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“Não desistam
de lutar pela
independência”
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ENTREVISTA
MICHAEL REZENDES

“Continuamos a precisar
de sair para a rua e de
falar com as pessoas”
BEATRIZ PINTO
UNIVERSIDADE DO PORTO E
MIGUEL PAIS UNIVERSIDADE NOVA

É um nome incontornável do
jornalismo de investigação.
Michael Rezendes, jornalista
do Boston Globe e membro da
equipa Spotlight, trouxe a público
o polémico caso dos abusos
sexuais por membros da Igreja.
O jornalista veterano defendeu
que se deve manter a essência
do jornalismo de investigação,
apesar das mudanças tecnológicas
e económicas que influenciam a
profissão.
Quais as principais diferenças,
se existem, entre os jornalistas
de investigação que iniciaram
a sua carreira há 20 anos e
aqueles que estão a começar
agora?

Acho que não há muitas
diferenças. Acho que o trabalho
é o mesmo, os desafiios são
os mesmos. O problema não
reside em fazer jornalismo de
investigação, o problema reside

em financiá-lo. É caro produzir
jornalismo de investigação. Mas
acho que a base é a mesma de há
20 anos. Continuamos a precisar
de sair para a rua, continuamos
a ter de falar com as pessoas e
persuadi-las a dar-nos o tipo
informações que irão dar origem
a histórias incríveis. Hoje, temos
muitas novas ferramentas. Com
a internet, temos acesso a uma
quantidade de informação que
nunca tivemos antes. Podemos,
muitas vezes, pesquisar por
documentos de tribunais a partir
da nossa secretárias e é muito mais
fácil encontrar pessoas do que
costumava ser. Acho que temos
muitos mais instrumentos, mas a
essência do trabalho mantém-se,
que é demonstrar a existência
de injustiças sistemáticas que
precisam de ser corrigidas,
responsabilizar as instuituições
poderosas pelas suas ações.
E as dificuldades de há 20 anos?
Mantêm-se as mesmas?

Estás sempre a tentar obter

informação que alguém não
quer que a obtenhas. Acho que
foi o George Orwell, ou alguém
semelhante a ele, que disse:
“Jornalismo é publicar algo que
alguém não quer ver publicado”.
E eu acho que há muita verdade
nisso.
No caso retratado no filme
Spotlight, o e-mail teve um
papel essencial na propagação
da história. Mas e se a
investigação fosse divulgada
hoje? Acha que a existência
das redes sociais ia beneficiar
ou prejudicar o impacto da
história?

Acho que, provavelmente,
ia ajudar. A história iria
espalhar-se muito mais depressa
e o impacto poderia até ser
maior. Tivemos sorte em publicar
a história na era da alvorada
da internet e isso contribuiu
realmente para que se tornasse
num escândalo à escala global.
Sem a internet, não sei se isso
teria acontecido.

O Congresso Edição 2 #2

Mas as consequências seriam
as mesmas?

Acho que sim. O que descobrimos
foi tão horrível e tão sistémico
que a Igreja ver-se-ia obrigada
a responder de alguma forma.
Mesmo hoje, definitivamente.
E acho que o outro impacto
que tivemos foi nas pessoas,
nas vítimas de abuso sexual por
parte de membros da Igreja.
A realidade é que, antes de
aparecermos, muitas destas
pessoas, e com isto eu quero
dizer milhares e milhares de
pessoas à volta do mundo que
foram abusadas por padres,
sofriam em silêncio. Muitas delas
estavam envergonhadas pelo que
lhes tinha acontecido, muitas
delas sentiam-se culpadas, e a
razão por trás disso é que estas
pessoas acreditavam que estavam
sozinhas. E quando divulgamos as
nossas histórias aperceberam-se
“Ei, não sou só eu, há outros como
eu e a culpa não é minha. A culpa
é da Igreja Católica”.

E isso incentivou muitas dessas
pessoas a chegarem-se à frente e
dizer “Isto aconteceu-me e isto
está errado. E é preciso fazer
algo em relação a isto”. E isso foi
o impacto mais recompensador
que a história obteve, o efeito
libertador das vítimas e
sobreviventes do abuso sexual.
Acha que o jornalismo local
foi uma das vítimas da crise
económica de 2008?

