o silenciamento. Pegando nesta ideia, podemos então dizer que a retirada de 

correspondentes de certas regiões do país ou do planeta, significará uma maior amplitude deste 

silenciamento. O mesmo se aplica ao plano mais geral, a todos os jornalistas. A diminuição da 

sua importância social deixar-nos-á mais desabrigados, mais susceptíveis ao desconhecimento.

Em Portugal, como veremos adiante, a paisagem mediática é dominada por um número 

reduzido de grupos económicos, sendo que cada um deles concentra em si vários órgãos 

informativos. Seria positivo para todos nós se esta paisagem fosse diferente. O desejável seria, no 

caso do sector privado, ter mais donos para vários projectos jornalísticos. Se assim fosse, haveria 

por certo uma diversidade editorial ainda maior, haveria ainda mais possibilidades para nos 

informarmos, e estaríamos portanto mais próximos de uma sociedade ainda mais democrática.

Nesse espírito filosófico de defesa da liberdade de imprensa, a Constituição Portuguesa concede 

o direito a qualquer cidadão ou grupo de cidadãos (como uma empresa, por exemplo) de criar 

um jornal ou “quaisquer outras publicações”6 sem que seja necessária qualquer “autorização 

administrativa” prévia. Algo que antes do 25 de Abril de 1974 não era possível, por razões óbvias. 

Além disso, segundo a Lei fundamental, “com carácter genérico”, qualquer empresa que detenha 

um órgão jornalístico é obrigada a divulgar a lista de proprietários e de todos os investidores do

b) Os grupos mediáticos em Portugal

6 Ponto 2 do artigo 38.º da Constituição Portuguesa
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projecto7. Esta é uma forma de promover a transparência na paisagem mediática portuguesa, 

possibilitando aos cidadãos conhecer quem está por trás de cada órgão informativo e, por 

conseguinte, analisar e questionar a identidade editorial de cada projecto. Em 2015, como mais 

à frente veremos, é finalmente promulgada uma lei que visa incrementar essa transparência.

Ainda que caiba ao Estado o papel de impedir a concentração da comunicação social, a verdade 

é que ainda não existe em Portugal um quadro legal que impeça esse fenómeno. Em 2004, a 

investigadora Elsa Costa e Silva lembrava aliás que, desde 1974, a evolução legislativa vinha a 

favorecer a concentração mediática: 

Olhando agora para o cenário português, podemos ver que existe apenas um grupo mediático 

público, que pertence ao Estado – o grupo RTP –, que concentra em si o serviço público 

radiofónico e televisivo. Existe ainda o caso da Lusa, uma agência de informação, de propriedade 

mista. Como são serviços que absorvem financiamento público, o Estado, salvaguardando 

a sua independência, deve assegurar que o serviço satisfaz as necessidades dos cidadãos 

portugueses. De resto, todos os outros órgãos de comunicação são de iniciativa privada. Apesar 

dos seus estatutos editoriais privilegiarem a informação relevante ao cidadão, a imparcialidade 

e a ética profissional, as suas obrigações em relação ao cumprimento do serviço público não 

são tão restritas como no caso da RTP – a não ser o caso das televisões e das rádios, a quem o 

Estado concede uma frequência radioeléctrica sob a promessa de valorização do serviço público. 

Em Portugal, nas últimas décadas, o quadro relativo à propriedade da comunicação social 

registou alterações nas lógicas de concentração, “predominando agora motivações de carácter 

economicista” (Silva, 2004, p. 122). A estrutura de mercado está talvez mais próxima de um 

oligopólio. 

Nos anos do Estado Novo, a comunicação social era controlada pelo regime. Havia, como já 

se disse, a censura prévia, que seleccionava e editava a informação a divulgar, e os donos dos 

principais jornais nacionais eram, de um modo geral, próximos de Salazar e de Marcello Caetano.

7 Diz o ponto 3 do artigo 38.º da Constituição Portuguesa: “A lei assegura, com carácter genérico, a divulgação da titularidade e dos meios de 
financiamento dos órgãos de comunicação social”

“Revestindo-se de um carácter subsectorial, a legislação do sector tem actuado no sentido de permitir e 

mesmo favorecer a concentração, não lhe colocando obstáculos objectivos. A tendência geral é no sentido de 

liberalizar e restringir, ou mesmo eliminar, as medidas anti-monopolistas”. (Silva, 2004, p.79)
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Existia apenas um canal de televisão, público e dominado pelo Estado, bem como uma emissora 

radiofónica que funcionava também ao serviço do regime. Em 1974, muitos pensariam que a 

revolução de abril traria finalmente a liberdade por que tanto ansiavam os jornalistas, mas na 

verdade, não foi bem isso que aconteceu. À semelhança do que sucedeu em outros sectores 

profissionais, os conturbados anos do PREC (Processo Revolucionário em Curso), que ficaram 

marcados por uma tempestuosa luta político-partidária, trouxeram algumas cisões nas redacções 

portuguesas. O ambiente social estava ao rubro e o espectro político era larguíssimo. Algumas 

rádios e jornais ficaram claramente ao serviço de determinadas correntes políticas, fazendo 

regressar um jornalismo panfletário. Vários profissionais, tidos como coniventes com o Estado 

Novo ou, mais tarde, conotados com o golpe de 25 de Novembro de 1975 foram saneados 

das redacções. A investigadora, e jovem jornalista nesse tempo, Diana Andringa lembra que a 

responsabilidade jornalística era então “encarada como militância política” (Andringa, 2014, 

p.27). O clima era de alta tensão.

Estabilizada a conjuntura política no país, as redacções puderam finalmente respirar algum ar de 

liberdade. O início da década de 1990 assinalou o surgimento dos canais de televisão privados 

em Portugal. Depois de uma revisão constitucional, em 1989, três candidaturas apareceram para 

disputar o concurso: SIC (de Francisco Pinto Balsemão), TV1 (de Daniel Proença de Carvalho) e 

TVI (da Igreja Católica). A 6 de Fevereiro de 1992, o então ministro da Presidência, Luís Marques 

Mendes, anuncia a SIC e a TVI como vencedoras.

O mercado mediático em Portugal é hoje essencialmente dominado por quatro grandes grupos: 

Cofina, Global Media, Impresa e Media Capital. Neles concentram-se os principais títulos 

nacionais, as rádios e os canais de televisão. Vejamos agora detalhadamente a lista de órgãos 

informativos que cada um destes grupos concentra para melhor percebermos o espaço que cada 

um deles ocupa no território mediático português:

Global Media

Jornais: Diário de Notícias, Jornal de Notícias, DN Madeira, Açoriano Oriental, Jornal do Fundão, 

O Jogo.

Rádio: TSF.

Revistas:  Açores, JN História, Mais, Notícias Magazine, Volta ao Mundo, Evasões.

Digital: Dinheiro vivo, Delas, Motor 24

Outros: Accionista da Lusa
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Cofina

Jornais: Correio da Manhã, Jornal de Negócios, Record, Destak 

Revistas: Sábado, TV Guia, Flash!, GQ, Máxima, Vogue.

Televisão: CMTV

Impresa

Jornais: Expresso.

Televisão: SIC, SIC Notícias, SIC Radical, SIC Mulher, SIC K, SIC Internacional, SIC Caras

Revistas: Ativa, Blitz, Caras, Caras Decoração, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, TV 

Mais, Visão, Visão História, Visão Júnior, Courrier Internacional

Outros: Accionista da Lusa

Media Capital

Televisão: TVI, TVI 24, TVI Internacional, TVI Ficção.

Produção audiovisual: Plural Entertainment Portugal, Plural Entertainment Espanha, EMAV, EPC, 

Casa da Criação.

Rádios: Rádio Comercial, m80, Cidade FM, Smooth FM, Cotonete

Revistas: Lux, Revista de vinhos

Digital: IOL, Mais Futebol, Auto-portal, Planeo. 

Além destes, outros grupos disputam o mercado português, tendo no entanto uma dimensão 

mais reduzida. É o caso da Sonaecom, sub-holding do grupo Sonae e proprietária do Público; da 

Descobrir Press, com as publicações Ana, Maria, Mulher Moderna na Cozinha, Nova Gente, TV7 

Dias e VIP. Existe também a Motorpress, que detém as seguintes publicações: Autohoje, Auto 

Hoje TT & Aventura, Bike Magazine, Ciclismo a Fundo, Guia do Automóvel, Motociclismo, Motor 

Clássico, Navegar, Veículos Comerciais, Sport Life, Sport Life Mulher, Pais & Filhos, Bebé d’hoje, 

Cosmopolitan, Super Interessante e Men’s Health. Para finalizar a lista de grupos privados, existe 

ainda a R/Com, grupo ligado à Igreja Católica, que é proprietária da Rádio Renascença, RFM, 

Rádio Sim e Mega Hits. À parte destes, existe ainda, como já foi referido, o caso da RTP, grupo 

com capital público, que tem os canais de televisão RTP1, RTP2,RTP 3, RTP Memória, RTP 

Internacional, RTP África, RTP Madeira e RTP Açores; e as rádios Antena 1, Antena 2, Antena 3, 

RDP Madeira, RDP Açores, RDP África e RDP Internacional.
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Como se tem vindo a destacar, a organização de inúmeros órgãos de comunicação social 

num grupo reduzido de grupos económicos pode ditar sérios riscos à liberdade jornalística e 

à qualidade do espaço mediático. Todavia, é importante esclarecer que há também aspectos 

positivos na concentração mediática. Nos mercados mais pequenos, como é o caso português, 

as empresas jornalísticas tendem a ter mais dificuldades para subsistirem economicamente se 

se constituírem autonomamente. Se não se inserem em grupos financeiramente sólidos e são 

obrigadas a acarretar com todo o investimento e possíveis prejuízos, então é mais provável que 

tenham uma saúde financeira mais débil. Ora, num contexto marcado por pouco investimento 

nos media (quer de quem financia os órgãos de comunicação social, quer de quem paga para 

ter acesso à informação), muitos projectos informativos, se estiverem nessa situação, terão 

possivelmente mais dificuldades para sobreviverem durante mais tempo. A questão aqui é 

garantir solidez financeira para que continuem a existir, sendo obviamente importante que haja 

uma distribuição proporcionalmente adequada ao mercado em que se inserem, tendo em conta 

o princípio da pluralidade atrás explorado. Além disso, a existência de grupos de comunicação 

social portugueses também acaba por consolidar “posições no mercado que evitem os eventuais 

perigos que podem constituir para a cultura nacional a presença de media estrangeiros” (Silva, 

2007, p. 96).

No passado recente, em Portugal, chegou a debater-se politicamente esta realidade da 

concentração mediática do mercado português e a questão da transparência do financiamento 

aos órgãos de informação nacionais, tendo sido apresentadas iniciativas no parlamento. Em 

2009, a maioria parlamentar do PS aprovou uma nova lei do pluralismo e de não concentração 

da comunicação social. O documento obrigava as empresas jornalísticas a divulgar anualmente 

a lista de entidades com participações financeiras acima dos cinco por cento do capital social, 

e impedia também o governo, os governos regionais e as autarquias, de serem proprietários 

de órgãos, à excepção do serviço público. O diploma seria vetado pelo então Presidente da 

República, Aníbal Cavaco Silva, pela segunda vez, depois de na primeira vez o ter devolvido ao 

parlamento.

Outra iniciativa aconteceu em 2015, no final da XII Legislatura, desta vez pela voz do então 

ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro, também responsável 

pela pasta da Comunicação Social. Dizia nessa altura o ministro que era importante “conhecer a 

fundo quem é dono das empresas de comunicação social, mas também quem as financia
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através de doações, subsídios e até os seus credores” (Maduro, 2015, citado em Lopes, 2015, 

11 de fevereiro, primeiro parágrafo). Aproveitando outra proposta do PS, de 2012, à qual se 

juntaram contributos da coligação PSD/CDS, é então promulgada em julho de 2015 a designada 

lei de transparência dos proprietários dos media8 que, em linhas gerais, obriga os órgãos de 

comunicação social a divulgarem à ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social) quem 

são os seus financiadores, os seus titulares e outras informações, tais como lista de credores.

Como anteriormente se disse, ainda que a questão da transparência esteja já assegurada, a 

limitação da concentração mediática continua, até hoje, sem ser prevista pela lei.

Como bem lembra Joaquim Vieira (2007), existem duas formas de o jornalista ter acesso 

à informação – a matéria-prima da sua actividade – para cumprir a sua missão: “ou sendo 

testemunha directa dos acontecimentos”, o que muitas vezes não acontece, pois é obviamente 

impossível estar em todo o lado onde ocorram casos de relevância noticiosa, “ou recolhendo 

elementos através de fontes de informação” (p. 114). Como facilmente se perceberá, a segunda 

hipótese constitui o grosso da rotina diária nas redacções, pelo que as fontes informativas podem 

ser encaradas como fulcrais no trabalho jornalístico. São elas que muitas vezes fazem chegar 

às redacções determinadas ocorrências, e é por elas que passa a verificação da informação, 

antes de se tornar matéria noticiosa. Podemos dizer que existe sempre um certo risco na 

utilização da informação fornecida pela fonte, pois como “não possuem o método distanciado 

e imparcial de aferição da realidade que o jornalista utiliza”, há sempre a possibilidade de que 

a informação transmitida possa “ (voluntária ou involuntariamente) estar eivada de um grande 

grau de subjectividade e/ou deturpação”, adverte Vieira (2007, p.114). Mesmo variando de 

caso para caso, esse risco deve ser sempre acautelado pelo repórter que, quando considere 

necessário, deve cruzar a informação com mais do que uma fonte – isto é, se duvida da validade 

de determinados dados, deve procurar consultar outra para assim poder elaborar com mais rigor 

a sua notícia. Além disso, os jornalistas têm sempre fontes a quem reconhecem confiança e 

8 Lei n.º 78/2015, que pode ser consultada na seguinte ligação do Diário da República Electrónico: 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69889523/details/maximized?p_auth=9G3Md4SZ 

3.2. As fontes profissionais: quando as fontes de informação interferem 

no trabalho jornalístico
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credibilidade, sendo por isso mais frequente que recorram a elas. É preciso, todavia, ter noção 

de que mesmo essas podem a certa altura querer manipular o trabalho noticioso, fazendo 

declarações que não correspondem à verdade, ou a toda a realidade. Pode dar-se o caso de 

alguém dar uma versão incompleta, facciosa, sobre determinada ocorrência, ou mesmo partilhar 

informações que têm pura e simplesmente como intuito beneficiar os seus interesses, ou os 

interesses de alguma instituição que represente. 

Destacando a incursão da comunicação estratégica no campo jornalístico, este subcapítulo 

procurará analisar a desafiante relação entre fontes de informação e jornalistas, nomeadamente 

as estratégias usadas de forma a garantir a cobertura mediática de determinados assuntos. 

Assim, poderemos reflectir sobre esses perigos subjacentes à liberdade jornalística. 

Nos últimos anos, aliás, o espaço do jornalismo tem sido fortemente cobiçado por agentes 

ligados ao mundo empresarial, à política, etc., que vêem no circuito informativo uma forma 

privilegiada de chegarem às populações. Apesar de estarem fora das redacções, estes agentes 

conhecem o registo, as técnicas, as rotinas, as necessidades e as debilidades do jornalismo. 

São assessores de imprensa, profissionais das relações públicas, colaboradores de agências de 

comunicação – consideradas fontes profissionais, ou especializadas –, que de forma estratégica 

e subtil procuram condicionar as decisões editoriais dos órgãos informativos, fazendo propostas 

de cobertura mediática, embrulhadas de valor jornalístico, que não são mais do que formas 

sofisticadas de agregação de valor mediático das entidades de que fazem parte. O perigo desta 

interferência no campo informativo não pode ser maior, sobretudo num contexto marcado pela 

crise do jornalismo. Vários são os estudos que dão conta desta “indução noticiosa” (Ribeiro, 

2013, p.2) como designa Vasco Ribeiro, professor na Universidade do Porto e especialista em 

assessoria de imprensa. Um perigo que nos leva a questionar a autonomia dos jornalistas e, por 

conseguinte, o valor social da informação que diariamente consumimos. Ao contrário do actual 

estado do jornalismo no nosso país – marcado sobretudo pela perda de receitas, pela falta de 

recursos e pelo despovoamento das redacções -, os profissionais da comunicação estratégica 

estão cada vez mais bem preparados – até porque muitos deles são antigos jornalistas –, 

fazendo com que seja cada vez mais difícil detectar este tipo de manipulação noticiosa. Algo que 

se revela potencialmente nefasto ao interesse público.
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a) Fonte e jornalista: uma guerra de trincheiras?

Como acontece nas relações humanas, o relacionamento entre jornalista e fonte informativa 

caracteriza-se geralmente por uma permanente negociação, em que este e aquele tentam 

defender os seus interesses e atingir os seus objectivos. No cerne desta complexa transação, 

informação e espaço mediático são moedas de troca, que fácil ou arduamente (tudo depende 

do contexto) podem ser mais ou menos conseguidas por cada uma dessas partes. Como muitos 

investigadores apontam, a relação é uma espécie de disputa por poder. Ou, como bem ilustrou 

Herbert Gans (1979), um dos pioneiros nos estudos sobre as relações entre fontes e jornalistas, 

assemelha-se a uma “dança”, na qual estes e aqueles tentam impor as suas movimentações.

Tendo em conta a sua dinâmica, esta relação fonte/jornalista não é, de todo, tão linear como se 

possa pensar. Como já se disse, as fontes não são apenas simples transmissores de informação. 

