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MEDIA LAB Quase quatro décadas depois do nascimento do primeiro curso de comunicação e
jornalismo em Portugal subsistem barreiras entre mundo académico e proﬁssional. É exatamente
para aproximar os dois mundos que o 4º. Congresso dos Jornalistas Portugueses decidiu criar
este laboratório que junta alunos, professores e repórteres proﬁssionais. A equipa vai cobrir todos
os eventos do Congresso e mostrá-los em texto, vídeo e audio. Ao todo, são 80 alunos oriundos
de 10 faculdades e politécnicos, e 20 professores que, com o apoio de uma equipa de jornalistas
da organização do congresso e de formadores do Cenjor, farão a cobertura, nas diversas
plataformas, dos quatro dias do evento. O jornal O Congresso é um resultado dessa experiência.
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A credibilidade
da informação
online
O quarto debate sobre jornalismo contou com
a presença do sociólogo Manuel Carvalho da
Silva e do advogado João Taborda da Gama
DIOGO OLIVEIRA
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS
SOCIAIS E POLÍTICAS

O filme “O Quinto Poder”, de Bill
Condon, serviu de mote para a conversa realizada no cinema S. Jorge. O
estado atual do jornalismo e a forma como as novas plataformas de
divulgação de informação (de que é
exemplo, no filme, a Wikileaks) afetam a profissão estiveram no centro
deste debate.
Convidados a partilhar aquela
que pensam ser a função do jornalista, João Taborda da Gama afirmou que um jornalista deve ter a
capacidade de “transmitir a informação de uma forma mais neutra
e sem interesses”.
Assim como o sociólogo
Carvalho da Silva defende que
os profissionais de comunicação devem ter “a capacidade de
identificar e tratar os factos e os
acontecimentos da melhor maneira possível para disponibilizar a informação aos cidadãos”.
Acrescenta ainda que é necessária
a existência de uma certa “exigência no jornalismo”, para que este
seja praticado da forma mais rigorosa possível.
Como consumidores de notícias, João Taborda da Gama e
Manuel Carvalho da Silva abordaram, ainda, a importância de se
compreender até que ponto pode
ser considerado jornalismo a di-

fusão de documentos por plataformas online. “Mesmo não sendo
jornalismo, a existência destas plataformas obriga os jornalistas a fazer escolhas de edição e de agendamento de temas que não podem ser
escondidos”, afirmou o advogado
e cronista, acrescentando que “os
jornais devem fazer o seu trabalho
habitual, mas as pessoas precisam
de ter consciência de que existe
mais informação”.
Já Manuel Carvalho da Silva salientou a necessidade de “cuidados
extra” para com estes novos media,
reforçando a importância do papel
do jornalismo para dar a conhecer a
realidade aos cidadãos. “A formação
dos profissionais para que tenham a
capacidade de tratar a informação e
a sua existência é absolutamente indispensável sob pena de não existirem mecanismos que permitam às
pessoas a busca de uma efetiva verdade”. A preparação das gerações
atuais para “a procura da verdade” é
algo muito importante para futuro
das sociedades, na visão do sociólogo.
Ainda assim, João Taborda da
Gama lembrou que estes fenómenos
têm também a capacidade de mudar as sociedades e que apresentam
a vantagem de oferecer “a face invisível” das estruturas de poder que
estão implementadas. “É necessário
trazer realidades novas para a observação da sociedade”, completou o
sociólogo Carvalho da Silva.

Fez-se História.
Mas não acaba hoje

MARIA JOÃO DUARTE

Este não é um sindicato qualquer
Tal como no Sindicato dos Jornalistas, Maria João Duarte tornou-se uma peça fundamental
na “engrenagem” deste congresso
ADRIANA AFONSO
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Há mais de 26 anos como secretária
da direção, por ela tem passado uma
parte da história do jornalismo português. No entanto, o seu olhar vai
para o futuro. Gostava que os jovens
estudantes passassem pelo sindicato
e ela pudesse dizer-lhes que “este não
é um sindicato qualquer”.
Maria João lembra-se com carinho da sua antecessora, D. Vanda,
que durante 50 anos trabalhou no
sindicato, e de como havia, através
dela, uma grande ligação afetiva entre os profissionais e o sindicato.
“Era considerada a mãe dos jornalistas. Ela entrou para o sindicato, salvo erro, em 1939 ou 1940 e esteve até
1990. Ela atravessou o Estado Novo,
a revolução do 25 de Abril e os períodos conturbados a seguir”.
A possibilidade de ser vista como
uma herdeira de D. Vanda não é bem
recebida por Maria João. “Ela não
tem substituição”, protesta, acres-