Não penso que tenha sido esse o
problema financeiro dos órgãos
de comunicação. Penso que o
problema foi especificamente
a Internet. Já não recebemos as
receitas de publicidade como
antigamente. A crise real, pelo
menos nos Estados Unidos,
afectou mais os órgãos de
comunicação de tamanho médio.
Foi onde se cortou a sério no
número de empregados. Isso
significa que ninguém está a
cobrir as câmaras locais, que
não existem repórteres a cobrir
a legislação de cada Estado. E

estes órgãos não encontraram
uma forma de substituir o
financiamento com outras
alternativas.
Existem vozes alternativas a
emergir no mundo dos media.
Gostaria de recomendar algum
nome ou projecto específicos
que ofereçam uma perspectiva
fresca aos cidadãos?

Penso que o ProPublica é uma
experiência interessante dentro
no modelo não-lucrativo, que
produz jornalismo investigativo.
Também existe o Center for
Public Integrity, em Washington,
o Center for Investigative
Reporting, na Costa Oeste...
São organizações que estão a
financiar de forma sofisticada,
com doações, o jornalismo
investigativo. Penso que é um dos
motivos pelos quais o ProPublica
teve sucesso. O sucesso a atrair
leitores também parte da união
com os media tradicionais. Numa
investigação, podem envolver um
jornalista do New York Times,

do Washington Post ou do The
Boston Globe. E os artigos são
publicados em conjunto.
A eleição de Donald Trump
tomou o jornalismo norteamericano de surpresa.

Sim, tomou.
Existem pequenas comunidades
que não se dizem sentir
representadas pelo que
chamam de “big media”. As
grandes organizações dos
media são, de facto, orientadas
para as elites?

Eu diria que os meios de
comunicação na América têm
algum trabalho a fazer. Não
só falharam a história da força
eleitoral de Donald Trump,
mas também as razões para o
apoio que obteve. Perderam a
história da profunda insatisfação
económica na América que levou
à vitória de Donald Trump. Há
muito pouco jornalismo sobre
isso. E penso que isso aconteceu
porque a maioria dos repórteres
estavam a trabalhar a partir de
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Nova Iorque ou Washington,
ou a ir aos estados das primárias.
Havia poucos repórteres
na verdadeira América, a
entrevistar pessoas sobre como
se sentiam nas suas vidas.
Penso que, por isso, os media
americanos perderam uma
grande história.
E isso devia ser uma lição
sobre como recolhemos notícias
e sobre as noções pré-concebidas
que os repórteres já levam para
as histórias que estão a cobrir.
Os media americanos estão,
ou deviam estar, num período
importante de autoreflexão.
Qual foi a grande lição que os
jornalistas devem retirar das
presidenciais de novembro?

A grande lição é falar com
pessoas reais sobre as vidas que
estão a viver. Fora das grandes
áreas metropolitanas, como
Nova Iorque, Washington ou Los
Angeles. Houve pouco jornalismo
sobre isso, e é obviamente
importante.

RUI COUTINHO/ESCS

“É preciso
coragem
para ser
jornalista”

MARCELO TEIXEIRA
UNIVERSIDADE LUSÓFONA

No meio da Avenida da Liberdade
o protagonista foi o S.Jorge. O histórico cinema aguardava de forma
expetante a chegada do Presidente
da República, Marcelo Rebelo de
Sousa. Sem grande aparato policial,
mas cumprindo-se as normas de segurança habituais, o alarido vinha
dos jornalistas e curiosos, que na escada do hall do S.Jorge ansiavam o
momento de chegada do estimado
Presidente.
Acompanhado por uma equi-

pa de peso, como exigem os procedimentos formais, o Chefe de
Estado chegou ao 4º Congresso
dos Jornalistas. De braço dado com
Ferro Rodrigues e também acompanhado pelo presidente da Câmara
de Lisboa, Fernando Medina,
Marcelo só largou o presidente da
Assembleia da República, para,
no seu jeito carismático, distribuir
abraços e beijinhos.
A presidente do Congresso,
Maria Flor Pedroso, recebeu
Marcelo Rebelo de Sousa com cortesia e entusiasmo natural. Em tons

“Sem jornalismo
estável, forte e
independente não
há democracia sólida
e de qualidade
em Portugal”
Marcelo Rebelo
de Sousa, Presidente da República

RUI COUTINHO/ESCS

descontraídos, apesar da formalidade, entraram no cinema sob a alçada
de flashes e do típico burburinho de
uma multidão que aspira registar os
passos do Presidente. Acompanhado
por alguns seguranças, mas sempre com uma razoavel distância, subiu a escada sob o olhar atento de
toda a gente. “É o Marcelo!”, ouvia-se
repetidamente.
Depois da célere recepção e já
na escada, Marcelo deparou-se com
a primeira fotografia da fotogaleria
do Congresso. Com um olhar sereno analisou o trabalho, demorando