Algumas podem facilmente fornecer os dados pretendidos pelos jornalistas, mas outras podem 

revelar-se mais impositivas, ou mesmo coercivas, procurando bloquear ou incitar a publicação de 

determinada matéria. Cada notícia resulta das particularidades que caracterizam cada processo

Mas antes ainda de reflectirmos sobre esta correlação, procuremos perceber o que é de facto 

uma fonte informativa. De acordo com Gans (1979, p.80), fontes de informação são “actores 

que os jornalistas observam ou entrevistam (...) e aqueles que apenas fornecem informação de 

base ou sugestões de história”. Com uma visão mais abrangente, Manuel Pinto (2000) define 

que “são pessoas, são grupos, são instituições sociais ou são vestígios – falas, documentos, 

dados – por aqueles preparados, construídos, deixados” (p.278). De acordo com Melvin Mencher 

(1991), são de tal forma fundamentais ao processo noticioso, que chega a considerá-las “o 

sangue do jornalismo” (p. 282). E elas participam efectivamente na construção da notícia. Tanto 

podem ser utilizadas para dar credibilidade, para demonstrar a diferença de pontos de vista 

sobre determinado assunto, para que o jornalista, em caso de dúvida, possa esclarecer-se sobre 

determinada matéria, ou mesmo para prestarem declarações sobre certa ocorrência. Mas nem 

todas elas participam neste processo de igual forma. Há factores que determinam que umas 

sejam mais utilizadas do que outras, como refere Felisbela Lopes (2015): “possuir informação 

nova/actual, apresentar determinada posição dentro do sistema sociocultural, ter conhecimento 

no âmbito em questão, demonstrar atitude, ter habilidade comunicativa ou manter proximidade 

com os media/jornalistas” (p.63). Mais à frente veremos, aliás, que as fontes oficiais (que 

representam instituições, organizações) são as que detém a hegemonia do espaço mediático.
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determinada matéria. Cada notícia resulta das particularidades que caracterizam cada processo 

noticioso – desde a investigação até à sua edição -, estando por isso vulnerável à influência que 

cada fonte possa exercer. Por outras palavras e de forma mais directa, a cobertura jornalística de 

um acontecimento varia consoante as fontes utilizadas. O investigador Manuel Chaparro (2001), 

salienta isso mesmo: 

A maior parte das investigações neste campo demonstram, aliás, que a influência da fonte 

é preponderante no processo noticioso. Leon Sigal (1973), outro pioneiro no estudo desta 

temática, analisou durante 20 anos as notícias (relacionadas com política) publicadas em dois 

jornais de referência norte-americanos – The New York Times e Washington Post – e concluiu 

que a maior parte desses textos noticiosos dependiam de dados fornecidos pelas fontes. Este 

investigador identificou três tipos de canais por onde são transmitidas estas informações, 

nomeadamente: canais de rotina (comunicados, conferências de imprensa ou outros eventos 

oficiais), canais informais (encontros pessoais ou telefonemas particulares) e canais de iniciativa 

(entrevistas, acontecimentos testemunhados pelo jornalista ou investigações coordenadas pelo 

repórter). Neste estudo, Sigal percebeu ainda que as fontes oficiais (sobretudo aquelas ligadas 

a estruturas de poder) predominam no discurso informativo, enquanto que o cidadão comum, 

enquanto fonte, aparece apenas pontualmente, sobretudo quando se dão acontecimentos 

espontâneos com impacto mediático. Ora, isto permite-nos aferir que esta preferência pela fonte 

“poderosa”, que por vezes surge como fonte única nos conteúdos noticiosos, acaba por afunilar 

a nossa visão sobre determinada realidade – acabamos por conhecer a versão desses actores –, 

legitimando a reprodução das estruturas de poder no campo mediático.

Um pouco na mesma linha de pensamento de Sigal, Harvey Molotch e Marilyn Lester (1974) 

introduziram um interessante conceito (news promotors) para demonstrar a prevalência 

das fontes. De acordo com estes investigadores, existem fontes que, tendo em conta os 

seus interesses ou os interesses de organizações que representem, procuram garantir que 

determinados acontecimentos sejam ou não noticiados pelos media e, consequentemente, sejam 

ou não conhecidos pelo público. Tratam-se de assessores de comunicação ou de profissionais 

“Na hora de escrever, na rotina da produção e dos procedimentos profissionais (os conscientes e os 

inconscientes), a perspectiva das fontes influencia, inevitavelmente, a decisão jornalística – e quanto 

mais competentes elas se tornam, mais capazes são de determinar enfoques, relevâncias e até títulos, na 

narração jornalística” (Chaparro, 2001, citado em Ribeiro, 2006, p.13).
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das relações públicas, que, agindo de forma intencional, tentam controlar a informação que deve 

ser divulgada, utilizando para esse efeito estratégias apuradas, como por exemplo a organização 

de conferências de imprensa, de visitas guiadas ou de outro tipo de eventos. Desta forma, 

Molotch e Lester concluem que a construção noticiosa é um processo negocial entre jornalistas e 

“promotores de notícias”, que tem como fim as audiências. 

Tendo em conta este quadro teórico, podemos perceber que existem perspectivas um tanto ou 

quanto distintas em relação a quem tem mais poder – uns inclinam-se mais para as fontes, 

outros dão também relevância aos jornalistas –, no entanto, todas elas são unânimes na ideia 

de que as fontes de informação são verdadeiramente influentes na fabricação de conteúdos 

jornalísticos. Continuando a reflectir sobre a sua interferência nas escolhas editoriais dos órgãos 

de informação, centraremos agora a reflexão nas fontes profissionais e nas estratégias que 

utilizam para condicionar o espaço mediático.

Com uma visão semelhante, mas ainda mais centrada no newsmaking, Gans considera também 

que a fabricação dos textos noticiosos resulta das interacções entre fontes e jornalistas, nas 

quais cada uma das partes intenta impor a sua influência. Segundo o investigador, “a relação 

entre a fonte e o jornalista é assim um foco de guerra: enquanto as fontes tentam ‘gerir’ a 

notícia, focando sobre si o melhor lado desta, o jornalista ‘gere’ as fontes para conseguir extrair 

a informação que pretende (1979, p.117). Considerando o poder das mesmas na construção 

da notícia, Gans reconhece, todavia, que é o repórter quem decide se elas são ou não 

adequadas. Para o investigador, os jornalistas optam por uma ou outra fonte, tendo em conta 

a sua autoridade, o seu passado credível, a sua produtividade, a sua fiabilidade e clareza. Na 

sua conhecida obra Deciding what’s news: a study of CBS Evening News, NBC Nightly News, 

Newsweek, and Time (1979), na qual analisou o comportamento dos jornalistas de diferentes 

redacções, atendendo ao papel das fontes na produção noticiosa, o autor evidencia ainda que o 

acesso destas ao campo mediático está condicionado por factores como: posição na estrutura 

social, capacidade para fornecer informações credíveis e proximidade social e geográfica 

relativamente aos jornalistas. Fontes “conhecidas” (elites políticas, económicas, sociais e 

culturais) são muito mais utilizadas, enquanto que as “desconhecidas” (cidadãos anónimos) 

poucas vezes chegam a ter visibilidade. Mais uma vez, verifica-se que (de forma consciente ou 

inconsciente) os jornalistas acabam por contribuir para que as várias estruturas de poder tenham 

o domínio do espaço mediático.
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b) A influência musculada das fontes organizadas

Quando falam da sua missão social, muitos jornalistas gostam de salientar essa ideia de que 

desafiam os poderes instituídos e de que são imunes a tentativas de manipulação. Mas, como 

nota Felisbela Lopes (2015), a realidade não é bem assim: desde há bastante tempo que o 

jornalismo tem privilegiado as elites de poder no espaço informativo (p.68). Um campo que 

muitos (sobretudo as audiências) pensam ser controlado pelos repórteres tende, na verdade, a 

ser dominado pelas fontes de informação profissionais, cuja capacidade de influência sobre as 

decisões editoriais é extraordinária. Esta profissionalização das fontes, que Manuel Pinto (2000) 

assinala como “processo histórico”, deu-se há pouco mais de 40 anos, na década de 1970. Foi 

sobretudo nessa altura que as fontes de informação começaram a organizar-se e a querer intervir 

de forma mais directa na produção jornalística. Apercebendo-se de que aparecer nas notícias era 

uma forma eficaz de agir no espaço público, várias empresas e entidades rapidamente quiseram 

investir na contratação de profissionais que fossem capazes de fazer passar o seu discurso, os 

seus valores e a sua mensagem. Dá-se então a sua institucionalização. Desde o início do século 

XX que nos Estados Unidos já existia a figura do responsável pelas relações públicas9, no entanto 

foi naquela década que estes profissionais se especializaram muito. O fenómeno foi de tal forma 

significativo, que Manuel Carlos Chaparro, antigo jornalista e professor de Jornalismo no Brasil, 

fala de uma “revolução das fontes” (Chaparro citado em Pinto, 2000, p.281).

De facto, verifica-se hoje que as fontes de informação profissionais, isto é, os responsáveis 

pela comunicação de instituições públicas e privadas, conhecem as dinâmicas que constituem 

o meio jornalístico e utilizam mecanismos verdadeiramente apurados para penetrarem na 

esfera dos media. Com o objectivo claro de, em primeiro lugar, conseguir o acesso à corrente 

informativa e, posteriormente, defender os interesses daqueles que servem, estes profissionais 

da comunicação estratégica apoderam-se das técnicas e do registo discursivo do jornalismo com 

o intuito de dominarem a mediação com as populações. Isto leva-nos inevitavelmente a reflectir 

sobre a eventual subordinação do interesse público ao interesse das empresas, dos políticos, 

etc., permitindo-nos duvidar da legitimidade da missão jornalística. Num estudo onde investiga 

as estratégias utilizadas por estes actores, Aldo Schmitz (2011, p.5) questiona isto mesmo, 

9 Ivy Lee (1877 – 1934), antigo jornalista, mais tarde assessor do famoso empresário John D. Rockefeller, é considerado por muitos como o 
pai das Relações Públicas. Lee tornou-se célebre por ter sido o responsável pela modificação da imagem pública de Rockefeller, que de figura 
impopular passou a ser venerado por grande parte da população norte-americana. Ficou também conhecido por ter publicado a histórica 
“Declaração de Princípios”, na qual salienta a ideia de que o público deve ser informado (Bittar, 2012, p.4).
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constatando que “com a profissionalização da comunicação ao serviço das fontes, o jornalismo 

deslocou-se das redacções para as organizações não mediáticas, onde o jornalista assume um 

novo papel, o de articulador das informações, em vez do papel de mediador”. Perante isto, a 

ideia de que os jornalistas têm cada vez menos influência na definição da agenda mediática – 

reflexão feita no capítulo dedicado aos possíveis constrangimentos da concentração dos grupos 

económicos ligados ao jornalismo – é aqui corroborada. Esta interferência na definição do 

agendamento dos media resulta da capacidade que as fontes têm de fornecer aos jornalistas 

informações já em formato aparentemente jornalístico, mas também do insistente contacto 

junto das redacções para que estas noticiem determinados assuntos. E numa altura em que 

os órgãos informativos têm cada vez menos tempo para investigar de forma rigorosa o que se 

vai passando, ao mesmo tempo que é necessário produzir cada vez mais com menos meios 

humanos, a pressão das fontes torna-se mais difícil de suster. E elas sabem e servem-se disso 

mesmo.

As estratégias que utilizam para fazer valer as suas investidas são bastante diversas. Desde os 

tradicionais comunicados, press releases, até às conferências de imprensa, há também quem 

“fabrique” eventos (os designados “pseudo-acontecimentos” – termo criado por Daniel Boorstin 

no início dos anos 1960) para serem notícia. Há quem arrisque outro tipo de iniciativas, ainda 

mais “sofisticadas”, como pequenos-almoços ou almoços exclusivos a jornalistas e até viagens, 

com o intuito de “estreitar laços” com os órgãos de informação. Ora, com privilégios destes, 

torna-se mais difícil para o repórter noticiar algo que prejudique a imagem dessa empresa. Na 

verdade, isto acaba por funcionar como forma de controlo do jornalista. E como todos sabemos, 

“não há almoços grátis”.

No seu livro Jornalista, profissão ameaçada, aqui por várias vezes referenciado, Felisbela Lopes 

(2015), citando Nicolau Santos, sub-director do Expresso, recorda o caso das viagens pagas pelo 

Grupo Espírito Santo (GES), que convidava jornalistas para “conferências de uma semana em 

estâncias de neve na Suíça ou em Franca, onde de manhã se ministravam cursos de esqui na 

neve e à tarde se ouviam especialistas na área económica e financeira. E no verão repetia-se a 

dose: uma semana num barco algures no Mediterrâneo (...) até que num dos dias se subia a 

bordo do veleiro onde estava Ricardo Salgado para uma conversa descontraída sobre o banco”10

10 A autora cita um artigo de Nicolau Santos, no Expresso, a 26 de Julho de 2014



49

(Lopes, 2015, p.72). Lembrando o facto de estas jornadas terem sido apenas denunciadas na 

fase de declínio do GES, a autora questiona uma possível promiscuidade nos bastidores do 

palco mediático, defendendo que tudo isto parece indicar que, enquanto têm poder, “há fontes 

intocáveis que parecem de facto donas de todo o campo jornalístico” (Lopes, 2015, p.73). 

Atendendo ao que anteriormente foi descrito, podemos constatar que o jornalismo mudou muito 

nas últimas décadas. Tendencialmente refém das lógicas de mercado e pressionado por fontes 

de informação cada vez mais poderosas, o jornalismo vê-se ainda perante o complexo desafio 

de ter de se reconfigurar ao formato digital. As alterações exigidas – tanto no modo de informar 

como na maneira de ser informado – são de tal forma profundas que catapultam, na verdade, 

todo este processo até ao patamar de revolução. Acontece que este novo paradigma não se vai 

suavemente constituindo: o aparecimento quase abrupto do mundo digital impôs novas práticas

Em qualquer sector há bons e maus profissionais: há pessoas que cumprem de forma 

escrupulosa a sua função e há quem não se importe de ultrapassar as fronteiras que definem 

as suas competências. E o jornalismo não é excepção: há repórteres rigorosos, ética e 

deontologicamente louváveis, mas também há aqueles que cedem a este jogo de interesses. É 

fundamental, todavia, que este tipo de iniciativas seja profissionalmente condenada e banida, 

como forma de garantir mais transparência no campo mediático.

Neste ponto das fontes oficiais, é também no campo político que esta pressão musculada se faz 

sentir. Um estudo do investigador Vasco Ribeiro (2009), centrado na eficácia da comunicação 

estratégica em Portugal, demonstrou que cerca de 60% dos conteúdos sobre política na imprensa 

diária, entre 1990 e 2005, foram induzidos pelos assessores de imprensa dos partidos políticos, 

de governos e de outras entidades privadas e públicas. Não é desnecessário reiterar que num 

momento marcado pelo enfraquecimento financeiro de muitos projectos jornalísticos e pela 

saída de muitos profissionais das redacções, a capacidade de resiliência de jornalistas, editores 

e directores em relação a este tipo de interferências é cada vez menor. E, perante isso, o espaço 

mediático enche-se de notícias cuja origem nos remete para as estruturas de poder dominantes, 

contrariando assim essa ideia de que o jornalismo é contra-poder.

3.3. O advento tecnológico e o aparecimento do mundo digital: a difícil 

migração para a esfera online
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sociais e, por conseguinte, novas dinâmicas no processo informativo que os media ainda não 

sabem plenamente como absorver.

Do lado das audiências, há também novas formas de consumo de informação. No caso da 

imprensa, por exemplo, poucas são as pessoas que compram hoje jornais em papel, preferindo 

recorrer à Internet para saber tudo o que se passa no país e no resto do planeta. Aliás, onde 

quer que se esteja, não é difícil descobrir alguém a ler as notícias através de um telemóvel 

ou de um outro dispositivo móvel. A informação é actualizada quase ao segundo e muitas 

vezes disponibilizada de forma gratuita. Para além disso, os conteúdos jornalísticos são hoje 

produzidos em diversos formatos, fazendo dialogar som, texto e imagem. Tudo é bem diferente

Durante décadas, a produção jornalística assentou na tecnologia analógica: as notícias eram 

escritas através de máquina mecânica (a conhecida máquina de escrever), as fotografias eram 

tiradas em película, as reportagens televisivas faziam-se a partir de filme e (quando havia sons 

do terreno) usava-se separadamente a fita magnética, enviavam-se textos em telex, confirmava-

se determinados dados recorrendo a arquivos ou a livros, e a forma mais rápida de contactar 

alguém era usando telefone fixo (Vieira, 2007, p. 165). Com o passar do tempo, estas práticas 

foram naturalmente evoluindo, mas nada fazia prever que um novo panorama se fizesse impor 

de forma tão radical. Um paradigma comunicacional inédito, assente na tecnologia digital, que 

parece ter apanhado os media de surpresa.

De facto, é quase impossível discutir o jornalismo dos nossos dias sem reflectir sobre as 

repercussões da evolução tecnológica e do surgimento do ciberespaço, dado o seu impacto 

no quotidiano das redacções. A consolidação da internet – a plataforma do meio digital – 

em praticamente todo o globo provocou alterações irreversíveis nos órgãos de comunicação 

tradicionais que, para garantirem a sua sobrevivência, viram-se obrigados a ter de ocupar 

também um espaço na esfera online. Se no início a forma dos conteúdos aí publicados pouco se 

distinguia do formato tradicional, poucos anos volvidos, os media começaram a perceber que, 

para retirarem vantagens desta plataforma, teriam de produzir trabalhos que aproveitassem as 

especificidades da internet. Nos últimos anos, aliás, assistimos, em Portugal, ao surgimento 

de projectos jornalísticos com suporte exclusivamente digital, como é o caso do Observador 

ou do mais recente ECO. Este fenómeno levou inúmeros investigadores a falar de uma nova 

modalidade jornalística – o “webjornalismo”, jornalismo online ou ciberjornalismo, como 

preferencialmente se diz em Portugal. 
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do jornalismo que se apoderou da invenção de Gutenberg.