PERFIL WALTER C. DEAN

centando que isso não é possível, até
porque a relação hoje não é tão direta como era, sendo feita por contatos através de email e telefone.
Tendo acompanhado, até hoje,
seis diretores no sindicato, Maria
João recorda alguns momentos,
como em 1993, quando houve um
movimento para se tentar criar uma
Ordem dos Jornalistas em Portugal.
“A direção do Sindicato esteve contra e fez um referendo, onde a ordem foi rejeitada por larga maioria,
penso que por 80 e tal por cento dos
jornalistas à época”. Outro marco foi
em 1996, em casos relacionados com
a deontologia, onde num deles “um
jornalista foi acusado de ter reproduzido uma informação off the record”. Noutro caso “um jornalista
divulgou o nome de uma fonte de
informação e foi considerado persona non grata pelo próprio sindicato”.
Para Maria João,a força de um
sindicato “são os seus associados,
quem está por trás e a legislação”,

e confessa que há períodos difíceis,
como o encerramento de jornais. “O
primeiro jornal que fechou comigo
no sindicato foi o Diário de Lisboa.
Era o ‘meu’ jornal, o jornal lá de casa,
e eu até hoje me recordo de ver jornalistas que podiam ser meus pais,
que eu me habituei a respeitar e a
ver ao longe, a chorarem na sede do
sindicato”, emociona-se. Neste momento, a falta de dinheiro tem pesado na decisão de alguns se sindicalizarem (a quota é de um por cento do
salário). Inclusivamente “há casais
onde apenas um elemento continua
sindicalizado, porque dois já pesam
no orçamento familiar”, acrescenta
Maria João, considerando que hoje
os jornais desaparecem com uma
facilidade “que, de facto, nos deixa
muito tristes”.
Se no congresso anterior praticamente não teve oportunidade de participar – porque estava a
organizar o primeiro Encontro de
Jornalistas de Línguas Ibéricas -,

ZITA MOURA/UC

Um formador apaixonado
pelo jornalismo
Já ajudou dezenas de repórteres portugueses a fazer aquilo que não são capazes no dia-a-dia:
parar para pensar. Este domingo apresenta uma comunicação no painel “afirmar o jornalismo”
DANIELA OLIVEIRA
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Geriu durante mais de 10 anos a delegação da estação televisiva CBS,
em Washington DC. Abandonou
o jornalismo profissional, mas não
parou de estudar nem de tentar resolver os problemas com que os repórteres se defrontam no dia-a-dia. Agora, Walter C. Dean - Wally
para os amigos .-, 68 anos, estará
na última sessão do Congresso dos
Jornalistas Portugueses para tentar
contribuír para o objectivo do evento: afirmar o jornalismo.

Esta não é a primeira vez, nem será
a última, que Walter Dean terá contacto com os jornalistas portugueses.
A primeira ocorreu em 2008, quando
um grupo de repórteres viajou para a
capital norte-americana ao abrigo do
Programa José Rodrigues Miguéis,
da Fundação Luso-Americana, para
o Desenvolvimento (FLAD), para
uma formação no Committee of
Concerned Journalists (CCJ), do
qual Walter Dean era o director
pedagógico.
Maria João Guimarães, jornalista do
diário Público, esteve entre os pri-

meiros repórteres portugueses a participar no programa. “O Wally é uma
pessoa que sabe muito, mas não desiste de procurar o conhecimento e
passá-lo aos outros”, diz Maria João
Guimarães. “Nas nossas aulas fazia-se de advogado do diabo para que
ganhassemos prática na arte de argumentar, para que defendessemos
as nossas posições da melhor forma
possivel”, continua.
Mário Mesquita, então administrador da FLAD, foi o responsável pela criação do programa.
“Inspirados no que fazia o Pew
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Maria João tem estado neste todos
os dias a correr de um lado para o
outro. “A comissão executiva e a comissão organizadora têm o mérito
todo”, afirma, com modéstia. E se
há uma coisa que lhe dá gosto é ver
a redação a trabalhar “com os miúdos entusiasmados a irem a todo o
lado, vê-los a tirar fotografias, captar imagens, fazer entrevistas. E finalmente perceber que esta classe conseguiu organizar-se, quase 20
anos depois, e estar a discutir”. Até
porque, “esta é uma classe difícil. São
difíceis para eles mesmos e difíceis
de se entenderem”.
E o futuro, Maria João? “Eu temo
que não seja propriamente um futuro muito simpático. Não quero
ser pessimista, mas os relatos que
me chegam todos os dias, os despedimentos, os abusos, os atropelos à
liberdade de informação, os jornalistas com medo e auto-censurados –
que é a pior coisa que há -, deixam-me um bocadinho preocupada”.