BRUNO LISITA/UC

“Este
Congresso
demorou
tempo a mais
a chegar”
Marcelo Rebelo
de Sousa, Presidente
da República

BRUNO LISITA/UC
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o tempo necessário para absorver a
informação. No piso de cima, onde
a confusão se instalara, o 20º presidente de Portugal observou todas
as peças fotográficas. Depois seguiu
para a sala principal para se iniciar
o Congresso. A plateia estava bem
composta, com pessoas de todas as
idades que vieram ao S.Jorge para
afirmar o jornalismo.
O Presidente da República é
o último a falar para deixar uma
mensagem duradoura. Começou
por mencionar Mário Soares e a
sua importância para a liberdade e
BRUNO LISITA/UC

democracia. Continuou e reforçou
que o Congresso “demorou tempo
demais a chegar”. Utilizou a memória e relembrou que na década
de 90, a perspetiva era de bonança com “manhãs sem nuvens no horizonte”. Porém, complementou a
ideia, dizendo que a realidade hoje
é de crise. Debateu o pós-verdade
e a eterna mistificação dos problemas, e apelou aos atuais e futuros
jornalistas que não desistam de lutar pela própria “independência”,
pois será a causa de uma “democracia sólida e revitalizada”.

Um Presidente que trata
por tu os jornalistas

No final da visita, Marcelo Rebelo
de Sousa encaminhou-se para a
sala onde se encontra a equipa de
redação do Congresso. Esperavam
ansiosamente dez alunos, que tinham preparada, cada um, uma
questão para o Presidente da
República.
Cumprimentou-os
um a um e sentou-se numa cadeira igual à de todos. Respondeu
divertido e contou com Ferro
Rodrigues ao lado. Para os aspirantes a jornalistas deixou mensaBRUNO LISITA/UC
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gens fortes, disse que “não se pode
confundir o essencial com o acessório”, incentivou-os a ler mais e
destacou que “é preciso coragem
para ser jornalista”.
Com o nome na ponta da língua cumprimentou uma jornalista
da sua geração. Deu-lhe um abraço
e trocaram algumas palavras, antes
de se despedir e vestir o sobretudo.
Esperemos também que o jornalismo vista os principios que o fundaram. Porque o frio neste ofício
não só precarizou, como deixou alguns profissionais ao relento.
RICARDO DIAS/CENJOR

SINDICATO DE JORNALISTAS, CLUBE DE
JORNALISTAS E CASA DA IMPRENSA

Lançamento do
livro “Tudo por
Uma Boa História”

Uma organização inédita
do Congresso

Os bastidores do
jornalismo: Confissões,
desafios e conquistas
O livro “Tudo por Um Boa
História”, coordenado pelo
Sindicato dos Jornalistas
e editado pela Esfera dos
Livros, é apresentado por
Joaquim Furtado, hoje, às
19h30, no espaço da Feira
do Livro, no Cinema São
Jorge.
“Tudo por Uma Boa História”
resulta da vontade de fazer
chegar ao público “o que
é isto de ser jornalista”,
explica Isabel Nery, uma
das coordenadoras da obra
e membro da direção do
Sindicato dos Jornalistas.
Este livro procura dar a
conhecer aos leitores as
experiências vividas pelos
jornalistas durante o seu
trabalho de terreno.
O jornalista raramente é
protagonista das histórias.
“E é assim mesmo que
deve ser”, esclarece Isabel
Nery. Neste livro, a ideia é
aproximar os cidadãos da
prática jornalística. O relato
de experiências pessoais
permite ao leitor conhecer
os “bastidores” do mundo
do jornalismo.
Em 24 breves capítulos,
jornalistas dos vários meios
e de diferentes órgãos de
comunicação social contam
histórias de dilemas éticos
profundos, de decisões
mal tomadas, de desafios
que testam os limites, mas
também de resiliência,
esperança e aprendizagem.
Francisco Sena Santos,
profissional de referência na
rádio portuguesa e autor de
um dos textos publicados
no livro, escolheu um
testemunho de “autocrítica”
que revela “aquilo que no
momento atual parece
ser mais relevante:
a demarcação dos
excessos”, na cobertura dos
acontecimentos trágicos.