Seria descabido não dizer que a comunicação digital trouxe um conjunto de mais-valias para 

jornalistas e leitores. Efectivamente, é possível utilizar estas novas valências em prol de uma 

melhor qualidade informativa e até democrática. No entanto, daquilo a que se vai assistindo, 

parece existir algum desnorte da parte dos órgãos de informação, que se vêem impotentes 

para responder aos novos desafios e acompanhar o ritmo vertiginoso a que as mudanças 

vão ocorrendo. De facto, à medida que as inovações tecnológicas se sucedem, reinventam-se 

as possibilidades de produção, distribuição e consumo, de tal forma que a actividade tem-se 

reconfigurado ao ritmo da evolução tecnológica.

Incapazes de reter as audiências, cada vez mais dispersas nas inúmeras possibilidades 

do ciberespaço, muitos órgãos de informação confrontam-se com perdas de receitas 

preocupantes. Sem saberem como responder a todos estes desafios, sobretudo para garantirem 

sustentabilidade financeira, muitos projectos jornalísticos optam pela redução (leia-se 

despedimento) de recursos humanos. Ora, aqueles que ficam vêem o seu ritmo de trabalho 

intensificar-se consideravelmente. É preciso fazer mais e de forma mais rápida, quase em tempo 

real, porque é preciso actualizar constantemente os sites dos órgãos que representam. Têm de 

produzir para diversas plataformas, ao mesmo tempo que são obrigados a acompanhar ou a 

antever o que se passa na esfera pública offline e online. Nestes moldes é mais difícil garantir o 

rigor informativo e menos tempo existe para questionar o valor jornalístico do que se vai fazendo.

Considerando o papel central da tecnologia e da internet na reconfiguração das práticas 

jornalísticas, este sub-capítulo procura investigar o impacto deste fenómeno na qualidade 

informativa e na liberdade dos jornalistas.

Se olharmos para um passado não muito distante, facilmente perceberemos que as formas de 

produção, distribuição e consumo de informação mudaram bastante num ápice temporal. Um 

conjunto de alterações ao nível da actividade dos jornalistas e do papel das audiências, por 

força da sofisticação tecnológica e do aparecimento da realidade online. A eclosão da Internet 

introduziu, de facto, novos desafios aos órgãos de comunicação social, que se viram obrigados a 

acompanhar as novas dinâmicas sociais, marcadamente influenciadas pela inovação do digital,

a) Ciberjornalismo: particularidades de um novo formato 
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criando os seus próprios conteúdos para a plataforma online.

Abordando essa migração dos media para a esfera online há que, no entanto, começar por 

distinguir “jornalismo na internet” de “jornalismo para a internet”. O primeiro, “não é mais do 

que uma simples transposição dos velhos jornalismos escrito, radiofónico e televisivo para um 

novo meio”, de acordo com João Canavilhas (2001). Autor de inúmeras investigações sobre 

a temática, Canavilhas nota que nos primeiros tempos em que criaram os seus sites na Web, 

a maior parte dos projectos jornalísticos limitaram-se a transcrever os conteúdos tradicionais 

para o novo suporte. Algo compreensível para a altura, até porque, por razões técnicas 

(nomeadamente a velocidade lenta da rede), não era funcional (ou mesmo possível) aceder a 

conteúdos muito elaborados, continua o investigador. Com o passar dos anos, alguns media 

perceberam que a Web era uma plataforma com especificidades muito próprias e começaram 

a preparar conteúdos direccionados para o novo meio. Apelidada de ciberjornalismo11, esta 

modalidade explora todas as potencialidades da internet, fazendo convergir todos os meios 

(como texto, som, fotografia, vídeo ou gráficos) numa linguagem única. Para ilustrar o 

desperdício que seria difundir os conteúdos tradicionais na Web – isto é, utilizar a esfera online 

apenas enquanto meio de distribuição –, João Canavilhas sugere uma interessante metáfora: “É 

algo semelhante a imaginar a transmissão de um telejornal onde alguém lê simplesmente um 

jornal frente a uma câmara” (Canavilhas, 2001, p.2).

11 João Canavilhas utiliza a designação “webjornalismo”.

Estamos, portanto, perante um novo suporte, uma nova modalidade de jornalismo, defendem 

inúmeros investigadores. Assim considerou Angéle Murad (1999), argumentando que “de 

certa forma, o conceito de jornalismo encontra-se relacionado com o suporte técnico e com 

o meio que permite a difusão das notícias. Daí derivam conceitos como jornalismo impresso, 

telejornalismo e radiojornalismo”. Mas que características são essas que determinam o 

ciberjornalismo como nova categoria jornalística, como consideram muitos especialistas? Tendo 

como base a literatura científica no campo do ciberjornalismo, procuraremos reflectir sobre 

alguns desses elementos.

Durante grande parte da sua história, o jornalismo caracterizou-se por ser um processo 

comunicacional marcadamente unilateral, no qual os jornalistas, servindo-se de um canal (rádio, 

texto ou televisão), difundiam as notícias que seriam recebidas pelas audiências (populações). 
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Essencialmente por razões técnicas, o diálogo entre estas duas entidades caracterizava-se por 

ser pouco dinâmico, quase estático. No caso da imprensa, por exemplo, se um leitor pretendesse 

comentar ou sugerir a correcção de determinado texto jornalístico, teria de enviar uma carta, 

cuja resposta só obteria (se chegasse mesmo a recebê-la) alguns dias mais tarde. Por força 

da interactividade, um dos elementos fortalecidos na era digital, este processo passou a 

ser tendencialmente mais bilateral, ganhando uma outra dinâmica, que permite estabelecer 

conversas entre repórteres e cidadãos quase em tempo real. Ora, perante isso, o jornalismo 

é desafiado a reinventar-se no sentido de fornecer às audiências novas formas de consumo 

informativo e de permitir um diálogo mais efectivo. Exemplo disso são as reportagens interactivas 

que, além de possibilitarem inúmeros percursos narrativos, abrem espaço ao comentário e à 

partilha de feedbacks ou de histórias pessoais, potenciando o nível de actividade dos leitores. 

A “interactividade” é encarada como uma das características positivas dos media. Isso mesmo 

nota Alejandro Rost (2014), lembrando que “os media têm o hábito de se autopromoverem 

como interactivos e abertos à participação cidadã” (p. 54). O autor recorda ainda que nos 

últimos anos este conceito tem-se reinventado, multiplicando-se em outros como: “’transmedia’, 

‘convergência’ ou o adjectivo ‘social’” (p. 54). Noções que estão muito relacionadas com a 

utilização das novas plataformas de interacção e de partilha de informação, como é o caso das 

redes sociais. Depois dos blogues, praticamente todos os projectos jornalísticos recorrem hoje 

ao “Facebook”, ao “Twiter” ou ao “Instagram” para prolongarem a relação com as audiências e, 

sobretudo, para ampliarem a difusão dos seus conteúdos. 

Mas no que diz respeito às novas possibilidades que a Internet permite às audiências na 

relação com os media, há um aspecto tremendamente importante e que se intensificou nos 

últimos anos. Falamos da participação dos cidadãos no processo informativo, nomeadamente 

na produção de conteúdos informativos. Uma prática que levou até inúmeros investigadores 

a apelidá-la de “jornalismo do cidadão” ou “jornalismo participativo”. No fundo, por força da 

democratização do acesso ao espaço mediático – em grande parte motivada pelas redes sociais 

– e da evolução tecnológica – hoje em dia com um simples smartphone (telemóvel) é possível 

escrever, filmar, fotografar, gravar áudio com grande qualidade –, qualquer cidadão pode fazer 

o trabalho do jornalista, relatando em directo determinado acontecimento. O “Facebook”, por 

exemplo, pode servir de plataforma para publicação destes conteúdos, não sendo necessário 

recorrer aos media tradicionais para se chegar ao espaço mediático. Na verdade, isto
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permite-nos discutir a possibilidade de uma espécie de fim de “monopólio” dos jornalistas no 

que à produção e difusão de informação diz respeito. E, portanto, tal como João Canavilhas 

refere, “a máxima ‘nós escrevemos, vocês lêem’ pertence ao passado” (Canavilhas, 2001, 

p.2). Independentemente dos prós e dos contras que esta nova modalidade levanta, facto é que 

os jornalistas já não são os únicos actores na produção e divulgação de informação, algo que 

relança a discussão da definição de “jornalismo” e de “jornalista”, agudizando assim a possível 

crise de identidade da profissão.

Todos estes aspectos acabaram por determinar o desenvolvimento de novas lógicas narrativas, 

o que motivou um repensar das técnicas de redacção jornalísticas, por força da necessidade 

de uma nova organização da informação na notícia. Trata-se, na verdade, da transição da 

textualidade – da forma clássica de jornalismo – para a hipertextualidade – a nova forma da 

era digital. “O texto transforma-se numa tessitura informativa formada por um conjunto de blocos 

informativos ligados através de hiperligações (links), ou seja num hipertexto”. (Canavilhas, 2014, 

p. 4). Com aparecimento da plataforma online, tendencialmente infinita, para alguns académicos 

deixou de fazer sentido falar de uma rentabilização da informação, obviamente obrigatória 

num espaço físico finito. Se antes a técnica da “pirâmide invertida” – que, de um modo geral, 

sugeria um alinhamento informativo no sentido descendente, desde o mais importante até ao 

mais acessório – era consensualmente utilizada, surgem hoje novas propostas de arquitectura 

noticiosa. É de João Canavilhas (2006) a ideia da “pirâmide deitada”, modelo que sugere 

a construção dos conteúdos online em quatro níveis de informação: unidade base, nível de 

explicação, nível de contextualização e nível de exploração, ordenadamente. Partindo desses 

elementos base (onde se concentram as informações essenciais da notícia), o leitor avança para 

o aprofundamento da história, trilhando o seu próprio caminho, mediante as suas necessidades 

e interesses. Ao contrário da técnica da “pirâmide invertida”, na qual existe uma hierarquização 

informativa totalmente definida pelo repórter, ou pelo editor, este modelo comporta um certo 

nível de liberdade às audiências, conferindo-lhes múltiplos percursos narrativos.

À semelhança da interactividade e da hipertextualidade, a multimedialidade é outra das 

potencialidades do ciberjornalismo. Começando por avançar uma definição do conceito no 

campo do jornalismo, podemos dizer que, de um modo geral, os conteúdos multimédia são 

aqueles que combinam diversos tipos de linguagem (texto, som, fotografia, vídeo, etc.) num 

corpo único, sendo cada um destes fundamental ao significado geral do relato. Na verdade, se 
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formos rigorosos nesta definição, não podemos negar que os media tradicionais já combinavam 

alguns destes meios, e teremos de admitir algum grau de multimedialidade. Acontece no entanto 

que, face às limitações da tecnologia analógica, a internet inaugurou uma fase de produção 

multimédia verdadeiramente avançada, dando a possibilidade de integrar simultaneamente 

inúmeros formatos comunicacionais, tais como: texto, fotografia, gráficos, iconografia, ilustrações 

estáticas, vídeo, animações digitais, discurso oral, música, efeitos e vibração (Salaverría, 

2014, p.33). A web é uma plataforma inesgotável no que à utilização combinada de formatos 

diz respeito e, face às crescentes inovações tecnológicas, podemos facilmente admitir que a 

comunicação multimédia não ficará por aqui. Salaverría (2014) adianta-se muito no tempo e 

sugere que além da visão e da audição, outros recursos aparecerão e “passaremos a dispor 

de elementos tácteis e, quem sabe, até pode ser que passemos a receber informação através 

do olfacto e do paladar” (p.38). Mas, não querendo entrar nesse lado de “ficção científica”, 

o autor considera que a dimensão informativa destas novas linguagens, em princípio, não 

“poderá proporcionar tanta informação inteligível” como aquelas já hoje utilizadas. Apesar das 

ilimitadas potencialidades do online há que reconhecer que não basta conjugar vários meios para 

tornar o produto multimédia atractivo e compreensível para as audiências. É necessário que os 

“ingredientes multimédia” estejam devidamente interligados, “no sentido de evitar a competição 

entre eles”, tornando a composição mais harmoniosa (Salaverría, 2014, p.40).

Passadas mais de duas décadas da eclosão do ciberjornalismo em Portugal12, muitos órgãos de 

informação parecem ainda não saber como encarar o futuro, sobretudo porque não conseguem 

desenhar uma estratégia que integre este novo género e que retire dele uma forma de 

financiamento. 

Podemos encarar o ciberjornalismo como um género capaz de potenciar a qualidade informativa 

e de se assumir como importante impulsionador de um futuro mais sustentável, restituindo ao 

sector o prestígio social aparentemente perdido nos últimos anos. Mas, como em tudo na vida, 

nem só de coisas boas se fazem as mudanças por força das inovações tecnológicas. Volvidas 

quase três décadas, os media portugueses parecem ainda não saber como integrar as

12 Os media portugueses migraram para a Internet sobretudo na segunda metade dos anos 90.

b) Ciberjornalismo: “O lado negro da força” 
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mais - valias da nova plataforma. Esta fase de ebulição tecnológica parece, aliás, ter colocado 

ainda mais obstáculos aos órgãos de comunicação social. Apesar de algumas inovações no 

processo de construção da notícia, ainda não se verifica uma integração plena da linguagem e 

das práticas associadas ao ciberjornalismo. 

O tempo – ou melhor, a falta dele – é um dos grandes constrangimentos do jornalismo actual. 

Nelson Traquina (1993) fala de uma “cronometralidade” no jornalismo para descrever a rotina 

dos repórteres, diariamente invadidos por uma torrente informativa: “Controlado pelo relógio, 

dedicado ao conceito de actualidade, obcecado pela pergunta ‘o que há de novo?’ o jornalista 

e as empresas jornalísticas para as quais trabalham dão sobretudo importância ao objectivo 

de produzir notícias sobre os acontecimentos mais recentes” (Traquina, 1993, p.176). Há cada 

vez menos tempo para garantir uma cobertura noticiosa com rigor, até porque as fontes de 

informação especializada fazem pressão para condicionarem o espaço informativo. Como diz 

Felisbela Lopes, há apenas tempo “para anunciar o que está a acontecer”, e isso pode revelar-

se um sério constrangimento à liberdade de informação (Lopes, 2015, p.149), permitindo-nos 

questionar o papel de mediação deste jornalismo. “Reflectir, ganhar recuo, contextualizar

Tendo como preocupação a sustentabilidade financeira, os projectos informativos procuram 

ainda saber como vender as notícias na esfera online, isto num espaço onde a informação é 

infinitamente abundante e quase sempre de acesso gratuito. Sem um modelo económico sólido, 

que garanta a sobrevivência do negócio, e dependendo muito ainda das receitas oriundas da 

publicidade – que são manifestamente insuficientes para fazer face aos custos –, os órgãos 

de comunicação social vivem tempos difíceis, bem como os seus profissionais que vêem as 

suas condições laborais degradar-se. Os jornalistas de hoje estão obrigados a trabalhar cada 

vez mais, de forma cada vez mais rápida e, não raras vezes, para diferentes formatos. E tudo 

isto acontece sobretudo porque existem cada vez menos profissionais no campo jornalístico, 

havendo no entanto mais matéria informativa para noticiar, por força da intensificação do 

campo mediático que migrou também para a esfera online. Hoje, os jornalistas são obrigados a 

acompanhar a dinâmica mediática nos planos offline e online. E sem redacções fortalecidas de 

meios humanos e técnicos, é de facto difícil preparar conteúdos ciberjornalísticos, que exigem 

um processo de produção bem mais complexo do que o tradicional. É preciso dedicar-lhes mais 

meios e mais tempo. E como não há dinheiro para dispensar profissionais durante mais tempo 

para se dedicarem a este género de trabalhos, mais dificilmente poderão ser feitos.
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informação são expressões cada vez mais difíceis de conjugar na voracidade de uma sociedade 

que deixou de contar à hora, para contar ao segundo”, o actual cenário é assim descrito pelo 

jornalista Duarte Valente, citado na obra de Lopes (2015, p.152).

A tendência para a criação de conteúdos cujo valor-notícia assenta no divertimento, no lazer, 

e por vezes até no dito “cor-de-rosa”, é outro dos aspectos marcantes do actual jornalismo. 

Com o objectivo claro de alcançarem o maior número de cliques possível, os órgãos de 

comunicação apostam cada vez mais em conteúdos que despertam a curiosidade imediata 

das audiências, mas que verdadeiramente não são de interesse público. Para isso, recorrem a 

títulos sensacionalistas e a fotografias impressionantes para fazerem as suas publicações nas 

redes sociais. Nos noticiários televisivos existe o caso das peças sobre fait-divers, nas quais o 

repórter aparece de forma descontraída, informal, como se de um apresentador de programas 

de entretenimento se tratasse.

Atirados para o centro de um turbilhão, com pressões vindas tanto de fora como do interior das 

redacções, os jornalistas são ainda chamados a resolver os complexos desafios desta profunda

No tempo dos smartphones com ligação à internet e dos tablets que permitem executar 

facilmente inúmeras tarefas, substituindo os menos portáteis computadores portáteis, as redes 

sociais são um local cada vez mais incontornável, agregando mesmo parte considerável da 

população mundial. O crescimento exponencial destas redes transformou de forma extraordinária 

inúmeras práticas sociais, provocando naturalmente alterações significativas no campo do 

jornalismo. No que às formas de consumo diz respeito, actualmente é mais fácil acompanhar as 

notícias da imprensa nacional e estrangeira: basta-nos apenas aceder a uma rede social e com 

um simples scroll down ficamos aparentemente a par de tudo o que é mais relevante. Há todavia 

um aspecto a ter em conta, e que tem que ver com uma certa ilusão de acompanhamento da 

realidade. Na obra de Lopes (2015), o jornalista Hugo Torres descreve este interessante ponto de 

vista:

Não estamos suficientemente alerta para o afunilamento da realidade imposto pelas redes sociais. A 

ubiquidade do Facebook, por exemplo, pode sugerir-nos que estamos a olhar para o mundo através dele, 

mas o que temos à frente é uma ínfima parte. E o facto de “seguirmos” muitos meios de comunicação, 

incluindo os de “qualidade”, dá-nos uma traiçoeira sensação de conforto: julgamos estar a par de toda a 

informação relevante que se produz, mas, sendo o algoritmo baseado na interacção, o que consumimos é o 

que gera mais cliques: sobretudo infotainment e fait-divers. (Torres, 2015, citado em Lopes, 2015, p.152)
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mudança de paradigma. E neste quadro conjuntural, marcado ainda por uma crise financeira, 

a verdadeira missão social dos jornalistas tende a ser esquecida. Mas é preciso ter a noção 

de que por mais inovações tecnológicas que surjam, a essência do jornalismo – associada a 

valores culturais como rigor, transparência, responsabilidade ou pluralismo – não se altera. As 

tecnologias estão constantemente a evoluir, são passageiras, e devemos utilizá-las em prol de 

algo melhor. Todavia, nesse processo de mudança, há que reflectir sobre que caminho se quer 

trilhar, procurando sempre, no caso do jornalismo, potenciar a qualidade informativa e incentivar 

o debate público, no sentido de garantir um espaço público mais democrático. Esta é a função 

do jornalismo e é também o seu grande trunfo para enfrentar o futuro.