Research Center quisemos repensar os ideais do jornalismo e um
certo declínio do jornalismo tradicional. A minha ideia foi, contatados Bill Kovack e Tom Rosenstiel,
organizar uma reflexão que não fosse desligada da prática e que criasse
condições para que se conseguisse
responder aos desafios enfrentados
e que se foram tornando mais prementes”, explica. “O Walter é um
jornalista de televisão com tudo o
que essa profissão acarreta. É um
camarada, um colega do topo da
minha profissão”, menciona Mário
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“Ser jornalista também
é chorar às vezes”
Ainda que os jornalistas das regiões rejeitem a distinção entre
jornalismo nacional e regional, a proximidade com os acontecimentos
e as pessoas pode tornar o trabalho mais dífícil
JOANA OCHOA/ESCS

Os meus 15 minutos
com o Presidente
da República

RICARDO DIAS/CENJOR

JORNALISMO DE PROXIMIDADE

Entrevista de dez alunos
da redação multiplataforma
do Congresso
“Afirmar o Jornalismo – o lema
do congresso, escrito a letras
garrafais na parede da redação,
cumpriu-se também com a
oportunidade de entrevistar o
Presidente da República”.
Rui Barros Universidade do Minho

“Encontrámo-nos de sorriso
aberto à entrada do palco: eu e o
Presidente da República”.
Daniela Marinho Pinto
Universidade Católica de Lisboa

“O nervosismo estava presente
antes da entrevista começar,
mas igual a si mesmo, o
Presidente da República
colocou-nos à vontade,
estabelecendo uma conversa
casual connosco”.

Jornalista e professor norteamericano, nós últimos anos
Walter C. Dean tornou-se
um profundo conhecedor do
jornalismo em Portugal.

“Não atribuiu uma nota ao
jornalismo português, mas
receitou a todos independência
e coragem”.

Que conselhos daria aos
repórteres nacionais para
fazerem um trabalho melhor?

Rute Azevedo
Instituto Politécnico de Portalegre

Pedro Afflalo
Universidade da Beira Interior
MARCELO TEIXEIRA
LUSÓFONA

Será que somos todos iguais? O
que suscitou a diferenciação que
se faz dos jornalistas nacionais dos
regionais? Para Pedro Jerónimo,
orador convidado do 4º Congresso
“os jornalistas têm todos os mesmos direitos e deveres”. E vai mesmo mais longe: “quem quer arranja
maneiras, quem não quer arranja
desculpas”.
Pedro Jerónimo, fez questão de
sublinhar o facto de ter aprendido jornalismo nas redações e destacou ter preterido o ofício de jornalista para se dedicar aos estudos
e ao ensino: “trabalhei dez anos a
receber o ordenado mínimo e foi
assim que comecei a questionar
muitas coisas”.
Da sessão sobre Jornalismo
de Proximidade surgiram outras
ideias fortes: a internet tem de estar cada “vez mais no coração dos
jornalistas”; exige-se que o profis-

sional trabalhe “em todas as plataformas”, o que reduziu o número
de reportagens; “é preciso diferenciar o que é do interesse público do que é interesse do público”;
os media nacionais “não citam
os regionais”.

O painel

É com esta passagem que chegamos às palavras de Marta Caires,
jornalista madeirense. Fez uma retrospetiva aos seus 24 anos de experiência em que “contou histórias do fundo da rua”. Exprimiu-se
emocionada sobre as especificidades da proximidade do jornalismo
local e sublinhou que “as coisas são
mais difíceis quando o que está a
acontecer, também te está a acontecer”. E acrescentou: “ser jornalista também é chorar às vezes”.
Joaquim Martins, da Rádio
Altitude da Guarda, deixou claro
que “não há jornalismo local, ou o
que seja. Há jornalismo!”, pois “

não se trata de ligas, mas de abordagem e escala”. Sobre a questão
precária em que alguns colegas se
encontram disse “ que o sentimento de pena não fica bem”. Criticou
a não modernização de algumas
estações de rádio e considerou
existir “uma grande imaturidade
democrática”. E explicou que os
jornalistas não devem ir a conferências de imprensa em que não se
queira responder a perguntas.
Carlos Cipriano, subdiretor da Gazeta das Caldas e colaborador do Público, referiu-se
às pressões das elites e do poder,
considerando que este problema só se resolve com profissionalismo. Relativamente ao papel
dos orgãos de comunicação social locais, defendeu que têm de
ser o “espelho” das comunidades,
sem esquecer a importância da
boa gestão financeira: “quando as
coisas correm mal, o bom jornalismo desaparece”.
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“Este encontro estimula uma
vontade de, corajosamente,
redigir com uma preocupação
social”.
Leonor Matos
Universidade do Porto

“Foi uma experiência única. A
coragem que nos receitou e
as histórias de outros tempos
ficarão comigo para sempre”.
Isabel Patrício
Universidade Nova de Lisboa