GONÇALO COSTA/UNIVERSIDADE DO MINHO

PEDRO ESTEVES
UNIVERSIDADE DO MINHO

PEDRO MIRANDA/ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ALEXANDRE SABINO/UNIVERSIDADE LUSÓFONA

Pela primeira vez, três entidades representativas da profissão envolveram-se na organização do Congresso
dos Jornalistas. Goulart Machado, da
Casa da Imprensa, e Cesário Borga,
do Clube de Jornalistas têm sobre
isto uma opinião coincidente: desta
forma fica assegurada a universalidade da representação dos jornalistas
no Congresso.
Os três últimos congressos foram organizados pelo Sindicato
de Jornalistas. De acordo com
Cesário Borga, o que dava origem ao
Congresso era “a vontade expressa do
Sindicato e das direções eleitas”. Só
com esta direção do Sindicato, eleita nas últimas eleições, se chegou ao
acordo conjunto de que era preciso
fazer um Congresso.
Para Goulart Machado, estes dois
novos promotores permitem representar a “universalidade da profissão”.
Para além disso, devido ao ambiente
precário que se vive nas redações, entidades como a Casa da Imprensa são
cada vez mais importantes ao facultar regimes complementares de saúde e de segurança social. “Alguns jornalistas vivem com o rendimento
social de inserção”, lembra.

“Passou tempo demais”

Para Goulart Machado, este
Congresso tem uma importância redobrada, até porque “passou tempo
demais” desde a última vez que jornalistas se sentaram à mesa para discutir
os problemas da profissão. “Nós [Casa
da Imprensa] nunca fugimos aos debates, e agora com a cada vez maior
preponderância das tecnologias, é necessário afirmar o papel do jornalista
no mercado de trabalho”.
Mas as mudanças não se ficaram por aqui. Como alerta Cesário
Borga, nos primeiros congressos a
iniciativa privada era ainda reduzida: “Todos os órgãos eram públicos.
Isso levanta a questão da propriedade. Os patrões agora não têm cara”.
Por seu lado, Sofia Branco, na
sessão de abertura do Congresso, que

1 Goulart Machado
Presidente da Casa da
Imprensa
2 Cesário Borga
Vice-presidente do Clube de
Jornalistas
3 Sofia Branco
Presidente do Sindicato de
Jornalistas

contou com a presença do Presidente
da República apelou para que “não se
espere mais vinte anos para o próximo Congresso”. Para já há o desejo de
os jornalistas “não se fecharem em si
mesmos”. A Presidente do Sindicato
de Jornalistas alertou para o “preço
demasiado alto” de os jornalistas pertencerem a organizações sindicais na
conjuntura actual.
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MARGARIDA ALPUIM
ESCOLA SUPERIOR DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL

GONÇALO COSTA/UNIVERSIDADE DO MINHO

ESTUDO

Jornalismo: retrato de uma
profissão em risco
Muitos jornalistas são formados em Comunicação Social ou Jornalismo.
A especialização obrigatória na área não é consensual entre os
profissionais do setor, mas ganha força entre os mais jovens
INÊS DUARTE UNIVERSIDADE DE
COIMBRA E RICARDO FERREIRA
UNIVERSIDADE DO PORTO

O número de jornalistas em
Portugal evoluiu de maneira positiva
até 2006. A partir daqui, a tendência
inverteu-se, tendo baixado 15,7% até
2014. “Esta quebra desenvolve-se sobretudo por falta de ingresso de jornalistas na profissão”, refere João
Miranda, que apresenta esta sexta-feira o estudo “Retratos de uma
profissão indefinida. Resultados de
um inquérito aos jornalistas”.
Dos inquiridos, 38,8% são redactores/repórteres. Quase metade
do número de editores/coordenadores de secção (16,5%). Segundo o
docente da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, o setor
é sobretudo masculino, embora a
taxa de feminização tenha aumentado nas categorias mais jovens. Ainda
assim, costuma ser “abandonado relativamente cedo”, defende.
A maioria dos inquiridos é li-

cenciada (31,7%). Porém, perto de
1800 inquiridos não têm formação
superior. Dentro dos jornalistas licenciados, grande parte formou-se
em cursos de Jornalismo (27,2%) ou
Comunicação Social (32,2%). Nota
ainda para 40% de respondentes com
especialização noutras áreas – filosofia, gestão, contabilidade e cinema
são as mais escolhidas.
Ao contrário do que acontece
na actualidade, 64,6% entende que
a prática do jornalismo deve exigir
uma formação superior. Mas apenas
39,2% consideram que essa formação deve ser especializada em cursos de jornalismo. “É uma questão
que foi levantada aquando da revisão do Estatuto do Jornalista”, lembra o investigador. Ao cruzar com o
indicador da idade, o inquérito conclui que são os mais jovens a querer
a especialização.
Apesar dos resultados, Paulo
Martins, docente do Instituto
Superior de Ciências Sociais e