Recuperando o pressuposto inicial de que os jornalistas enfrentam diversas e complexas 

ameaças no exercício das suas funções, procura-se agora perceber até que ponto os 

constrangimentos estudados anteriormente se verificam realmente no interior de uma 

redacção. Neste sentido, e como mencionado na introdução deste trabalho, esta investigação 

empírica parte da seguinte pergunta: Em que medida a concentração mediática, a 

profissionalização das fontes de informação e as alterações tecnológicas interferem 

no trabalho dos jornalistas do Público?

O estudo tem por finalidade uma melhor compreensão do impacto que os fenómenos 

mencionados na questão de investigação poderão ter na autonomia dos jornalistas daquela 

redacção e, por conseguinte, na qualidade da informação produzida. Assim sendo, mais em 

concreto, visa esta investigação empírica:

��&RQKHFHU�DV�FRQGLo}HV�GH�WUDEDOKR�GRV�SURILVVLRQDLV�GR�MRUQDO�HP�TXHVWmR�

��,QYHVWLJDU�DWp�TXH�SRQWR�DV�GHFLV}HV�ILQDQFHLUDV��WRPDGDV�WDQWR�SHOD�DGPLQLVWUDomR�

como pela direcção daquele jornal) afectam a liberdade jornalística, o interesse público e o 

pluralismo informativo;

4.1. A questão de investigação

4.2. Objectivos

4. Investigação empírica
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Centra -se então o estudo no caso do jornal Público, usando como método de investigação o 

inquérito por questionário. De acordo com Quivy e Campenhoudt (2008), este instrumento:

Optou-se por este método investigativo essencialmente porque se tenciona recolher uma 

multiplicidade de informações, de uma população relativamente numerosa. Além do mais, este 

instrumento possibilita variadíssimos cruzamentos de dados. E assim sendo, ajudar-nos-á a 

conhecer melhor a realidade daquele jornal.

A investigação dirige-se à totalidade dos jornalistas a tempo inteiro do Público, cuja listagem 

foi retirada da ficha técnica disponível no site do jornal. O inquérito foi realizado com recurso 

à aplicação “Formulários”, da “Google”, e enviados via e-mail (os contactos foram também 

retirados do site do Público), ao mesmo tempo a todos os jornalistas, salvaguardando assim 

o anonimato dos inquiridos. Antes de ser aplicado, o inquérito foi testado com três jornalistas 

de diferentes órgãos de comunicação social. Na sequência deste ensaio, e tendo em conta 

os comentários e sugestões dessas pessoas, algumas questões foram reformuladas e outras 

retiradas.

Inicialmente, previu-se que o inquérito deveria ser aplicado entre 7 e 14 de Novembro, mas, 

devido à participação pouco significativa durante esses dias, prolongou-se o período limite até 

��3HUFHEHU�HP�TXH�PHGLGD�DV�IRQWHV�GH�LQIRUPDomR�´SURILVVLRQDLVµ�FRQGLFLRQDP�

processo de construção de notícia e identificar os mecanismos que utilizam nesse tipo de 

intervenções;

��6DEHU�FRPR�VH�PDQLIHVWD�D�PLJUDomR�SDUD�R�PHLR�online na redacção do jornal em 

questão e como encaram esses profissionais o novo paradigma digital.

“Consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma 

população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, 

às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões humanas e sociais, às 

suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de um acontecimento 

ou de um problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto que interesse os investigadores”. 

(p. 188)

4.3. Metodologia
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25 de Novembro. Durante esse tempo, foram enviados três lembretes (nos dias 10, 14 e 21 de 

Novembro), apelando à participação neste estudo. De um total de 85 jornalistas – sendo 

que quatro deles estiveram sempre indisponíveis durante aquele período, facto que se soube 

graças às respostas automáticas recebidas, dando conta da sua ausência da redacção –, 

contabilizaram-se 41 participações, o que equivale a 48,2% do universo a investigar. 

Esta investigação contou, como já foi referido, com a colaboração de 41 participantes, ou seja, 

com 48,2% da totalidade de jornalistas a tempo inteiro do Público (85), incluindo as redacções 

Dividido essencialmente em duas partes, o inquérito [Anexo V] consiste em 16 perguntas 

fechadas. Na maioria, pediu-se aos inquiridos que escolhessem uma de várias opções 

apresentadas. Em outras, os participantes podiam escolher mais do que uma opção e, em 

outras ainda, era-lhes pedido que fizessem uma avaliação, considerando uma escala de “1” 

a “10”. Algumas tinham a opção “outra(s)”, permitindo a apresentação de uma (ou várias) 

hipótese(s) de resposta diferente(s) das que lhes eram sugeridas. No final, havia um campo de 

texto (de preenchimento não obrigatório), para que, caso pretendessem, deixassem qualquer 

tipo de comentário ou aprofundassem, eventualmente, outros assuntos que não tivessem sido 

abordados. No entanto, nenhum dos jornalistas fez uso deste espaço.

A primeira parte deste questionário começava por solicitar dados gerais de identificação pessoal 

e profissional (salvaguardando o anonimato dos respondentes), tais como: sexo, idade (dividida 

em escalões), editoria (a que pertenciam dentro da redacção), estatuto profissional (isto é, se 

eram repórteres, editores, etc.) e duração de experiência profissional (também dividido em 

escalões). Ainda nesta parte, dá-se início ao inquérito propriamente dito. Pedido aos participantes 

algumas informações sobre a sua situação laboral, procura-se conhecer o tipo de condições de 

trabalho que o Público presta aos seus trabalhadores e o que estes pensam delas. 

Na segunda parte, as questões centram-se nos constrangimentos eventualmente sentidos pelos 

jornalistas durante o processo de produção noticiosa. Incide-se principalmente sobre os que 

estudámos no capítulo 3. Enquadramento teórico.

a) O inquérito por questionário

b) A amostra
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de Porto e Lisboa. Passando então a caracterizar a amostra, relativamente à idade, 24 

jornalistas (58,5% do universo inquirido) encontram-se na faixa etária “entre 36 e 50 anos” 

(24 respostas). Sucedem-se os escalões “entre 25 e 35 anos”, com 10 participações (24,4% do 

total); “menos de 25 anos”, com quatro participações (9,8% do total); e, por fim, “entre 51 e 

65”, com três participações (7,3% do total). Nenhum dos inquiridos disse ter “mais de 65 anos”.

Quanto ao género, mais de metade são jornalistas do sexo feminino (61% - 25 participantes). 

O género masculino representa, portanto, 39% da população participante, isto é, 16 inquiridos. 

No que respeita à editoria, a secção mais participativa foi “Online”, que está representada 

em 17,1% (7 inquiridos). Logo a seguir foi “Economia”, com seis inquiridos, o que significa 

14,6%. Sucedem-se “Mundo” e “Sociedade”, ambas com cinco inquiridos cada, ou seja, cada 

uma representa 12,2%; “Local” e “Política”, ambas com quatro inquiridos cada, ou seja, cada 

uma representa 9,8%; “Desporto”, com três inquiridos, o que significa 7,3%; “Cultura”, com dois 

inquiridos, o que significa 4,9%; e, apenas com um participante cada, “Ciência”, “Multimédia” e 

“Life & Style”, cada uma representando 2,4%. Há ainda dois participantes que não identificaram 

a sua editoria, representando assim 4,9% da população inquirida.

Relativamente ao estatuto profissional que ocupam dentro da empresa, a grande maioria 

(29), isto é, 70,7%, identificaram-se como sendo “repórter”. O segundo grupo mais 

representado é dos “editores” (nove), que representa 22%. A opção “outro” foi seleccionada por 

três inquiridos, isto é, 7,3%, que se identificaram como sendo “redatora principal”, “jornalista” e 

“social media manager”. Nenhum “membro da direcção” participou neste estudo.

No que concerne à duração da experiência profissional, 39% dos participantes (16) disse ser já 

jornalista num período “entre 16 e 20 anos”. Segue-se o intervalo de tempo “entre 5 e 10 anos”, 

onde se incluem sete inquiridos, isto é 17,1%. Os restantes escalões - “Menos de 5 anos”, “entre 

11 e 15 anos” e “mais de 20 anos”, representam cada uma 14,6% da amostra participante, ou 

seja, seis jornalistas cada (ver Tabela 1).

Participantes Percentagem (%)

Idade

Menos de 25 anos 4 9,8

24,4

58,5

7,3

0

10

24

3

0Mais de 65 anos

Entre 25 e 35 anos

Entre 36 e 50 anos

Entre 51 e 65 anos
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Participantes Percentagem (%)

Feminino 61

39

25

16

1

29

6

2,4

70,7

14,6

2

9

7

4,9

22

17,1

3

0

6

7,3

0

14,6

6

3

16

6

14,6

7,3

39

14,6

0 0

1 2,4

4 9,8

1 2,4

5 12,2

7 17,1

4 9,8

5 12,2

2 4,9

Masculino

Ciência

Repórter

Menos de 5 anos

Cultura

Editor

Entre 5 e 10 anos

Desporto

Membro da direcção

Entre 11 e 15 anos

Economia

Outro

Entre 16 e 20 anos

Mais de 20 anos

Fugas

Life & Style

Local

Multimédia

Mundo

Online

Política

Sociedade

Não identificou

Género

Editoria

Estatuto profissional

Experiência Profissional

Tabela 1 – Dados globais da amostra

Contabilizados todos estes elementos de identificação, podemos considerar que a amostra é 

diversificada. Todavia, salienta-se que não podemos encará-la como sendo representativa da 

população em estudo, uma vez que não se conhece por inteiro os dados pessoais e profissionais 

solicitados (isto é, as variáveis) do universo. Além disso, por não se ter alcançado um número 

de participações verdadeiramente maioritário, optou-se por aproveitar as respostas de todos os 

inquiridos. Ainda que os resultados não nos permitam retirar conclusões para o universo, 

dão-nos uma noção interessante sobre a realidade do Público.
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Chegados então aos resultados relativos ao inquérito propriamente dito, comecemos por 

conhecer alguns aspectos sobre o tipo de condições de trabalho que os jornalistas do Público 

encontram na sua empresa. Quanto ao vínculo profissional, a esmagadora maioria dos 

respondentes (37 jornalistas), isto é 90,2%, estão vinculados ao jornal através de “contrato 

por tempo indeterminado”. Apenas dois participantes (4,9%) assinaram “contrato a prazo” 

e um (2,4%) diz estar a trabalhar em regime de “prestação de serviços”. Há ainda um inquirido 

(2,4%) que escolheu a opção “outro”, dizendo que está ligado ao Público através de um “estágio 

profissional IEFP [Instituto do Emprego e Formação Profissional]”.

A realidade é completamente diferente na população mais jovem. Se cruzarmos estes dados 

com a faixa etária, concluímos que os vínculos mais precários estão supostamente 

associados aos jornalistas mais jovens. Apenas um em quatro inquiridos “com menos de 

25 anos” – isto é, 25% – assinou contrato por tempo indeterminado – lembramos que a média 

global neste parâmetro era de 90,2%. De resto, todos os outros escalões etários estão vinculados 

à empresa através desta forma, à excepção de um participante entre “os 25 e os 35 anos”, que 

disse trabalhar com “contrato a prazo” (ver Tabela 2).

4.4. Resultados

a) Condições laborais

Vínculo profissionalFaixa etária

Contrato a tempo 
indeterminado

Contrato a 
prazo

Prestação de 
serviços

Outro

%Participantes

1

9

24

3

0

25

90

100

100

0

Menos de 25 anos

Entre 25 e 35 anos

Entre 36 e 50 anos

Entre 51 e 65 anos

Mais de 65 anos

%Participantes

1

1

0

0

0

25

10

0

0

0

%Participantes

1

0 0

0

0

0

0

0

25

0 0

0

0

0

0

0

%Participantes

1

0

25

0

Tabela 2 – Cruzamento dos dados “faixa etária” / “vínculo profissional”

No que diz respeito à média de horas de trabalho diário, a esmagadora maioria dos
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Procurámos perceber se o tempo de trabalho variava significativamente mediante o estatuto 

profissional dos participantes. Os resultados permitem-nos concluir que supostamente os 

editores trabalham mais horas por dia. O cruzamento dos dados mostra que dos nove 

editores participantes, todos – isto é, 100% – disseram trabalhar nove ou mais horas por dia (ver 

Tabela 3). Um valor, portanto, acima da média geral dos respondentes – 87,8%. Quanto aos 

“repórteres”, 86,2% diz trabalhar “entre 9 ou 11 horas”, resultado também superior à média 

global para esse intervalo, mas inferior em relação à soma dos parâmetros “entre 9 ou 11 horas” 

e “mais de 11 horas”. Por outro lado, apenas 66,7% de “outros” diz trabalhar nove ou mais 

horas por dia. 

Estatuto profissionalNúmero de horas

Entre 9 e 11 horas

Mais de 11 horas

Entre 5 e 8 horas

%Participantes

2

0

1

0

33,3

66,7

%Participantes

8

1

0

88,9

11,1

0

Repórter Editor Outro

%Participantes

25

0

4

0

13,8

86,2

Tabela 3 – Cruzamento dos dados “número de horas de trabalho” / “estatuto profissional”

jornalistas (35) – isto é, 85,4% – afirma trabalhar “entre 9 e 11 horas”. Há, aliás, um 

respondente (que representa 2,4% da amostra) que admite trabalhar “mais de 11 horas”. Apenas 

cinco jornalistas – ou seja, 12,2% – dizem trabalhar “entre 5 e 8 horas” por dia.

Quando questionados sobre como se sentem em relação às condições laborais 

prestadas pela empresa, a opinião dos jornalistas não é unânime. As respostas demonstram 

dois posicionamentos mais ou menos equilibrados. Ainda assim, a maioria – isto é, 56,1%, o 

que equivale a 23 trabalhadores – confessa estar “insatisfeita”, e um jornalista (2,4%) mostra-se 

“muito insatisfeito”. Ora, se somarmos esta duas partes, percebemos, portanto, que 58,5% 

da amostra não está satisfeita com as suas condições de trabalho. Por outro lado, 

41,5% dos jornalistas participantes – ou seja, 17 trabalhadores – não demonstram desagrado 

relativamente a este assunto. Desses, 39% (16 inquiridos) assume estar “satisfeito” e um 

jornalista (2,4%) admite estar “muito satisfeito”. 
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Procurando perceber se a duração da experiência profissional influencia o “estado de alma” dos 

jornalistas em relação às suas condições de trabalho, cruzámos os dados destas duas variáveis. 

Os resultados permitem concluir que os jornalistas participantes “entre 11 e 20 anos” 

de carreira são os mais descontentes. Aliás, neste escalão, a percentagem de participantes 

que escolheu as opções “muito insatisfeito” ou “insatisfeito” foi de 66,7%, um valor bem acima 

da média global, que recordamos foi de 58,5%. Também a população “entre 16 e 20 anos” 

de carreira está acima desta média, ainda assim com um valor mais baixo: 62,5% (10 em 16). 

Quantos aos restantes escalões, todos estão abaixo da média geral, tal como se vê na Tabela 4.

Quisemos ainda perceber por que razão parte da população inquirida está 

insatisfeita com as suas condições de trabalho. Nesta questão, os participantes podiam 

seleccionarmais do que uma opção de resposta. Da parcela dos que não estão satisfeitos (24) 

– ou seja, dos tais 58,5% do universo inquirido – a esmagadora maioria (83,3% - ou seja, 20 

respondentes) apontou “salários baixos”. Logo a seguir, a opção mais escolhida foi “falta 

de meios (humanos, tecnológicos, etc.) ”, que obteve 70,8% das respostas (17); seguindo-se 

a hipótese “excesso de horas de trabalho”, alcançando 66,7% das respostas (16). A opção 

“vínculos de trabalho precários” foi escolhida por dois participantes (8,3%). Dois jornalistas – ou 

seja, 8,3% – seleccionaram ainda a opção “outra(s)” e aproveitaram esta pergunta para referir 

que o seu descontentamento deve-se também à “falta de tempo para aprofundar assuntos”, à 

“falta de discussão sobre os temas a tratar” e ao facto de se fazerem “trabalhos superficiais e 

sem conteúdo” (ver Gráfico 1).