“Para mim, jovem que quer ser
jornalista na área de política,
colocar uma pergunta ao
Presidente da República é um
momento marcante”.
Inês Martins
Escola Superior de Comunicação
Social de Lisboa

“No final, volta a espalhar
charme e decide dar “tapinhas”
no rosto de uma jornalista, nesse
caso eu, chamando-me de
“minha querida”.
Adriana Afonso
Universidade de Coimbra

“Um dos problemas
do jornalismo
português é fazer
suposições do que
a audiência quer”
DIOGO OLIVEIRA
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS
SOCIAIS E POLÍTICAS

Diogo Oliveira
Instituto Superior de Ciências Sociais
e Políticas

“Entrevistar o Presidente da
República parecia uma tarefa
apenas acessível aos jornalistas
consagrados e com décadas de
experiência”.

ENTREVISTA

Mesquita, jornalista e investigador
de jornalismo.
Ao longo dos anos, os laços profissionais e pessoais de Walter Dean
foram crescendo. Neste momento, além de formador um pouco
por todo o mundo – já passou por
países como a Palestina, o Egito e
a Noruega – Walter Dean é também professor nas universidades
Lusófona e Nova de Lisboa.
“Com ele aprendemos como
melhor trabalhar. Ele ensina-nos
técnicas muito eficazes e simples
para o nosso trabalho no dia-a-dia.
Aprendemos a focar-nos no que realmente é importante”, explica Maria
João Guimarães.
“Nas aulas sentia-se uma vivência
muito forte no jornalismo, mostrava paixão pela profissão”, acrescenta Isabel Nery. Para a jornalista e
autora, o norte-americano é “extremamente preocupado em ensinar a
fazer bom jornalismo”. A antiga repórter da revista Visão diz mesmo
que fazer o curso em Washington
representou um “marco” na sua maneira de fazer jornalismo. “Foi muito
eficaz”, afirma.

Os jornalistas portugueses
precisam de entender melhor o
seu propósito, algumas das suas
práticas e o seu produto. Fala-se
muito sobre certas publicações,
histórias ou coisas que fazem,
mas, frequentemente, trabalham
sobre suposições e nem sempre
todas elas são corretas. Um
dos problemas do jornalismo
é fazer suposições do que a
audiência quer. É importante
que os jornalistas percebam o
que contam quando medem
audiências.
Como compara a realidade
portuguesa com a americana?

Em Portugal a audiência
tem muito mais confiança
no jornalismo do que
nos Estados Unidos. As pessoas
ainda não foram bombardeadas
com o nível de noticias falsas,
opiniões políticas e outras que
aparecem online e que têm
afastado informação credível da
internet nos EUA.
Porque viaja tanto para
Portugal?

Os portugueses são todos
escritores. Portugal para mim é
um país especial, principalmente
porque a democracia aqui
ainda é relativamente nova e os
portugueses ainda estão a tentar

perceber qual deve ser a relação
entre instituições. É muito
interessante trabalhar com os
jornalistas portugueses.
O que tem aprendido?

Aprendi em Portugal o que
aprendi em todo o mundo. Todos
os jornalistas com quem lidei são
iguais em muitos aspetos – eles
querem fazer a diferença.
Como é dar aulas na Palestina
ou no Egito e em Portugal?

Existem diferenças significativas,
pelo menos na Palestina. As
pessoas têm de perceber que é
um país ocupado por “militares
estrangeiros”, na visão deles. O
jornalismo deles é muito próximo
daquilo que eles consideram ser
a sua luta revolucionária pela