Políticas, diz que não se deve exigir
uma formação exclusiva no jornalismo. “Ficamos todos a ganhar enquanto sociedade se mantivermos
este modelo de profissão aberta.
Precisamente para que as redações
tenham jornalistas provenientes de
várias áreas que podem enriquecer
a leitura e a perceção dos acontecimentos”, aponta o docente.
De acordo com o inquérito, 90%
dos inquiridos não dispensa a obrigatoriedade de terem carteiras profissionais. Já metade fez estágios
profissionais ou extra-curriculares
não remunerados.
O estudo de João Miranda surge no âmbito de uma tese de doutoramento sobre a autorregulação profissional do jornalismo.
Desenvolvido em 2015, foi respondido por 806 profissionais de todo o
país. Além da especialização no setor, aborda ainda a precariedade do
jornalismo português, os baixos salários e o abandono precoce.
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PAULO SÉRGIO SANTOS/UNIVERSIDADE DE COIMBRA

“Não há jornalismo
sem jornalistas”
Sofia Branco, Presidente do
Sindicato de Jornalistas

“18 anos é muito tempo. Entretanto
tudo mudou no modo como se produz
e consome informação” Goulart Machado,

“A organização deste
congresso é uma boa
notícia” Mário Zambujal,

Presidente da Casa da Imprensa

Presidente do Clube de Jornalistas

CICLO DE CINEMA
«PAREM AS ROTATIVAS, VAMOS CONVERSAR»

Jornalismo: Uma missão
impossível?
Entre 8 e 12 de janeiro, um ciclo de cinema para todos os cidadãos que
quiseram debater o estado jornalismo no Congresso
DIOGO OLIVEIRA
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS
SOCIAIS E POLÍTICAS

Procurar explicações e aprofundar a perceção dos acontecimentos são as principais razões que levam Jaime Nogueira
Pinto, professor de Ciência Política, Sara
Carinhas, atriz, e Jorge Reis Sá, escritor
e editor de obras literárias, a ler jornais.
É através da imprensa que encontram as respostas de que precisam para
compreender o que se passa no mundo.
Lembram o 11 de Setembro – todos viram em directo o ataque às torres gémeas, o segundo embate numa das torres
foi visto pela televisão mas no dia seguinte não podiam deixar de comprar os seus
jornais para perceber melhor o que se tinha passado.
“Antigamente, era aos jornais que íamos buscar informação, mas atualmente todos os meios, quer seja a televisão,
quer seja o digital, oferecem as notícias
no momento”, diz Jaime Nogueira Pinto,
ainda assim não pode passar sem o aprofundamento dos assuntos na imprensa.
Mais investigação e notícias em primeira mão é o que pede Jorge Reis Sá, defendendo que é a única forma de manter
e ganhar leitores. No online critica notícias copiadas das agências que não trazem nada de novo. Sugere que este meio
sirva para despertar a curiosidade do leitor e apenas lance informação para ser
desenvolvida na imprensa.

Matem o mensageiro?

O título do filme de Michael Cuesta que
serviu de introdução para este encontro,
na última segunda-feira, «Matem o mensageiro», traz à conversa a importância da
missão do jornalista, desde sempre e nos
dias de hoje. Sara Carinhas releva a função
de contar a verdade. O interesse público

assim o exige mas a atriz fala da sua experiência e como por vezes é complicado aos
jornalistas compreenderem e relatarem
um espetáculo de teatro, por exemplo.
Já Jorge Reis de Sá confidenciou que
procura que os jornalistas “filtrem” a informação e que lhe ofereçam uma perspetiva, ainda que subjetiva, sabendo que
esta afirmação geraria estranheza. Apesar
desse filtro ser pessoal, o escritor não vê
problemas nisso, uma vez que o profissional tem de seguir certas regras deontológicas, que tornam esse “filtro” não
prejudicial na sua missão de informar.

Num contexto de novos media digitais e com a necessidade de ser o primeiro a dar a notícia, Jaime Nogueira Pinto
disse que a velocidade não pode sobrepor-se ao rigor dos factos no exercício do
jornalismo.
A falta de exatidão nas notícias leva à
desconfiança do público que se afasta do
seu jornal. Por isso saber escolher as fontes é essencial para conseguir boa informação, acrescenta Sara Carinhas. A missão do mensageiro é insubstituível numa
sociedade democrática, acabam por concordar todos os intervenientes.

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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