Como se sente em relação às condições laboraisExperiência 
profissional

Insatisfeito Satisfeito Muito satisfeitoMuito insatisfeito

%Participantes

1

0

0

0

0

16,7

0

0

0

0

Menos de 5 anos

Entre 5 e 10 anos

Entre 11 e 15 anos

Entre 16 e 20 anos

Mais de 20 anos

%Participantes

2

4

4

10

3

33,3

57,1

66,7

62,5

50

%Participantes

3

3 0

0

1

2

5

3

50

42,9

33,3

31,3

50

0

0

6,3

%Participantes

0

0

0

0

Tabela 4 – Cruzamento dos dados “experiência profissional” / Opinião sobre as condições de trabalho
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0%

8,3% (2)

8,3% (2)

66,7% (16)

83,3% (20)

70,8% (17)

20% 40% 80% 100%60%

Falta de meios

Salários baixos

Excesso de horas 
de trabalho

Vínculos de 
trabalho precário

Outra(s)

Gráfico 1 – Respostas à questão “Por que razão está ‘insatisfeito’ ou ‘muito insatisfeito’?

b) Ameaças à liberdade jornalística

Passamos agora à segunda parte deste estudo, onde se procura perceber até que ponto os 

jornalistas encontram constrangimentos no livre exercício da sua missão, e de que forma 

essas limitações prejudicam a qualidade da informação produzida. Neste sentido, começámos 

por pedir muito directamente que avaliassem (numa escala de “1” a “10”) a amplitude 

de liberdade jornalística no actual momento (sendo que “1” significava “ausência de 

liberdade” e “10” “totalmente livre”). Os resultados demonstram que os inquiridos se sentem 

consideravelmente livres. Os níveis mais escolhidos pelos jornalistas foram “8” e “7”, por 

esta ordem, sendo que o primeiro atingiu 36,6% das respostas e o segundo 26,8%. Ninguém 

escolheu os três primeiros valores mais próximos de “ausência de liberdade”, um participante 

escolheu “4”, três (7,3%) escolheram “5”, cinco (12,2%) escolheram “6” e “9”, e um escolheu a 

opção “totalmente livre” (ver Gráfico 2).
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12,2% (5)

26,8% (11)

36,6% (15)

12,2% (5)

Ausência de liberdade Totalmente livre

Gráfico 2 – Resultados da avaliação (numa escala de “1” a “10”) dos 
inquiridos acerca da amplitude de liberdade jornalística no actual momento.

Estes dados parecem confirmar os resultados da questão seguidamente colocada: se 

alguma vez tinham sido impedidos ou incentivados (de forma velada ou não) de/a 

produzir determinado trabalho jornalístico, colocando em causa a sua autonomia 

profissional. Perante essa pergunta, 70,7% dos participantes disseram que “não”. Mesmo 

entre os que confirmaram já terem vivenciado casos desses, 24,4% disseram que isso aconteceu 

“poucas vezes”. Apenas dois (4,9%) disseram que isso aconteceu “algumas vezes”. 

Relativamente aos participantes que disseram já ter sentido interferências na sua autonomia 

profissional, perguntámos ainda por parte de quem isso tinha acontecido. Esta questão dava 

possibilidade aos inquiridos de escolherem tantas opções de resposta quantas quisessem. 

A hipótese “editores ou membros da direcção” foi a mais vezes escolhida, tendo sido 

seleccionada por sete respondentes (58,3%), seguida da “assessores de imprensa ou 

responsáveis por empresas ou outras instituições”, escolhida por seis inquiridos (50%). Houve 

ainda um participante (8,3%) que escolheu a opção “membros da administração [do jornal] ”.

Quis-se ainda perceber por que razão editores, membros da direcção ou membros da 

administração alegadamente se intrometeram no trabalho dos jornalistas. Nesta 

pergunta, que contou com a participação de oito jornalistas, podia escolher-se mais do que uma 

opção de resposta. As duas hipóteses mais escolhidas foram “porque alegadamente o tema
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(ou acontecimento) não era ‘atraente’ para os leitores” e “porque o trabalho exigia 

custos que não podiam ser suportados pelo jornal”, tendo cada uma sido escolhida por 

75% desta população (seis). Outra opção respondida foi “porque era contrário a interesses 

económicos (dos accionistas, de anunciantes, etc.”, que foi escolhida por 25% dos respondentes 

(dois). Ninguém optou pela resposta “porque era contrário a interesses políticos”.

Procurando perceber até que ponto os jornalistas recorrem às agências noticiosas (tais 

como, Lusa, Reuters, AFP, etc.) durante o processo de construção da notícia, foi pedido aos 

participantes que avaliassem (numa escala de “1” a “10”) a frequência com que as utilizam 

enquanto fonte informativa (sendo que “1” significava “nunca” e “10” “sempre”). Os resultados 

mostram que aparentemente os jornalistas usam recorrentemente estes meios: o 

intervalo entre as opções “7” a “10” foi escolhido por 29 participantes – isto é, 70,7% (ver 

Gráfico 3).

Olhando para esses resultados tendo em conta a editoria dos inquiridos (ver Tabela 5), 

é possível observar que em apenas quatro secções as percentagens de resposta ao intervalo

c) Agências noticiosas

1

2,4% (1)

2 3 6 954 7 8 10
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15%
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25%

30%

35%

40%

5%

12,2% (5)

4,9% (2)

19,5% (8)

17,1% (7)

34,1% (14)

7,3% (3)

Nunca Sempre

2,4% (1)

Gráfico 3 – Resultados da avaliação (numa escala de “1” a “10”) sobre a 
frequência de utilização das agências noticiosas enquanto fonte de informação
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“7” a “10” são mais baixas do que a média global (70,7%). Ainda assim, em duas delas, os 

resultados são significativos e mostram que as agências como Lusa, Reuters, AFP ou outras 

são determinantes na altura de fazer a notícia. Falamos de “Economia”, onde 66,7% dos seus 

jornalistas escolheram o intervalo mais elevado, seguindo-se “Sociedade”, onde a média de 

resposta dentro daquele intervalo desce para 60%. “Local” obteve uma percentagem ainda mais 

baixa: 25%. Por último, da secção de “Cultura”, nenhum participante respondeu dentro deste 

intervalo.

Intervalo de frequência de utilização (agências noticiosas)Editoria

Ciência

Cultura

1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8 9 a 10

% % % % %Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

Desporto 00 0 0 3 00 0 100 0

Economia 00 1 1 4 016,7 16,7 66,7 0

Fugas 00 0 0 0 00 0 0 0

Life & Style 00 0 0 0 10 0 0 100

Local 00 0 3 1 00 75 25 0

Multimédia 00 0 0 1 00 0 100 0

Mundo 00 0 1 3 10 20 60 20

Online 00 0 1 2 40 14,3 28,6 57,1

Política 00 0 1 3 00 25 75 0

Sociedade 00 1 1 3 020 20 60 0

Não identificou 00 0 0 0 20 0 0 100

Tabela 5 – Cruzamento dos dados “editoria” / frequência de utilização 

das agências noticiosas enquanto fonte informativa

Nos mesmos moldes da questão anterior (isto é, fazendo uma avaliação na mesma escala 

– em que “1” significava “nunca” e “10” “sempre”), quis-se saber com que frequência 

os jornalistas interagem diariamente com as designadas “fontes especializadas” 

(assessores de imprensa, profissionais das relações públicas ou colaboradores de agências 

de comunicação). Os resultados não são unânimes (ver Gráfico 4), mostram uma grande 

dispersão nas respostas, mas permitem perceber que aparentemente jornalistas e este tipo

d) As fontes de informação especializadas
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de fontes comunicam numa base de assiduidade moderada, com tendência para uma 

frequência mais recorrente. Chega-se a esta conclusão observando que os dois intervalos mais 

escolhidos foram “5” a “6”, por 31,7% dos participantes, seguindo-se “7” a “8”, que obteve 

24,4% das respostas. Somando o número de escolhas deste último intervalo com o da avaliação 

“9” a “10” – ou seja, os dois de frequência mais recorrente –, chega-se à percentagem de 39%.

Da mesma forma que anteriormente, quisemos também saber que editorias dizem interagir 

mais vezes com este tipo de fonte, usando, para isso, como parâmetro o escalão “7” a “10”. 

O cruzamento desses dados mostra que as secções que mais se destacam são “Economia” 

(representada em 83,3% da sua população nesse intervalo), seguida por “Local” (representada 

em 75% de jornalistas) e por “Sociedade” (representada em 60%). De referir ainda que a 

jornalista de “Life & Style” (única participante da sua secção) fez uma avaliação dentro deste 

escalão (representando, portanto, 100%), e que “Política” também alcançou um resultado acima 

da média global (lembramos que ficou nos 39%), tendo 50% dos seus respondentes dentro deste 

parâmetro (ver Tabela 6).
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17,1% (7)

Nunca Sempre

9,8% (4)

12,2% (5) 12,2% (5) 12,2% (5)

9,8% (4)

4,9% (2)

Gráfico 4 – Resultados da avaliação (numa escala de “1” a “10”) sobre a 

frequência de utilização das agências noticiosas enquanto fonte de informação
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Intervalo de frequência de interacção (fontes especializadas)Editoria

Ciência

Cultura

1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8 9 a 10

% % % % %Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

50

100

50

0

0

0

0

Desporto 00 1 1 1 033,3 33,3 33,3 0

Economia 00 0 1 2 30 16,7 33,3 50

Fugas 00 0 0 0 00 0 0 0

Life & Style 00 0 0 1 00 0 100 0

Local 00 0 1 3 00 25 75 0

Multimédia 00 1 0 0 0100 0 0 0

Mundo 402 3 0 0 060 0 0 0

Online 14,31 2 3 1 028,6 42,9 14,3 0

Política 00 0 2 0 20 50 0 50

Sociedade 00 1 1 2 120 20 40 20

Não identificou 00 0 1 0 00 100 0 0

Tabela 6 – Cruzamento dos dados “editoria” / frequência de interação diária com 

as designadas fontes especializadas

Depois de investigarmos a frequência desta interacção, pedimos aos jornalistas que 

caracterizassem, de um modo geral, a acção das fontes especializadas. A pergunta tinha 

várias hipóteses de resposta, havendo também a opção de mencionar outra possibilidade que 

não fosse sugerida. Mais de metade (26 participantes) considerou que este género de fonte 

é tendencialmente “colaborativa” (63,4%). A opção “impositiva” foi escolhida por 14,6% 

dos jornalistas (seis), e “coerciva” obteve 9,8% das respostas (quatro). Os restantes 5 (12,2%) 

seleccionaram a hipótese “outra”, demonstrando diferentes percepções. Um participante 

demonstrou opinião favorável, dizendo que este tipo de fonte é “útil”. Outros foram mais 

neutrais, considerando “colaborativa nuns casos e impeditiva noutros” ou “colaborativa, mas 

também impositiva quando o objecto da notícia não é favorável ao cliente”. Quanto aos que têm 

opinião mais negativa, classificaram-na como sendo “evasiva” ou “ignorante e obstrutiva”.

Do mesmo modo que anteriormente, quisemos saber se estas opiniões variavam mediante 

a secção dos jornalistas (ver Tabela 7). O cruzamento de dados permite-nos concluir que 

aparentemente a maior parte das editorias encara, de uma maneira geral, os assessores 

(ou semelhantes) de forma “colaborativa”. Há, aliás, metade das secções com resultados
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superiores à média global (63%). Falamos de “Cultura”, com 100% dos seus jornalistas; 

“Online”, com 85,7%; “Política”, com 75%; e “Economia” com 66,7%. Os únicos participantes 

das secções “Multimédia” e “Life & Style” também responderam esta opção. Por outro 

lado, é relevante destacar que nenhum jornalista de “Desporto” tem esta opinião: 66% deles 

consideram-nas, aliás, “coercivas”. Também o único participante de “Ciência” seleccionou esta 

hipótese.

Mas o facto de a generalidade ter opinião positiva em relação aos assessores de imprensa 

e cargos semelhantes, não quer dizer que não admitam que por vezes estes interferem no 

seu trabalho. Sendo assim, avançámos com a possibilidade de que estas fontes procuram, 

em determinadas situações, condicionar o trabalho jornalístico, e perguntámos ainda aos 

participantes se, no caso já terem sido aliciados (de forma velada ou não), por parte de 

um assessor de imprensa (ou cargo semelhante), de que forma isso tinha acontecido. 

Nesta questão também havia várias hipóteses de resposta, podendo os inquiridos escolher 

tantas, ou “outras”, quantas quisessem. Havia ainda uma opção para quem nunca tivesse sido 

condicionado. Os resultados demonstraram não existir grande unanimidade, tendo as opções

Percepção dos jornalistas (acção das fontes especializadas)Editoria

Colaborativa Impositiva Coersiva Outra

%Participantes

0

2

0

4

0

1

2

1

3

6

3

3

1

0

100

0

66,7

0

100

50

100

60

85,7

75

60

50

%Participantes %Participantes %Participantes

Ciência

Cultura

Desporto

Economia

Fugas

Life & Style

Local

Multimédia

Mundo

Online

Política

Sociedade

Não identificou

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

25

0

20

14,3

25

20

50

100

0

66,7

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

33,3

33,3

0

0

0

0

20

0

0

20

0

Tabela 7 – Cruzamento dos dados “editoria” / opinião sobre a acção das fontes especializadas
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“através de pseudo-acontecimentos” e “através de pequenos-almoços / almoços / 

jantares” (41,5%) sido as mais vezes escolhidas com 46,3% e 41,5% de participantes, 

respectivamente. A hipótese “através de viagens pagas” foi seleccionada por 26,8%. Por outro 

lado, 31,7% jornalistas disseram nunca ter sido instigados. De referir ainda que dois inquiridos 

seleccionaram a hipótese “outra(s)”, mas só um deles a enunciou, dizendo que isso aconteceu 

através de “e-mail”.

Outra das problemáticas investigadas neste Relatório é a reconfiguração do jornalismo ao 

formato digital. Nesse sentido, procurou-se perceber como encaram os jornalistas essa mudança 

e de que forma este novo paradigma poderá influenciar a qualidade da informação. Começou-

se então por perguntar, de forma muito directa, o que pensam desta migração, pedido que 

a caracterizassem tendo em conta as hipóteses fornecidas. Nesta questão, podiam escolher 

apenas uma opção. Apesar de a opção “uma mais valia” ter sido a mais escolhida (46,3% 

dos participantes), os resultados mostram que uma parte considerável dos participantes 

acha que esta mudança dificulta o trabalho jornalístico: 29,3% escolheram a opção “trouxe 

constrangimentos”. Os restantes 10 respondentes escolheram a opção “outra”. A maior parte 

destes tem uma opinião mais neutral, considerando que é “inevitável”, que trouxe “ ganhos 

e perdas”, ou, por outras palavras que “trouxe vantagens e desvantagens”. De forma mais 

desenvolvida, um jornalista explica que esta mudança de paradigma tem “aspectos positivos e 

negativos, e uma série de desafios, que estão a ser mais difíceis de superar do lado do negócio”. 

Um pouco no mesmo sentido, mas mais centrado na redacção, outro participante diz que se 

trata de “uma inevitabilidade com a qual lutamos ainda, na procura de a tornar uma verdadeira 

mais-valia para o trabalho do jornalista e para a função do jornalismo na sociedade”. Há ainda 

quem, seleccionando esta última opção, tenha uma opinião positiva, salientado que se trata de 

um formato “complementar”, “como novas formas de contar histórias”, e que deve ser visto 

como “uma oportunidade e uma necessidade”. Um participante mostra-se mais reticente, 

dizendo que “estamos a meio do processo” e que por isso não tem ainda opinião formada. Há 

ainda um com opinião mais desfavorável: “imparável mas perniciosa”.

Com o intuito de perceber como encaram as diferentes gerações de jornalistas do Público esta 

migração para o meio online, cruzámos os resultados anteriores com a idade dos participantes

e) Migração para o meio online
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(ver Tabela 8). Este cruzamento mostra que aparentemente as gerações mais jovens 

encaram de forma mais favorável o formato digital. No escalão “menos de 25 anos”, 

50% dos participantes seleccionaram a hipótese “uma mais-valia”. A percentagem sobe no 

escalão “entre 25 e 35 anos” para os 70%. De resto, os jornalistas mais velhos apresentam 

resultados mais baixos do que a média global dessa hipótese (relembramos que é de 46,3%). 

Relativamente ao intervalo “entre 36 e 50 anos”, apenas 37,5% dos jornalistas escolheu esta 

opção. A percentagem desce ainda mais em “entre 51 e 65 anos” para os 33,3%.

A questão seguinte era sobre como avaliavam o nível de preparação do Público, no actual 

momento, relativamente às exigências do online e do ciberjornalismo. Mais uma vez, 

essa avaliação tinha por base a escala de “1” a “10” (sendo que “1” significava “nada” e “10” 

“totalmente”). Os resultados foram bastante favoráveis: nenhum participante respondeu menos 

de “5”. Como se pode verificar no Gráfico 5, a opção mais vezes assinalada foi “7”, que foi 

escolhida por 39% dos participantes. As duas seguintes foram “6” (24,4%) e “8” (17,1%).

Opinião sobre a migração do jornalismo para o meio onlineFaixa etária

Uma mais-valia Irrelevante Trouxe mais 
constrangimentos

Outra

%Participantes

2

7

9

1

0

50

70

37,5

33,3

0

%Participantes %Participantes %Participantes

Menos de 25 anos

Entre 25 e 35 anos

Entre 36 e 50 anos

Entre 51 e 65 anos

Mais de 65 anos

0

0

0

0

0

0

2

9

1

0

2

1

6

1

0

0

0

0

0

0

0

20

37,5

33,3

0

50

10

25

33,3

0

Tabela 8 – Cruzamento dos dados “idade” / opinião sobre a migração do jornalismo para o meio online
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1 2 3 6 954 7 8 10

0%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

5%

9,8% (4)

39% (16)

17,1% (7)

24,4% (10)

4,9% (2) 4,9% (2)

Nada Totalmente

Gráfico 5 – Resultados da avaliação (numa escala de “1” a “10”) sobre quão 

está o Público preparado face às exigências do online e do ciberjornalismo

O facto de acharem, de uma maneira geral, que o Público está preparado para o digital não 

significa forçosamente que consideram que não haja aspectos a melhorar. Questionados 

sobre por que principal razão o Público não está devidamente preparado – no 

caso de terem essa percepção –, a esmagadora maioria dos inquiridos (81,8%) assinalou a 

hipótese “não há meios humanos suficientes”. Apenas 13,6% respondeu “não há meios 

tecnológicos suficientes”. Apesar do resultado positivista na anterior pergunta, 22 jornalistas 

quiseram participaram nesta, onde só se podia escolher uma opção (optou-se por dar liberdade 

de participação, independentemente da avaliação anteriormente feita). Voltando ainda aos 

resultados, um respondente (que representa 4,5%) seleccionou “outra(s)”, salientando que “os 

jornalistas mais velhos ainda não reconhecem as potencialidades e a necessidade de se apostar 

no jornalismo online”. Opinião que corrobora os resultados observados no cruzamento de dados 

entre o que pensam os jornalistas sobre a migração para o digital e a idade dos participantes.

f) Se pudesse voltar atrás, escolheria ser jornalista?