“Portugal para
mim é um
país especial,
principalmente
porque a
democracia
ainda é
relativamente
nova”
independência. Esse jornalismo
aproxima-se, talvez, do português
de há 30, 40, 50 anos. Um dos
problemas é o que acontecerá ao
jornalismo depois da revolução
terminar? No Egito a questão é
outra: os profissionais não sabem
quais são as regras. A acrescentar
a isto, nestes países há uma
grande falta de transparência.
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Novos modelos
e plataformas para
o jornalismo
Criar novas plataformas
de jornalistas profissionais
que funcionem como uma
alternativa aos modelos
tradicionais e com uma nova
estrutura de acionistas. É esta
a base da proposta que o
jornalista José Manuel Mestre
apresentou no penúltimo dia do
Congresso dos Jornalistas. “É
preciso reduzir a pó o jornalismo
indiferenciado”
Para o repórter da SIC, estes
novos modelos de negócio
são essenciais para o futuro
sustentável da profissão e
novas plataformas ajudariam a
suprimir o jornalismo low-cost:
“Vivemos num momento em
que o jornalismo não tem
dinheiro para funcionar.” É
por isso importante voltar aos
“princípios básicos” da profissão.
Para que isso aconteça é
proposto que o jornalismo se
vire para outras instituições em
busca de apoio: associações
civis, entidades locais, regionais
e promover uma nova relação
com as universidades. “No
fundo, uma geração de meios
sem fins lucrativos, que
pudesse contar estórias e fazer
investigação, orientada para o
jornalismo digital”, resume.
A “erosão” do modelo
tradicional também se deve
às estruturas acionistas das
atuais empresas mediáticas.
José Manuel Mestre lembra que
existem atualmente iniciativas
que partilham características
com a Plataforma que propõe,
como no “The Guardian”, na
“TSF”, no “Parlamento Global”,
ou no “Público” que “romperam
com o tradicional”.
Na opinião do jornalista,
é nas crises que nascem
oportunidades. Mas para que
isso aconteça, a solução passa
por contar com “melhores
jornalistas, jovens das
universidades” que através
de um regime de quotas,
coexistissem com profissionais
com “15 ou 20 anos de
experiência”.
PEDRO ESTEVES
UNIVERSIDADE DO MINHO

GONÇALO COSTA/UNIVERSIDADE DO MINHO
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Sempre presente
Estreou-se no Diário Popular há 50 anos. A jornalista Diana Andringa já foi congressista quatro
vezes e não quer ficar por aqui. Propõe um congresso permanente
MARGARIDA MARQUES
FCSH-NOVA

“Liberdade de expressão, expressão
da liberdade” foi o mote que abriu
as portas do primeiro congresso de
jornalistas. “Estávamos em 1983 e
foi com grande entusiasmo que participei”, conta Diana Andringa. A
Revolução de Abril lançara a semente da liberdade à terra e o grupo profissional dos jornalistas via-se ao espelho pela primeira vez. Sublinhava-se
a importância dos conselhos de redação, reconhecia-se o papel do jornalismo independente e pluralista e apoiava-se a formação superior.
Os congressos de 1983, 1986,
1998 e 2017 puderam contar com a
presença de Diana Andringa, que,
há 50 anos, abandonou a Faculdade
de Medicina para ser jornalista – “a
melhor profissão do mundo, por sermos pagos para contar histórias”.
O fosso geracional entre “os mais
antigos da tarimba e os jovens recém-licenciados” é a principal me-

mória que guarda dos debates de
1986. Por um lado, profissionais
com estatuto consolidado que se
sentiam desvalorizados por salários
inferiores aos de jornalistas que tinham acabado de sair da faculdade. Por outro, novatos na profissão
que não se sentiam bem em redações
onde eram olhados de lado por serem mais bem remunerados.
O jornalismo precisava de consolidar os seus alicerces e sob o lema
da “Deontologia”, Diana Andringa
lembra a meta do segundo congresso: “dignificar a profissão para defender os jornalistas”. Em relação
ao congresso de 1998, altura em que
presidia ao sindicato, frisa o debate em torno das novas tecnologias.
“Jornalismo real, jornalismo virtual”
era o pano de fundo para a reflexão.
Instaurava-se a perigosa cultura
do cronómetro e, além disso, “começavam-se a usar os termos ‘conteúdos’ e ‘produto’ com frequência”. A
diluição de fronteiras entre jornalis-

mo e entretenimento preocupava-a
particularmente. Não esquece uma
das suas frases: “Temos de fazer a divisão. Eu não quero ser divertida e o
Herman não faz entrevistas.”
Para Andringa, organizar um
congresso após 19 anos e numa organização não exclusiva do Sindicato
dos Jornalistas, já é uma grande vitória. No entanto, salienta que precisávamos de mais tempo para
discutir em profundidade certas temáticas - menos sessões e mais discussão entre os congressistas. “A lista
de questões laborais a discutir é in-

Três palavras-chave para
resumir o
4º Congresso
Concretização
Precariedade
Solidariedade
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terminável, daí a importância de entrarmos todos em congresso permanente. Solidários uns com os outros.”
Eis os cinco conselhos de uma
voz experiente:
– “Nunca desistas da luta que é o
jornalismo.”
– “As pessoas querem-te influenciar e o seu papel é tentarem convencer-te. O teu, enquanto jornalista, é ir em busca do contraditório e
mostrar a realidade.”
– “Sê o teu principal crítico. Se
concordas fazer isto ou aquilo, pergunta-te por que o fazes.”
– “Está sempre disposto a aprender para encontrar os ângulos mais
criativos das história.”
– “Aprende a dizer “não” aos chefes. Não é por serem chefes que são
mais inteligentes ou capazes. Se estás numa situação precária apresenta um trabalho diferente daquele
que te pediram. É certo que se podem negar a publicar, mas não te podem apontar que não o fizeste.”
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ENTREVISTA
NIC NEWMAN

“A tecnologia
é uma esperança para
o jornalismo”
MARGARIDA ALPUIM
ESCOLA SUPERIOR DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Tecnologia e informação de
qualidade são duas peças do
mesmo puzzle para Nic Newman.
A ideia passa por usar as novas
tendências a favor do jornalismo.
No entanto, adverte: “Devemos
ter uma visão muito clara do que
queremos, do que defendemos e
de quais são os nossos valores”.
Nic Newman, um dos
fundadores do “BBC News
Website” e consultor especialista
sobre estratégia no mundo
digital, partilhou a sua visão
do jornalismo do futuro. Com
a tecnologia como pano de
fundo, Newman descreveu novos
possíveis modelos de negócio e
deixou pistas para afirmarmos o
jornalismo.
Nic Newman veio ao 4.º
Congresso dos Jornalistas falar
acerca da viabilidade económica
no jornalismo. Para si, quais
os modelos de negócio mais
promissores nesta área?

Atualmente não existe um modelo
de negócios que funcione para
todos. Trata-se de um momento
complexo para o jornalismo.
Os modelos antigos estão
ultrapassados e não temos novos
bons modelos que se adequem
ao mundo digital. Os novos
paradigmas passarão por uma

combinação de várias opções.
Pode dar-nos alguns exemplos?

As empresas podem produzir
algo que as pessoas estejam
preparadas para pagar. Há as
opções de subscrição de serviços
ou a inscrição como sócio. A
publicidade digital continuará a
dar alguma receita, mas haverá
outros tipos de publicidade.
Por exemplo, os conteúdos
patrocinados – o que levanta
algumas questões éticas – ou a
realização de eventos.
Que modelos de financiamento
serão os primeiros a
desaparecer no curto prazo?

As campanhas de publicidade
display [publicidade online
em diferentes formatos] estão
ultrapassadas. A ideia de uma
publicidade adjacente aos
conteúdos funciona bem no
papel, porque temos o anúncio
ao lado do texto. A transposição
desta publicidade para o
computador já não funciona tão
bem. Ora, quando passamos para
os ecrãs mais pequenos, como
o telemóvel, obviamente que
esta publicidade lateral já não é
solução. Se pomos publicidade a
tapar a informação que as pessoas
querem ver, as pessoas odeiam.
Estamos a tentar usar os modelos
de funcionamento do papel à
força no meio digital e isso não
funciona.

Pode não acabar amanhã, mas
acredito mesmo que as campanhas
de publicidade display vão ser
substituídas por outras soluções.
Fala dos modelos ultrapassados,
mas costuma descrever-se
como otimista.

Sim. Absolutamente. Sou otimista
em relação ao jornalismo; sou
otimista em relação à tecnologia.
Como acha, então, que a
tecnologia pode ser benéfica
para um jornalismo de
qualidade?

Temos a tentação de dizer que o
jornalismo era perfeito no passado
e que vivíamos na era de ouro.
Tínhamos equipas de investigação
e responsabilizávamos os
políticos. Mas a verdade é
que o jornalismo sempre foi
conturbado. A tecnologia, embora
esteja a causar muito transtorno,
também pode ser parte da
solução.
De que forma?

É uma questão de como a
usamos. Podemos utilizar os
algoritmos ou a inteligência
artifical para perceber melhor
o que cada pessoa quer. É bom
sermos capazes de direcionar
a informação e os conteúdos
relevantes para cada pessoa. Se o
que as pessoas querem é conteúdo
de qualidade, e se os algoritmos
nos podem ajudar a dar-lhes isso,
então é ótimo.
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O mote para este Congresso é
“Afirmar o jornalismo”.

É um ótimo mote.
Que três estratégias sugere
para que este lema se torne
realidade em 2017?

Em primeiro lugar, usarmos
sempre as novas possibilidades
para fazer chegar a informação à
pessoa certa, no momento certo.
Por isso, usarmos a tecnologia
seria a primeira ideia.
Depois, a questão da verificação
da informação. Se há muita
informação errada a circular,
podemos usar a nova tecnologia
para produzir boa informação e
para colocar algo em tempo real a
dizer “isto não é verdade”.
Por último, agarrarmo-nos aos
nossos valores e princípios. As pessoas
estão interessadas em celebridades,
mas também procuram histórias
sérias e interessantes. Devemo-nos
lembrar disso e deixar de pensar que
o público já não quer saber dessas
coisas.
Portanto, a tecnologia é a
chave?

Sim. Em vez de nos deixarmos
esmagar por tudo o que se está
a passar e pelas tecnologias em
desenvolvimento, devemos ter
uma visão muito clara do que
queremos, do que defendemos
e de quais são os nossos valores.
E depois usar a tecnologia a
nosso favor.