A derradeira pergunta deste questionário tinha como intenção perceber o nível de satisfação ou
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insatisfação dos jornalistas em relação à profissão. Neste sentido, perguntou-se, de forma mais 

ou menos provocatória, se se fosse possível regressar ao passado, se escolheriam 

novamente esta profissão. A opção mais vezes escolhida foi “Sim” que, no entanto, – como 

se constata no Gráfico 6 – não atingiu a maioria.

39% (16)

12,2% (5)

48,8% (20)

Sim

Não

Talvez

Gráfico 6 – Resultados à pergunta “se fosse possível regressar ao passado, 

escolheria novamente a profissão de jornalista?”

Tendo como objectivo saber se o tempo de carreira na profissão poderá ter influência na 

percepção dos jornalistas em relação à questão colocada, fez-se o cruzamento entre os dados 

anteriores e os que dizem respeito à duração da experiência profissional (ver Tabela 

9). Os resultados em relação à hipótese “sim” (cuja média geral foi 48,8%) são razoavelmente 

equilibrados, não permitindo, por isso, indicar uma tendência. Ainda assim, em comparação 

com os resultados globais, a média só é inferior num escalão: “entre 5 e 10 anos”, com apenas 

14,3% dos jornalistas. De resto, todos os outros estão acima daquela média global: 66,7% dos 

jornalistas com “menos de 5 anos” de experiência, 56,2% dos jornalistas “entre 16 e 20 anos”, 

e 50% dos jornalistas “entre 11 e 15 anos” e com “mais de 20 anos”.
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Escolheria novamente ser jornalista?Experiência profissional

%Participantes%Participantes

Sim Talvez Não

%Participantes

Menos de 5 anos

Entre 5 e 10 anos

Entre 11 e 15 anos

Entre 16 e 20 anos

Mais de 20 anos

4

1

3

9

3

2 0

2

2

0

1

4

1

7

2

66,7

14,3

50

56,2

50

33,3 0

28,6

33,3

0

16,7

57,1

16,7

43,8

33,3

Tabela 9 – Cruzamento dos dados “experiência profissional” / respostas à questão “se fosse possível 

regressar ao passado, escolheria novamente a profissão de jornalista?”

5. Considerações finais

Chegados à recta final deste trabalho – o qual, recordemos, se iniciou com um relato reflexivo 

sobre um estágio numa redacção jornalística (na PARTE I), que motivou uma investigação, que 

começou com a contextualização da problemática escolhida, fundamentada através da revisão 

da literatura especializada, e terminou no estudo de caso ao Público (na PARTE II) -, é chegado 

o momento de articular ideias, dados ou apontamentos, e tecer algumas considerações. Mas 

antes, lembremos muito brevemente algumas expectativas. 

O trabalho partia de um pressuposto pessimista relativamente às condições de trabalho dos 

jornalistas em Portugal – conjectura reforçada sobretudo após o estágio no Público – as quais 

(se supondo desfavoráveis), poderiam ter reflexos na qualidade da informação noticiosa. Posto 

isto, a investigação serviria para perceber até que ponto esta realidade se verificava, permitindo 

passar de uma visão difusa, fragmentada e abstracta para outra mais nítida, articulada e 

objectiva. Para chegar mais próximo dessa realidade, optou-se por estudar o caso do Público, 

sobretudo porque – assumindo as minhas limitações em incidir sobre o quadro geral do 

jornalismo em Portugal –, só assim se poderia assegurar algum rigor neste trabalho. Percorridas 

todas as etapas metodológicas, chegou-se então a resultados reais.

De um modo geral, o relatório não alterou de forma significativa a percepção atrás mencionada: 

os dados recolhidos dão sinais de que os jornalistas do Público enfrentam um conjunto de
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constrangimentos no exercício da sua profissão. No entanto, o estudo de caso demonstrou que a 

conjuntura deste jornal talvez não seja tão inquietante quanto se esperaria.

O primeiro grande constrangimento abordado no capítulo 2. Enquadramento teórico tinha 

que ver com as consequências nefastas que a concentração de vários media em grandes 

grupos empresariais poderá fazer surgir. Em particular, quando os órgãos informativos são 

encarados sobretudo do ponto de vista empresarial, esquecendo-se a sua importância social. 

Como pudemos ver, a realidade do Público, não sendo verdadeiramente positiva neste aspecto, 

demostra, apesar de tudo, alguns indícios de respeito pela missão jornalística. Começando pelas 

condições laborais, a esmagadora maioria dos jornalistas inquiridos assinou contrato a tempo 

indeterminado (ou sem termo, como também é conhecido). Este resultado é, naturalmente, 

positivo. No entanto, o cruzamento de dados mostrou uma realidade que poderá ser 

preocupante: os profissionais mais jovens, em início de carreira, estão ligados ao jornal através 

de formas mais ou menos precárias. Seria interessante que futuras investigações incidissem 

sobre esta população para se perceber se esta realidade também acontece noutros órgãos de 

comunicação social portugueses.

A duração do tempo de trabalho diário foi outra das questões abordadas em vários 

momentos deste relatório: a ideia de um ritmo de trabalho associado a uma permanente 

“cronometralidade”, como classifica Nelson Traquina (1993, p.176), que se estende durante 

largas horas do dia. No caso do Público, esta possibilidade acabou por se revelar real: outra 

esmagadora maioria confessou trabalhar nove ou mais horas por dia. Aliás, o excesso tempo 

de trabalho é uma das razões apontadas pelos jornalistas inquiridos para a sua insatisfação 

relativamente às condições de trabalho. Ainda assim, o principal motivo de descontentamento 

é, de acordo com a amostra investigada, os “salários baixos”. Tendo por base a minha breve 

experiência profissional (que se admite ser limitada), bem como as contribuições de outros 

autores, uma das razões para o trabalho excessivo poderá ser a diminuição do número de 

profissionais nas redacções, nos últimos anos. Aliás, os jornalistas do Público confirmam, de 

certa forma, isto mesmo, dizendo que outra das causas para o seu descontentamento é a “falta

Começando por relembrar a questão de investigação - Em que medida a concentração 

mediática, a profissionalização das fontes de informação e as alterações 

tecnológicas interferem no trabalho dos jornalistas do Público? -, passemos então a 

apresentar as considerações propriamente ditas.
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de meios (humanos, tecnológicos)”. Isto poderá ainda justificar outra realidade observada: o uso 

aparentemente recorrente das agências de notícias (como a Lusa, a Reuters, etc.) enquanto fonte 

noticiosa.

Contrariando todas as expectativas, uma confortável maioria de participantes confessou nunca 

ter sido incentivada, pressionada ou aliciada a fazer (ou a não fazer) determinado trabalho. Se 

na contextualização do tema se reflectia, na generalidade, acerca das possíveis interferências 

na autonomia profissional, tendo em conta um conjunto de indícios, os resultados deste estudo 

parecem indicar um quadro um tanto ou quanto diferente no jornal investigado, contradizendo 

algumas conclusões de vários autores. Aliás, a maior parte dos inquiridos considerou existir uma 

amplitude de liberdade significativa na profissão

Por outro lado, apesar de estarmos perante uma amostra relativamente pequena, os jornalistas 

que confirmaram já ter sentido que a sua autonomia foi posta em causa apontam sobretudo 

para agentes internos, isto é, editores ou membros da direcção. As principais razões para o 

sucedido são, afirmaram, o facto de lhes ter sido dito que os temas (ou acontecimentos) que 

sugeriram não eram aparentemente apelativos para os leitores, ou então porque era preciso 

conter custos. Estas justificações, só por si, não demonstram necessariamente que alguns 

temas possivelmente relevantes, de interesse público, fiquem de fora do espaço mediático. No 

entanto, evidenciam que o dinheiro é (a par dos gostos dos leitores) aparentemente um factor 

determinante na hora de fazer opções editoriais.

Passando agora para o plano externo, a relação entre assessores de imprensa ou responsáveis 

pelas relações públicas (fontes de informação especializadas, como são conhecidos) e jornalistas 

acontece aparentemente numa base de frequência moderada – contrariando o que se anteviu 

no enquadramento teórico deste Relatório. Se a literatura especializada consultada, e que serviu 

de base para aquele capítulo, nos alertava para uma profissionalização das fontes, que cada 

vez mais procuravam condicionar a cobertura mediática (e de forma sofisticada) – prática que 

o investigador Vasco Ribeiro apelidou de “indução noticiosa” (Ribeiro, 2013, p.2) –, este estudo 

ilustra, por outro lado, uma realidade consideravelmente diferente. Os resultados globais do 

inquérito demonstram, aliás, que a maior parte dos jornalistas do Público parece valorizar a 

função destes agentes. Ainda assim, quando procuram ter influência na produção noticiosa, 

estas fontes recorrem mais vezes a “pseudo-eventos” ou então promovendo pequenos-almoços, 

almoços ou jantares, como sugeriram os resultados do inquérito.
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A par das fontes especializadas, também a questão da migração para o online parece não 

ser motivo de preocupação para a generalidade dos jornalistas inquiridos. A maior parte 

dos participantes (ainda que não a sendo a maioria) vê com bons olhos esta nova mudança 

de paradigma. São sobretudo as gerações mais jovens quem vê neste novo formato uma 

oportunidade para relançar a profissão. Denota-se, aliás, uma certa clivagem geracional 

em relação a este assunto, tendo as opiniões negativas sido mais vezes manifestadas pelos 

jornalistas mais velhos. Em resposta ao questionário, um jovem jornalista considerou até que 

no Público os jornalistas mais velhos não reconhecem as potencialidades do online e do digital. 

Ainda que a maior parte dos participantes tenha considerado que o jornal está preparado para 

as exigências do ciberjornalismo, um número expressivo de jornalistas referiu, no entanto, que os 

meios humanos ainda são insuficientes.

Como se discutiu ao longo de todo o Relatório/Dissertação, o jornalismo enfrenta ainda um 

complexo momento histórico, marcado por alguma indefinição e até desorientação. “Ainda 

estamos a meio do processo”, como disse um jornalista em resposta ao questionário, sendo 

que as marcas da mudança estão ramificadas em várias frentes. O caso estudado poderá 

estar distante do panorama geral, até porque, como sabemos, cada órgão informativo convive 

com as suas próprias particularidades. E sendo o Público um caso diferente de outros órgãos 

de comunicação social portugueses, é importante referir que não podemos tirar deste estudo 

ilacções para a generalidade dos jornais portugueses. Também num plano mais concreto, é 

importante salientar, uma vez mais, que os resultados não nos deixam conhecer com toda 

a certeza a realidade do Público, pois a dimensão e as características da amostra não nos 

permitem generalizar os resultados para a totalidade dos jornalistas do Público. Ainda assim, 

arrisco dizer que nos dá um retrato consideravelmente interessante sobre o jornal, o qual poderá 

ser aproveitado para futuras investigações. 

Se olharmos para os dados recolhidos, podemos considerar que, de um modo geral, a 

conjuntura desta redacção poderá não ser tão inquietante quanto aquela observada durante 

o estágio. No entanto, o estudo revelou algumas tendências que, no caso de também se 

verificarem em outros órgãos de comunicação social, são preocupantes e devem merecer 

destaque nos debates sobre a profissão. 

Chegado a esta fase, parece-me relevante que futuras investigações incidam também sobre a 

matéria noticiosa propriamente dita. Ou seja, verificar – adoptando uma perspectiva mais



81

qualitativa – de que forma, na prática, os constrangimentos tantas vezes identificados se 

reflectem nos textos publicados, nas reportagens gravadas, etc. Julgo que esse será um rumo 

investigativo interessante. Apesar da aparente recorrência do tema, parece-me que continua a 

ser urgente reflectir sobre o futuro do jornalismo, discutindo o seu presente. Até porque, como 

verificamos todos os dias, a realidade tende a ser cada vez mais complexa, mais difícil de prever. 

E assim sendo, resta-nos o inconformismo de acreditar que uma das formas para podermos 

decifrá-la é continuando a investigar (de forma rigorosa). Com este trabalho espero, de alguma 

forma, contribuir para esse fim.
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I.

16  |  LOCAL  |   PÚBLICO, TER 6 OUT 2015

São feios, só têm um olho, cospem 
fogo. Eles estão a chegar ao Porto

DIOGO BATISTA

Há muito realismo neste mundo 
irreal, só possível graças a 
complexos mecanismos que 
garantem os movimentos 
ameaçadores destes seres 
mitológicos

Entre os turistas que habitualmente 
visitam o Palácio da Bolsa, lá estão 
eles, reunidos num único espaço: o 
abominável homem das neves, um 
ser extraterrestre, um ciclope, um 
dragão, entre outros. Quem por lá 
passa, poderá pensar que se trata 
de uma espécie de convenção anual 
de monstros ou algo que se pareça, 
mas, na verdade, trata-se apenas da 
exposição Mitos e Monstros, que in-
vade a cidade do Porto a partir de 
amanhã. Tem a chancela do presti-
giado Museu de História Natural de 
Londres (MHNL) e junta os protago-
nistas dos mitos mais conhecidos de 
todos. Com o objectivo de descobrir 
como muitos deles surgiram, vai ser 
possível desvendar estas histórias 
fantásticas recorrendo à investiga-
ção científi ca.

É a primeira vez que o museu lon-
drino traz uma exposição ao Porto 
e, por esse mesmo motivo, a curio-
sidade é transversal a todos aqueles 
que estão envolvidos na preparação 
do evento — desde os representantes 
do Palácio da Bolsa até à equipa téc-
nica que se encarregou de montar 
este mundo mitológico. “Todos nos 
perguntam quando podem visitar a 
exposição e trazer cá os fi lhos”, diz, 
com orgulho, Miguel Maria, director 
executivo da Associação Comercial 
do Porto, explicando também que 
toda a montagem demorou cerca de 
uma semana e foi cuidadosamente 
acompanhada pelos técnicos ingle-
ses do MHNL.

O tema da exposição parece não 
deixar ninguém indiferente e isso 
mesmo pode ser comprovado atra-
vés da reacção daqueles que nestes 
dias visitam o Palácio da Bolsa. Por 
enquanto, a exposição ainda não 
está aberta e apenas podia ser vista 
através dos vidros das portadas que 
circundam o Pátio das Nações, mas 
já era o sufi ciente para atrair o olhar 
dos visitantes que percorriam o es-
paço e que rapidamente se juntavam 
para admirar os monstros, à medida 
que os reconheciam. De máquina fo-
tográfi ca em riste, muitos deles não 
resistiam e registavam o momento.

Há muito realismo neste mundo 
irreal, só possível graças a comple-
xos mecanismos que garantem os 
movimentos ameaçadores destes 

Logo ali ao lado existe um painel 
que junta várias páginas de jornal 
com fotografi as de um grande ser 
que se assemelha a um réptil ma-
rinho. Pelos altifalantes, ouvem-se 
vozes de pessoas que testemunham 
ter avistado um monstruoso ser 
num lago. É o lago Ness, na Escó-
cia, onde muitos juram ter avistado 
uma criatura do assombro, a quem 
já carinhosamente chamam Nessie. 
Apesar da sua imensa popularidade, 
este ser pré-histórico — que, reza o 
mito, sobreviveu ao longo de milha-
res de anos — não pode ser avistado 
em Mitos e Monstros. Talvez por não 
ser, de facto, dado a aparições ou 
talvez porque o seu tamanho não 
permitiria a entrada no palácio. Mas 
não foi esquecido.

São vários os mitos que marcam 
presença nesta exposição, e mesmo 
os visitantes mais esquecidos podem 
recordar estas histórias fantásticas 
graças às narrativas que descrevem 
cada um dos monstros. Para além 
desses textos, existe ainda o olhar 
da Ciência sobre este mundo mito-
lógico, dado pelo MHNL. “A ideia 
é desmistifi car todos estes mitos 
e monstros. E quem melhor que o 
museu de Londres para nos dar es-
sa explicação?”, diz Sérgio Ferreira, 
explicando logo de seguida que a ré-
plica do crânio de ciclope que lá está 
exposto, corresponde, na verdade, 
ao crânio de um rinoceronte.

Mas nem sempre a Ciência conse-
guiu, com sucesso, derrubar alguns 
mitos. Talvez porque “nenhum lu-
gar é maior do que a imaginação”, 
como se lê na apresentação da ex-
posição. No fundo, é esse o desafi o 
que esta mostra sugere: explorar as 
fronteiras entre a imaginação e a re-
alidade. E, para falar um bocadinho 
sobre isso, vai estar na inauguração, 
amanhã, o professor e arqueólogo 
Joel Cleto, que sempre assumiu in-
teresse por todo este lado fantástico 
da História.