“Era difícil não estar aqui”
Repórter na Rádio Renascença desde 2014 e a exercer há mais de 12 anos, João Carlos Malta
assiste, pela primeira vez, ao encontro que reúne o maior número de jornalistas
MARIA INÊS VALENTE
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

“Era difícil não estar aqui”. Para
João Malta, 34 anos, era essencial
estar presente no 4º Congresso dos
Jornalistas, dado o seu amor pela
profissão e a preocupação com o estado dela. Ele que, como muitos dos
que têm passado pelo Cinema São
Jorge ao longo destes dias, é um estreante na reunião magna dos jornalistas portugueses.
Veio porque considera fundamental debaterem-se temas como
os que estão no programa, como
ponto de partida para se construir
algo melhor. “É importantíssimo estarmos aqui, todos em conjunto a
conversar sobre os nossos problemas, sobre aquilo que vemos no dia
a dia. Mas tão ou mais importante
do que isso, é que depois se reflita
em algo no futuro”, explica.
O jornalista considera que muitas das intervenções existentes no
congresso são consequência de o

último ter acontecido há quase 20
anos. Na sua opinião, o facto de as
pessoas se juntarem e “discutirem
os problemas” só pode ser positivo, uma vez que leva a que se reflita
sobre coisas que muitas vezes “escapam no dia a dia”.
João Malta considera, ainda,
que seria benéfico que estivessem
presentes mais pessoas de fora, de
modo a intervirem e a “ajudar-nos
nesta discussão”.“Acho que está na
altura de nós todos enquanto sociedade olharmos para a importância
que o jornalismo tem e avaliarmos
se estamos dispostos a viver num
mundo em que os jornalistas tenham um papel cada vez mais fraco, porque esse papel cada vez mais
fraco do jornalismo será um papel
cada vez mais fraco de nós todos
enquanto sociedade”, continua.
Para João Malta, o jornalismo
que se pratica em Portugal é “de
grande qualidade”. Contudo, admite também existirem, cada vez

mais, “exemplos de mau jornalismo
e de más práticas profissionais”. Por
isso, considera ser fundamental, sobretudo para que se valorize o bom
jornalismo, que estas más práticas
sejam sinalizadas e punidas, de forma a que as pessoas sintam mais
confiança naquilo que é o trabalho
feito pelos jornalistas e pelos órgãos
de comunicação social.
A regularidade destes encontros é algo que o jornalista da
Renascença diz ser fundamental
para que se possa afirmar o jornalismo. Os encontros de grande par-

Três palavras-chave para
resumir o
4º Congresso
Importante
Expectativa
Esperança
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te da classe profissional aumentam,
segundo João Malta, “as expetativas de que algo aconteça a partir
do momento em que se tem esta
discussão”. Quanto ao balanço do
congresso, considera que deve ser
positivo, uma vez que só o facto de
ele se ter realizado “é em si motivo
de regojizo”.
O repórter confessa que, na altura em que terminou o seu curso,
foi aconselhado a não seguir a profissão e a trocar de área. Mas, embora tenha noção de que “a realidade
não é fácil”, defende que é importante que as pessoas escolham aquilo que querem. “Esta é uma profissão que precisa de gente nova. É
uma profissão que precisa de pessoas com vontade de trabalhar, que
tragam ideias, que queiram viver
esta profissão e que possam contribuir para este bem maior, que
é uma sociedade mais informada,
mais livre e que possa, sobretudo,
escolher”, conclui.
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Nos bastidores
do Congresso
BEATRIZ PINTO
UNIVERSIDADE DO PORTO

Eugénio Alves é jornalista há mais
de quatro décadas. Foi um dos organizadores do 1º Congresso dos
Jornalistas Portugueses, em 1983, e
diz que as preocupações de antes e
de agora são incomparáveis. Por outro lado, Catarina Santos está na
profissão há pouco mais de dez anos.
Une-os o facto de nenhum deles
ter, à partida, expetativas de que do
Congresso saíssem soluções. Agora
que os trabalhos estão no fim, ambos reconheceram que as pistas que
foram dadas eram urgentes.
“Todos nós reconhecemos os
problemas, mas era preciso dizer
as coisas em voz alta”, diz Catarina
Santos. A jornalista de multimédia da Rádio Renascença (RR) fala
numa “classe muito pouco unida e
solidária”, que já precisava de se confrontar e discutir os seus problemas
há muito tempo. Mas apesar de reconhecer o intenso trabalho que deu
organizar o evento, Catarina Santos
sente que faltou algo: “Gostava de
ter visto [numa sessão] os editores
de online e de multimédia”, por serem quem mais trabalha com os desafios da Internet, o imediatismo da
informação e as redações precárias.
A primeira coisa que a jornalista
vai fazer assim que o Congresso terminar é sindicalizar-se. Não sabe explicar o porquê de ter adiado tanto a
decisão, mas sai com a esperança de
que muitos outros façam o mesmo.