Mitos e Monstros, diz a organiza-
ção, “é transversal a todo o tipo de 
público” e “desengane-se quem pen-
se que as crianças se vão assustar”, 
garante Sérgio Ferreira. É ir até ao 
Pátio das Nações do Palácio da Bolsa 
a partir de amanhã e até 4 de Janeiro. 
De segunda-feira a domingo, todo es-
te mundo mitológico pode ser visita-
do de manhã, entre as 9h e as 13h, e 
à tarde, entre as 14h e as 18h. Texto 
editado por Ana Fernandes

Mitos e Monstros é uma exposição do Museu de História Natural de Londres que abre amanhã no Porto. 
No Palácio da Bolsa, há dragões, ciclopes e histórias sobre o Nessie. Mas também ciência

Exposição
Hugo Morgadinho

seres mitológicos. “Os movimentos 
são tão reais que as pessoas vão fi car 
deslumbradas”, diz Miguel Maria, 
enquanto aponta o movimento da 
cauda do imponente dragão que por 
lá está. “Tenho a impressão que es-
tamos quase sempre a ser observa-

dos pelo Yeti”, confessa Sérgio Fer-
reira, coordenador do Turismo do 
Palácio da Bolsa. E, de facto, o olhar 
feroz do abominável homem das 
neves move-se quase a 180 graus, 
percorrendo grande parte daquele 
espaço.
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Escombros, um espectáculo que  mostra a  sua própria construção

Na mitologia grega, por ter desafi a-
do os deuses, Sísifo foi condenado 
a um castigo ilógico: teria de trans-
portar uma pedra até ao cimo de 
uma montanha e, quando estivesse 
prestes a chegar ao topo, a pedra ro-
laria montanha abaixo até ao ponto 
de partida, invalidando assim todo o 
esforço despendido. Sem questionar 
o sentido deste esforço, Sísifo seria 
obrigado a repetir eternamente a 
mesma acção. Foi esta inconsequen-
te pena que levou Albert Camus a 
questionar o sentido da acção hu-
mana na era moderna, e em parti-
cular a mecanização resultante do 
trabalho.

Tal como Camus, o dramaturgo, 
coreógrafo e sonoplasta Joclécio 
Azevedo tem vindo a questionar-se 
sobre o sentido do nosso percurso 
errático na vida (artística). Um per-
curso muitas vezes absurdo, que 
costuma estar cheio de dicotomias: 
encontrar, perder; partir, fi car; criar, 
destruir. No fundo, um percurso que 
está constantemente a reinventar-
se, ou ainda  um percurso que dá 
origem a vários percursos.

É precisamente esta complexa 
noção de que algo nunca está ter-
minado, esta ideia de que estamos 
constantemente a construir e a des-
construir aquilo que concebemos, 
que Joclécio evoca em Escombros, 
hoje em estreia absoluta no Teatro 
Carlos Alberto, no Porto. Em cena, 
os intérpretes — o próprio Joclécio 
Azevedo, acompanhado da perfor-
mer Catarina Miranda e da artista 
turca Ece Canli — procuram contra-
riar a ideia de criação, e não apenas 
do ponto de vista artístico , enquan-
to processo linear, isto é, que tem 
um começo e um fi m. Interessa-lhes 
uma performance que remeta para 
uma noção de momento perfor-
mativo “que pode ser reinventado, 
reapropriado, transformado conti-
nuamente”, explica ao PÚBLICO o 
artista brasileiro.

Escombros é um exercício perfor-
mativo que, recorrendo a objectos 
inanimados como a madeira e o 
metal, quer explorar alguns “con-
fl itos existenciais” resultantes da 
nossa experiência no mundo. Esta 

Construir, destruir 
e voltar a construir

“As pessoas vêem-nos a ensaiar e 
pensam que estamos a montar uma 
cenografi a”, confessa às tantas Joc-
lécio de Azevedo. E reina de facto o 
caos no palco do Teatro Carlos Al-
berto. Estacas de madeira, pregos 
e utensílios metálicos compõem o 
cenário, que nos remete para uma 
estrutura indefi nida, ainda por ser 
edifi cada. “No fundo, estamos aqui a 
montar uma espécie de face invisível 
do trabalho. Colocamos o trabalho 
enquanto objecto artístico, o traba-
lho como qualquer coisa que tem 
lugar dentro do teatro e que dialoga 
com as ilusões que o próprio teatro 
cria, que são também as próprias 
ilusões que criamos socialmente”, 
clarifi ca o coreógrafo.

Escombros é uma co-produção en-
tre a Circular Associação Cultural e 
o Festival Internacional de Marione-
tas do Porto. Com estreia absoluta 
hoje à noite, às 21h, o espectáculo 
está também em cena amanhã, às 
16h.  Texto editado por Luís Miguel 
Queirós

tem sido a premissa para muitos 
de trabalhos de Joclécio Azevedo. 
Quando parte para uma nova cria-
ção, o artista pega nos fragmentos 
daquilo que já criou e procura dar-
lhe um novo sentido, “em função da 
colaboração dos intérpretes”. Foi 
também isso que aconteceu neste 
espectáculo, surgiram novas ideias 
e isso “tornou o trabalho numa coi-
sa autónoma”, explica, destacando 
a importância do compositor Jona-
than Uliel Saldanha na construção 
dos elementos sonoros. A ideia não 
é utilizar sons que ilustrem a acção, 
o objectivo é que o som seja “produ-
zido na própria acção”, no espaço 
cénico, resultado da manipulação 
dos objectos.

O desafi o a que os intérpretes se 
colocam é o de fazer convergir di-
versos elementos (som, imagem, 
movimento), criando uma espécie 
de “cidade móvel”. A ideia é evocar 
algo em constante construção, aluin-
do assim os limites de uma estrutura 
dramatúrgica convencional.

Marionetas
Hugo Morgadinho

Escombros, de Joclécio 
Azevedo, estreia-se hoje 
no Teatro Carlos Alberto, 
no âmbito do Festival de 
Marionetas do Porto

Crítica de Música

Orquestra Gulbenkian

Solistas: Detlef Roth (barítono), 
Michael Barenboim (violino), Saleem 
Abboud Ashkar (piano)
Direcção musical: Lawrence Foster
Obras de Mendelsshon
Lisboa, Grande Auditório Gulbenkian
15 de Outubro, às 21h

Cristina Fernandes

mmmMM

Apesar de Felix Mendelsshon-Bar-
tholdy (1809-1847) ser um compo-
sitor com uma presença bastante 
assídua nos programas de concer-
to, algumas obras do seu catálogo 
ouvem-se com pouca frequência 
ao vivo. É o caso dos Concertos 
para Piano e Orquestra n.ºs 1 e 2, 
criações que exigem um conside-
rável virtuosismo do intérprete e 
que acabariam por fi car na sombra 
de outras composições no género, 
mas que ocupam um lugar de relevo 
nos caminhos abertos pelo primei-
ro Romantismo e deixam entrever 
as notáveis capacidades técnicas e 
artísticas de Mendelssohn como pia-
nista. A sua inclusão num programa 
da Orquestra Gulbenkian, que in-
cluía também a Abertura e a suite de 
concerto formada pelos trechos ins-
trumentais que integram a música 
de cena para o Sonho de Uma Noite 
de Verão do mesmo compositor era 
pois um factor de interesse, acres-
cido pelo facto de o pianista solis-
ta, Saleem Ashkar, ter gravado estas 
obras com sucesso em 2014 para a 
Decca com a prestigiada Orquestra 
da Gewandhaus de Leipzig, sob a 
batuta de Riccardo Chailly.

No entanto, na sua globalidade o 
concerto acabaria por fi car aquém 
das expectativas. Logo no início, a 
imaginativa Abertura op. 21, que 
Mendelsshon compôs quando tinha 
apenas 17 anos e que ostenta uma 
primorosa orquestração, soou algo 
opaca. Faltou uma maior transpa-
rência de linhas, texturas e articula-
ções, um trabalho que se esperaria 
de um maestro com o percurso de 
Paul McCreesch, associado à corren-
te das interpretações historicamente 
informadas e com ampla experiên-
cia na música barroca e clássica, 
nas quais Mendelsshon assenta os 
alicerces da sua criatividade. Os 
contrastes dinâmicos incisivos e a 
vivacidade do andamento foram pri-
vilegiados em detrimento da gracio-
sidade, do humor e das atmosferas 
sonoras fantásticas, não obstante 
alguns bons desempenhos de naipes 

Mendelssohn algo 
aquém do seu génio

da orquestra, como o dos sopros da 
família das madeiras.

Nos dois Concertos para Piano 
e Orquestra, Saleem Ashkar mos-
trou uma sonoridade luminosa e 
uma grande agilidade técnica que 
lhe permite optar por tempos velo-
zes nos andamentos extremos sem 
perder a clareza do discurso. Dos an-
damentos lentos emergiram alguns 
bonitos pianíssimos, um lirismo só-
brio e um apreciável cantabile — em 
especial no do Concerto n.º1, que 
funciona como uma espécie de ins-
pirada Canção sem Palavras —, mas 
nem sempre explorou totalmente as 
cores, as nuances e a variedade de 
emoções que estas partituras encer-
ram. Um diálogo mais apurado com 
a orquestra ao nível das intenções 
interpretativas teria decerto contri-
buído para um resultado de nível 
superior. Ainda assim, a destreza 
e a jovialidade que Saleem Ashkar 
imprime às suas interpretações cap-
taram o público que o aplaudiu de 
forma efusiva.

Na intervenção fi nal, composta 
por quatro andamentos do Sonho 
de Uma Noite de Verão (Intermezzo, 
Scherzo, Nocturno e a famosa Marcha 
Nupcial, tocada de forma triunfal) a 
Orquestra Gulbenkian e o maestro 
Paul McCreesch apresentaram uma 
interpretação mais coesa e efi caz do 
que na Abertura, mas mais uma vez 
assente sobretudo na veemência dos 
contrastes e menos na subtileza.

Na interpretação 
da música de 
Mendelsshon, 
o pianista 
Saleem Ashkar 
e a Orquestra 
Gulbenkian 
apostaram nos 
contrastes e na 
velocidade em 
detrimento da 
subtileza
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SOS

Há uma equipa 
que tenta salvar 
vidas de crianças 
pelo telefone

A Linha SOS-Criança já ajudou mais de 116 mil crianças 
e jovens. Por dia, são cerca de dez chamadas recebidas. São 
histórias tristes e trágicas. Hoje, o serviço comemora 27 anos

Q
uando ouviu o desa-
bafo daquele meni-
no que lhe ligara, 
Maria percebeu de 
imediato que este 
seria mais um caso 
difícil. Do outro la-
do da linha estava 
uma criança que 
lhe falava sobre a 

dor que sentia pela morte da mãe, 
sobre a família que a culpabilizava 
por essa morte, sobre o pai ausen-
te, sobre como era difícil viver num 
país diferente e não ter ninguém. 
Quando estava menos triste, con-
tava também os sonhos que tinha 
e falava sobre os amigos da escola. 
Mas, quando se lembrava das sau-
dades que tinha da mãe, chorava. 
Apesar de estar na equipa da Linha 
SOS-Criança há cerca de 10 anos, e 
de ter por isso acompanhado inú-
meras histórias dramáticas, Maria 

não conseguiu fi car indiferente ao 
sofrimento deste menino. O caso 
levantava questões delicadas. O pai 
não aceitava que a criança falasse 
sobre a morte da mãe com os téc-
nicos da SOS-Criança, o facto de 
viver fora de Portugal difi cultava 
o acompanhamento e, sobretudo, 
havia também o risco de a criança 
se afeiçoar em demasia a Maria, nu-
ma tentativa de colmatar a perda da 
mãe. Isso poderia comprometer não 
apenas o apoio da técnica da linha 
SOS-Criança, mas sobretudo pode-
ria prejudicar ainda mais o estado 
emocional do menino.

Desta vez foi uma criança, mas os 
adultos também ligam para o 116 111, 
uma das linhas do serviço telefóni-
co criado pelo Instituto de Apoio à 
Criança (IAC) há exactamente 27 
anos atrás. A linha é gratuita, fun-
ciona das 9h às 19h, e a denúncia 
pode ser feita de forma anónima. 
Apenas se identifi ca quem quer. 
Alguns telefonam para denunciar 
casos de violência ou negligência 

na própria família. São tios, avós, 
primos ou irmãos. Por vezes, é até 
um dos pais quem denuncia o pró-
prio companheiro. São sobretudo 
as mães. Quando não são pessoas 
da mesma família, são professores, 
educadores ou até vizinhos. Noutras 
situações são simplesmente pessoas, 
homens ou mulheres, que assistiram 
a algum tipo de abuso.

Em média, a equipa da Linha SOS-
Criança recebe dez chamadas por 
dia. Algumas chegam a durar mais 
de uma hora. Uma tarefa exigente 
para uma equipa de apenas cinco 
técnicas. São psicólogas, assisten-
tes sociais e, por vezes, têm de ser 
educadoras de infância ou media-
doras escolares. O IAC disponibiliza 
também gratuitamente um serviço 
jurídico e acompanhamento psico-
lógico nas suas instalações. Existe 
ainda a linha SOS-Criança Desapare-
cida (116 000), um segundo número 
gratuito, que funciona 24h por dia e 
365 dias por ano, criado para com-
bater situações de desaparecimento, 

rapto ou abuso sexual. No ano pas-
sado, esta linha recebeu quase 300 
apelos relacionados com situações 
de possíveis vítimas de violência 
sexual. Para além do telefone, os 
apelos chegam também através do 
email iac-soscriança@iacrianca.pt, 
disponibilizado pelo instituto desde 
2011. São histórias de violência física 
e psicológica, casos de pais que não 
têm dinheiro para dar de comer aos 
fi lhos ou também apelos desespe-
rados de pais que não sabem como 
lidar com os fi lhos.

 “São histórias tristes”, conta Ma-
ria — nome fi ctício por questões de 
segurança —, são apelos de alguém 
que está “em sofrimento, em situa-
ção de grande perigo, casos de maus 
tratos ou de negligência”. “Por ve-
zes, temos a sorte de acompanhar 
histórias tristes que acabam por ter 
um fi nal feliz, mas não é vulgar”, ex-
plica a técnica ao PÚBLICO. São ca-
sos dramáticos e angustiantes, que 
deixam amiúde a equipa da Linha 
SOS-Criança de “coração dilacera-

do”. Uma vez, foi uma mãe que dizia 
pelo telefone que ia para o Estádio 
Nacional do Jamor, em Oeiras, pa-
ra matar os dois fi lhos. Outra vez, 
foi uma mulher que contou que o 
marido lhe dizia por telefone que 
ia espetar uma faca no coração do 
fi lho. Noutra altura, foi alguém que 
colocou as mãos de uma criança 
num forno quente, porque essa 
criança tinha mentido. Há também 
casos de crianças que tinham o cor-
po coberto de marcas de chicote ou 
queimaduras de cigarro.

No momento em que desligam 
o telefone, as reacções são muito 
variadas. Por vezes raiva, outra vez 
indignação. “Depois de muitos anos, 
e quando pensamos que já ouvimos 
de tudo, ainda surgem situações que 
nos indignam bastante e nos revol-
tam”, conta Maria. O coordenador 
da linha, Manuel Coutinho, que este-
ve na primeira equipa deste serviço, 
em 1988, diz ao PÚBLICO que cada 
técnico tem de ter “muito boa for-
mação humana”. Explica também 

Hugo Morgadinho
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que quando se deparam com uma 
história difícil, vão “fazendo a catar-
se internamente”, vão desabafando 
uns com os outros. “Infelizmente, a 
realidade é muito dura”, lamenta.

Ligam apenas para falar
Nos últimos anos, os apelos são ca-
da vez mais complexos e variados. 
As técnicas notam que “o acompa-
nhamento tem sido muitas vezes 
difícil”, aponta Maria. Os dados do 
IAC relativos a 2014 mostram que 
a maioria das chamadas (64%) foi 
feita por crianças que se sentiam 
sós e que apenas queriam “falar 
com alguém”. “As crianças passam 
muito tempo numa solidão acom-
panhada. Estão em casa, acompa-
nhadas, mas não se sentem à von-
tade para falar com essas pessoas”, 
alerta Manuel Coutinho, psicólogo 
clínico e também secretário-geral 
do IAC, explicando que, apesar de 
um decréscimo do número de ape-
los, “há um aumento do número 
de intervenções para cada caso”.

todas as informações, procuram 
verifi car a sua veracidade junto de 
escolas, de centros de saúde, da po-
lícia ou até de paróquias. Feito esse 
levantamento, os casos são por ve-
zes encaminhados para a Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens e, 
em algumas situações, para tribunal.

Para Maria, as histórias que mais 
lhe custa ouvir são as histórias que 
envolvem bebés. “Quando percebe-
mos que, no contexto familiar, há 
maus tratos físicos em crianças com 
menos de um ano... São situações 
que mexem muito connosco. É di-
fícil de ‘digerir’. Perceber que o pró-
prio ambiente familiar, que deveria 
ser seguro e de afecto, acaba por ser 
o meio mais perigoso... É angustian-
te”, explica. Quando regressou da li-
cença de maternidade, foi muito di-
fícil para a técnica ouvir alguns des-
tes casos. Houve uma vez que não 
aguentou e teve de soltar as lágri-
mas depois de desligar a chamada.

Algumas crianças costumam ligar 
várias vezes. Por vezes, até mais de 
uma vez por dia. As histórias são, 
por isso, já familiares. “Algumas 
preocupam-nos muito e acabam por 
mexer muito connosco”, desenca-
deando emoções que acabam por 
gerar um grande envolvimento da 
parte destas técnicas, explica Maria. 
Mas, tal como numa relação entre 
psicólogo e paciente, é importante 
criar uma distância de segurança 
para não comprometer o apoio. 
“A nossa postura é sobretudo de 
escuta, de grande neutralidade e 
imparcialidade. Longe de ser uma 
relação de frieza, mas de distancia-
mento sufi ciente para podermos dar 
o suporte. Seja num momento com 
algumas palavras para tranquilizar, 
seja noutro para amenizar alguma 
angústia”, conta.

No caso do menino que perdeu a 
mãe, foi Maria quem respondeu ao 
primeiro contacto, que chegou por 
email. Depois, passaram a conversar 
por telefone. Estabeleceu-se uma 
relação de confi ança e a criança pro-
curou falar sempre com a mesma 
técnica. Maria explica que nestes ca-
sos as crianças tendem a afeiçoar-se 
às técnicas, e a vê-las como amigas. 
Mas é importante estabelecer os li-
mites e explicar-lhes que não pode 
ser uma relação de amizade. Estão 
ali para ouvir, apoiar e ajudar a en-
contrar soluções, tal como qualquer 
psicólogo. “Tentamos dar suporte, 
mas não podemos fazer uma abor-
dagem pessoal. Não podemos per-
sonalizar”, explica. “Não posso falar 
da minha vida, porque não é isso 
que está em causa”, continua. Neste 
caso, foi importante esclarecer tudo 
isto logo de início para evitar uma 
aproximação inadequada que pu-
desse criar alguns constrangimen-
tos e, mais tarde, levar a uma nova 
sensação de perda.