Eugénio Alves, que preside à
Assembleia Geral do Clube dos
Jornalistas, fala de grandes transformações. Lamenta o desaparecimento dos conselhos de redação e a
perda de poder da classe: “Na época, os jornalistas tinham outra força.
Eram temidos, respeitados e tinham
acesso direto aos poderes. Não existiam assessores.” Recorda que no 1º
Congresso havia apenas 1200 jornalistas mas que estavam “todos
lá”. Agora, diz, a realidade é outra.
“Estão cá muitos estudantes, muitos
reformados. Mas poucos jornalistas”.

União entre dois mundos

Enquanto isto, num outro espaço do
Cinema São Jorge, longe dos palcos,
uma redação jovem fervilha.
Pedro Coelho, grande repórter
da SIC, foi quem teve, com Dina
Soares, jornalista da RR, a ideia que
originou à redação multiplataforma do Congresso. O objetivo era
simples. “Trazer a Academia para o
Congresso” e “aproximar dois mundos que vivem muito separados”: o
profissional e o universitário. A isso,
Dina Soares acrescenta a preocupação que surgiu em chamar os estudantes, não só como observadores,
mas também como participantes.
Nem tudo correu na perfeição e
há lições a retirar, como a necessidade de maior planeamento, distanciamento crítico e acompanhamento dos estudantes, diz Pedro Coelho.
Mas Dina Soares não esconde o or-

gulho: “Mais uma semana e estávamos profissionais”.
Marcelo Teixeira tem 21 anos e é
um dos alunos que integram a redação multiplataforma. Diz que a experiência reforçou uma ideia que já
tinha: “a conversação entre os alunos, professores e profissionais é
transversal”. Acredita que “o futuro das redações vai passar pelo que
se vive aqui”. No entanto, gostava
que .os diretores tivessem sido “mais
confrontados, mais pressionados” a
admitir “os problemas que a profissão atravessa”.
À porta da sala da redação do
Congresso, André Lança, 29 anos,
um dos membros do staﬀ, olha com
curiosidade para as capas dos pequenos jornais do Congresso. Não está
na área do jornalismo, mas considera-se um consumidor de informação
atento. Tem dúvidas e muitas críticas a apontar à classe. Lamenta a
“grande cobertura dada à desinformação” e critica o “espaço de opinião
dado a figuras políticas que usam o
horário nobre para limpar a imagem”. Mas acredita que só os jornalistas podem “implodir esta má estrutura tão bem montada”.
Nicolas Brites trabalha no bar
do Cinema São Jorge e tem assistido de perto ao entrar e sair das salas
do Congresso. “São simpáticos, mas
só comem empadas e tomam cafés.
Não têm tempo para parar!”. E mais
diz não saber sobre as centenas de
jornalistas que por lá passaram.
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“Todos nós
reconhecemos
os problemas,
mas era
preciso dizer
as coisas em
voz alta”
Catarina Santos

“Estão cá
muitos
estudantes,
muitos
reformados.
Mas poucos
jornalistas”

Idade do jornalista mais velho que participou no Congresso

Idade dos 3 jornalistas mais novos que vieram ao Congresso

Eugénio Alves
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“Mais uma
semana e
estávamos
proﬁssionais”
Dina Soares

“São
simpáticos,
mas só comem
empadas e
tomam cafés.
Não têm
tempo para
parar!”.
Nicolas Brites

Miúdos aos graúdos Mais de 800 pessoas pisaram, durante quatro
dias, as salas do Cinema São Jorge. De acordo com dados divulgados
pela organização do congresso, quase dois terços são jornalistas:
dos 496 que revelaram a situação profissional no ato de inscrição,
80,8% estão empregados. Os reformados (6,3%) e desempregados
(7,3%) tiveram uma participação mais residual, num Congresso que
revelou uma profissão caraterizada pelas más condições de trabalho e baixas expectativas de futuro. Quanto às idades, Carlos Veiga
Pereira foi o congressista mais velho na plateia. Com 88 anos, foi
diretor de Informação da RTP e da Anop, além de ter integrado o
Conselho de Imprensa. Já Cláudia Caires Sousa, 22 anos e estagiária
no Jornal da Madeira, representa a esperança num futuro melhor.
RUI BARROS UNIVERSIDADE DO MINHO (INFOGRAFIA)
RICARDO FERREIRA UNIVERSIDADE DO PORTO (TEXTO)
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