Infelicidade na casa
“A angústia e a ansiedade que povoa 
a vida emocional de muitas destas 

crianças atravessam todas as clas-
ses sociais”, diz Manuel Coutinho. 
“Há crianças de uma classe social 
que estão muito fechadas em casa 
e outras que estão muito fechadas 
na rua. No fundo, a causa é a mes-
ma: solidão”, continua. Mas não é 
só a ausência dos pais que afecta 
o estado emocional dos fi lhos. O 
coordenador da Linha SOS-Crian-
ça lembra que, quando se fala de 
violência doméstica, muitas vezes 
“não se tem em mente a situação 
das crianças”, que por vezes “são 
quem mais sofre”. Às vezes, gera-
se dentro de casa “um ciclo de vio-
lência”. O psicólogo lembra um 
desabafo que uma vez ouviu de 
um menino para ilustrar tudo isto: 
“A minha mãe diz que o meu pai 
é um cobarde porque lhe bate. E 
diz que os mais fortes não podem 
bater nos mais fracos. Então por 
que é que ela me bate a mim?”

A escola também é apontada 
por Manuel Coutinho como uma 
das causas para a infelicidade das 
crianças e dos jovens. Segundo o 
psicólogo, existem cargas horárias 
“brutais” e reina um clima de pres-
são nas salas de aula. “Criou-se a 
ideia de que têm de ser as melho-
res e que o mediano não serve. E 
isto é um princípio completamen-
te errado. São as notas, os rankin-
gs, as horas de matérias. Não faz 
sentido não haver tempo para as 
crianças viverem o seu tempo. Es-
tão muito espartilhadas. Não se 
valoriza tanto as áreas criativas, 
que fazem parte da natureza das 
crianças”, diz.

Desde que a Linha SOS-Criança 
surgiu, há precisamente 27 anos, 
já milhares de crianças foram sal-
vas pelos técnicos deste serviço. O 
percurso nem sempre foi fácil. A 
equipa é reduzida face ao número 
de apelos que recebem todos os 
dias e a situação fi nanceira tam-
bém já foi melhor. “Estamos a tra-
balhar nos limites”, alerta Manuel 
Coutinho, que faz questão de dizer 
que é em “situações de crise que os 
orçamentos devem ser reforçados, 
pois é nestas alturas que as pessoas 
mais recorrem às organizações da 
sociedade civil. Não se pode dar 
folgas à emergência social”. O Es-
tado tem, por isso, de apoiar as ins-
tituições sociais de forma “regular, 
atempada e sufi ciente”. Mas as difi -
culdades não lhe retiram o orgulho 
que tem no serviço telefónico que 
ajudou a fundar: “Tem sido um pri-
vilégio. É muito gratifi cante saber 
que já ajudámos mais de 116 mil 
crianças e jovens”. Apesar de tudo 
isto, a equipa não pára, “há muita 
vontade e muita determinação”. 
Sentem que é fundamental con-
tinuar a missão. Neste momento 
aliás, enquanto lê este texto, Maria 
e as colegas estão por certo a ou-
vir os desabafos de uma criança a 
precisar de ajuda, num qualquer 
sítio do país. Texto editado por 
Andrea Cunha Freitas

116111
A linha é gratuita, funciona das 
9h às 19h, e a denúncia pode ser 
feita de forma anónima

12%
dos casos que chegam ao IAC 
dizem respeito a “vítimas de 
maus tratos dentro da família”

ADRIANO MIRANDA

No ano passado, chegaram à equi-
pa do IAC 5799 novas situações. Os 
dados do instituto mostram que 
25% destes casos dizem respeito a 
pedidos de “prevenção e apoio”, 
efectuados por “crianças com dú-
vidas existenciais” ou adultos que 
procuram ajuda, explica Manuel 
Coutinho. Vinte por cento são ape-
los de “crianças em risco”, 18% são 
casos de negligência infantil, 12% 
dizem respeito a “vítimas de maus 
tratos dentro da família”, 9% são de 
violência psicológica e 8% de ques-
tões relacionadas com a “regulação 
do exercício das responsabilidades 
parentais”.

Quando recebem uma chamada, 
as técnicas tentam perceber o moti-
vo do telefonema e os contornos de 
cada história. Identifi cada a proble-
mática de cada caso, passam a pro-
cedimentos específi cos. Em casos 
de crianças que apenas ligam para 
desabafar, procuram dar-lhes apoio 
emocional e ajudam-nas a encon-
trar uma solução para o sofrimen-

to, como, por exemplo, sugerir que 
conversem com um amigo, uma avó 
ou alguém com quem se sintam à 
vontade. Em casos mais difíceis, o 
procedimento não é tão linear. Nes-
tas situações, depois de recolherem 
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IV.

12  |  PORTUGAL   |  PÚBLICO, SEX 11 DEZ 2015

PAN defende no Parlamento iniciativa 
para acabar com os canis de abate

RICARDO SILVA

PAN apresenta a esterilização como alternativa ao controlo da sobrepopulação de animais de rua

O PAN (Pessoas-Animais-Natureza) 
leva hoje ao debate parlamentar a 
proposta legislativa que pretende 
acabar com os canis de abate em 
Portugal, apresentando a esteriliza-
ção como alternativa ao controlo da 
sobrepopulação de animais de rua. 
Trata-se da Iniciativa Legislativa de 
Cidadãos (ILC) pelo fi m dos canis de 
abate e propõe ainda medidas para 
regulamentar a comercialização de 
animais, bem como um conjunto de 
condições “especialmente exigen-
tes” para os criadores.

“Visa também criar regras de co-
mercialização, de esterilização e 
também políticas de adopção”, ex-
plicou ao PÚBLICO o deputado do 
PAN, André Silva, que admite que 
a proposta é “ambiciosa”, mas que 
“merece ser discutida” e que “é ne-
cessária”.

A ILC tinha dado entrada na As-
sembleia da República (AR) em 
Maio, na anterior legislatura, tendo 
recolhido cerca de 43 mil assinatu-
ras. No entanto, como não chegou 
a ser discutida e uma vez que não 
transitou para a actual legislatu-
ra, o deputado do PAN entregou 
um requerimento na AR, naque-
la que foi a sua primeira iniciati-
va enquanto deputado, para que 
seja agora recuperada e debatida.

A ILC é um mecanismo que permi-
te que um grupo de cidadãos possa 
apresentar projectos de lei, que de-
vem ser subscritos por um mínimo 
de 35.000 pessoas. Enquanto depu-
tado, André Silva já não precisava 
de recorrer a este instrumento legal, 
mas decidiu fazê-lo para que as pes-
soas que recolheram as assinaturas, 
e as que assinaram, sintam que o seu 
trabalho não foi em vão, explica.

Através deste documento, o PAN 
pretende apresentar medidas para 
solucionar a questão da sobrepopu-
lação de animais de companhia. Este 
partido lembra que o “abate compul-
sivo” por parte das entidades muni-
cipais “não é solução”, sendo neces-
sário esterilizar os animais. Quando 
estabilizadas as colónias de animais 
de rua, o PAN refere que os progra-
mas RED (recolha, esterilização e 
devolução) “representam menos 
despesas para o Estado” do que o 
abate ou incineração.

ca”, explica André Silva, referindo 
também que a proposta vai no sen-
tido de aumentar a percentagem de 
produtos biológicos em períodos de 
três a quatro anos, acompanhando o 
ritmo da produção agrícola biológica 
em Portugal. Questionado sobre os 
custos associados ao produtos bio-
lógicos (tendencialmente mais ca-
ros), o deputado do PAN refere que 
“o critério não se deve subjugar à 
questão fi nanceira” e lembra que as 
questões ambientais devem também 
ser consideradas.

Também o Bloco de Esquerda e 
“Os Verdes” apresentam projectos 
de lei com vista à promoção do con-
sumo de produtos da agricultura de 
produção local nas cantinas públi-
cas, que vão a debate juntamente 
com a iniciativa do PAN.

O fornecimento de refeições mais 
saudáveis é, aliás, um dos objectivos 
de um projecto-piloto coordenado 
pela Junta de Freguesia da Estrela, 

em Lisboa, que assume o forneci-
mento de refeições a duas escolas 
do 1.º ciclo do seu território, através 
de um acordo de delegação de com-
petências com a Câmara de Lisboa.

Além de fornecer refeições mais 
saudáveis, a iniciativa (que teve o 
seu início a 21 de Setembro) visa 
fazer com que as crianças gostem 
daquilo que comem, tornando as 
refeições mais saborosas. Para isso, 
a junta pretende que as refeições se-
jam confeccionadas com produtos 
de qualidade e que seja introduzido 
“um leque mais vasto de alimentos” 
na alimentação das crianças.

A iniciativa compromete-se ain-
da a realizar acções que promovam 
uma alimentação saudável, como, 
por exemplo, visitas a quintas, ex-
plorações agro-pecuárias, lotas ou 
arrozais, assim como a promoção de 
acções e de workshops com a parti-
cipação de famílias e alunos. Texto 
editado por Leonete Botelho

Partido Pessoas-Animais-Natureza apresenta ainda no debate parlamentar de hoje um conjunto 
de medidas que promovem uma alimentação mais saudável nas cantinas públicas

Assembleia da República
Hugo Morgadinho

questão, sendo por isso necessário 
incentivar o consumo de alimentos 
de produção local e em modo bio-
lógico.

O PAN utiliza como argumento o 
facto de a maior parte dos alimentos 
consumidos em cantinas viajarem 
em média cerca de 5000 quilóme-
tros antes de serem consumidos, e 
que isso compromete a sua qualida-
de, provocando ao mesmo tempo 
consequências ambientais. Por ou-
tro lado, consideram, os produtos 
alimentares locais “são uma opção 
mais sustentável e saudável”, por 
serem mais frescos e terem menos 
conservantes e aditivos químicos.

Para o PAN, o recurso a produtos 
alimentares regionais é também 
uma forma de estimular a econo-
mia local. A proposta deste partido 
é de que uma refeição deve ser con-
feccionada com “60% de produtos 
locais” e a introdução entre “10% e 
15% de produtos de origem biológi-

Para complementar tudo isto, este 
partido pretende ainda que sejam 
implementadas políticas de adopção 
que benefi ciem quem opte por adop-
tar um animal, como, por exemplo, 
não pagar a esterilização. Para além 
disso, o deputado do PAN considera 
que é “necessário ir à fonte”, estabe-
lecendo regras “mais exigentes” pa-
ra a comercialização, e “proibindo a 
venda de animais de companhia nas 
designadas ‘lojas de animais’”, lê-se 
no comunicado enviado aos jornalis-
tas. André Silva lembra que é impor-
tante “defender os criadores que de-
senvolvem a sua de forma honesta”, 
para “dignifi car a profi ssão”.

Refeições saudáveis
A par deste documento, o PAN leva 
ainda a debate um conjunto de medi-
das que visam a alteração do sistema 
alimentar nas cantinas públicas. Este 
partido defende que o Estado deve 
ter um papel mais pedagógico nesta 
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V. 

Inquérito por questionário 

Universidade do Minho – Instituto de Ciências Sociais e Humanas 

2016 

Investigação a cargo de Hugo Morgadinho 

 

O seguinte inquérito surge no âmbito de um trabalho de investigação para término do mestrado em 
Ciências da Comunicação, vertente de Informação e Jornalismo, na Universidade do Minho. Intitulado 
“Jornalismo em Portugal: perigos e constrangimentos de uma nova realidade – um estudo de caso ”, 
este estudo visa recolher dados e percepções dos jornalistas do Público, tendo em conta a sua 
experiência profissional, no sentido de perceber até que ponto enfrentam constrangimentos no exercício 
da sua profissão. Os dados são anónimos e confidenciais, e serão apenas utilizados no âmbito desta 
investigação. A duração média para a realização do questionário é de 10 minutos. Agradeço toda a 
atenção dispensada. 

 

 

I - PERFIL 

Parte 1 - Identidade 

 

Idade:  

Menos de 25 anos_________________ Entre 25 e 35 anos____  Entre 36 e 50 anos____  

Entre 51 e 65 anos ____ Mais de 65 anos ____ 

 

Sexo: 

Feminino ____  Masculino _____ 

 

Editoria____ 

 

Indique o seu estatuto profissional: 
 
Colaborador (externo) ___  Repórter (interno)____   Editor____   

Membro da Direcção ____ Outro (indique qual) ______ 

 



Indique há quanto tempo é jornalista (profissional): 

Menos de 5 anos____   Entre 6 e 10 anos ___  Entre 11 e 15 anos ___ 

Entre 16 e 20 anos ___   Mais de 20 anos ___ 

 

Parte 2 – Condições laborais  

 

1. Qual é o seu vínculo profissional? 

Contrato por tempo indeterminado ___ 

Contrato a prazo 

Prestação de serviços ___ 

Outro _____ (indique qual) __________________________ 

 

2. Em média, quantas horas diárias costuma trabalhar? 

Menos de 4 ___ 

Entre 5 e 8 ___ 

Entre 9 e 11 ___ 

Mais de 12 ___ 

 

3. De um modo geral, como se sente em relação às condições laborais prestadas 
pela sua empresa? 

Muito satisfeito ___  

Satisfeito  ___  

Insatisfeito ___ (responda à questão 3.1) 

Muito Insatisfeito ___ (responda à questão 3.1) 

 

3.1 Por que razão não está satisfeito com as condições laborais no seu órgão de 
comunicação social (OCS)? (Escolha quantas opções quiser) 

Falta de meios (humanos, tecnológicos)___ 

Salários baixos ___ 

Excesso do número de horas de trabalho ____ 

Vínculos profissionais precários (em regime de recibo-verde, por exemplo) ___ 



Outra(s) (indique qual ou quais) _________ 

 

PARTE II – Constrangimentos à liberdade jornalística 

 

4. Numa escala de 1 a 10 (em que 1 significa “ausência de liberdade” e 10 “ 
totalmente livre”), como avalia a amplitude de liberdade jornalística no actual 
momento? 

1 _ , 2_ , 3 _ , 4 _, 5 _, 6 _, 7 _, 8_, 9_, 10_ 

 

5. Já foi impedido ou incentivado (de forma velada ou não) de/a produzir, 
determinada notícia, ou reportagem, colocando em causa a sua autonomia 
profissional? 

Sim, muitas vezes ___ (responda à questão 5.1) 

Sim, algumas vezes ____ (responda à questão 5.1) 

Sim, mas poucas vezes ___ (responda à questão 5.1) 

Não, nunca ___  

 

5.1 Por parte de quem? (escolha uma ou mais opções) 
 
Editores ou membros da direção ___ (responda também à questão 5.1.1) 
 
Membros da Administração ___ 
 
Assessores de imprensa, ou responsáveis por empresas ou outras instituições ___ 
 
Outro(s) (indique quem e por que razão isso aconteceu) _______________ 

 

5.1.1 Por que razão(ões) julga que isso aconteceu? (escolha uma ou mais opções) 

Porque alegadamente o tema (ou acontecimento) não era “atraente” para os leitores  ___ 

Porque era contrário a interesses políticos ____ 

Porque era contrário a interesses económicos (dos accionistas, de anunciantes, etc.) ___ 

Porque o trabalho exigia custos que não podiam ser suportados pelo jornal ____ 

Outra razão (indique qual) ______________ 

 



6. Numa escala de 1 a 10 (em que 1 significa “nunca” e 10 significa “sempre”), com 
que frequência utiliza as agências noticiosas (Lusa, Reuters, AFP, etc.) como fonte 
informativa? 

 

1 _ , 2_ , 3 _ , 4 _, 5 _, 6 _, 7 _, 8_, 9_, 10__ 
 

 

7. Numa escala de 1 a 10 (em que 1 significa “nunca” e 10 significa “sempre”), com 
que frequência interage diariamente com as designadas “fontes especializadas” 
(assessores de imprensa, profissionais das relações públicas, colaboradores de 
agências de comunicação)? 

 

1 _ , 2_ , 3 _ , 4 _, 5 _, 6 _, 7 _, 8_, 9_, 10 

 

8. Da sua experiência profissional, considera que este tipo de fontes é 
tendencialmente: 

Colaborativa ___ 

Impositiva ___ 

Coerciva ___ 

Outra ____ Indique qual ___________ 

 

9. No caso de ter sido aliciado (de forma velada ou não) por uma fonte deste tipo, ou 
por membros de determinada empresa/instituição, para produzir um trabalho que 
favorecesse a imagem dessa entidade, de que forma isso aconteceu?  

Através de “Pseudo-acontecimentos” ___ 

Através de pequenos-almoços / almoços / jantares __ 

Através de presentes ___ 

Através de viagens pagas ___ 

Outra(s) ___ (indique qual ou quais) ________________  

Nunca aconteceu ____ 

 

 

 

 



10. De um modo geral, considera que a migração do jornalismo para o meio online é: 

Uma mais-valia ___ 

Irrelevante ___ 

Trouxe mais constrangimentos ___  

Outra ______ Indique qual ________________________ 

 

11. Numa escala de 1 a 10 (em que 1 significa “não está preparado” e 10 “está 
completamente preparado”), como avalia o nível de preparação do “Público”, neste 
momento, relativamente às exigências do online e do ciberjornalismo? 
 
1 _ , 2_ , 3 _ , 4 _, 5 _, 6 _, 7 _, 8_, 9_, 10_ 

 

12. Se considera que está pouco preparado, por que razão acha que isso acontece? 
(escolha uma ou mais opções) 

 

Não há meios humanos suficientes ___ 

Não há meios tecnológicos suficientes ___ 

Outra(s)_____  indique qual ou quais ____________________________ 

 

 

13. Para finalizar: se fosse possível regressar ao passado, escolheria novamente a 
profissão de jornalista? 

Sim____ 

Talvez ___ 

Não ___ 

 

Campo livre para comentários ou quaisquer observações 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
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