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1. O jornalista deve relatar os factos com rigor e exati-
dão e interpretá-los com honestidade. Os factos devem 
ser comprovados, ouvindo as partes com interesses atendíveis no caso. 
A distinção entre notícia e opinião deve fi car bem clara aos olhos do 
público. 2. O jornalista deve combater a censura e o sensacionalismo e con-
siderar a acusação sem provas e o plágio como graves faltas profi ssionais. 
3. O jornalista deve lutar contra as restrições no acesso às fontes de in-
formação e as tentativas de limitar a liberdade de expressão e o direito de 
informar. É obrigação do jornalista divulgar as ofensas a estes direitos. 
4. O jornalista deve utilizar meios legais para obter informações, imagens ou do-
cumentos e proibir-se de abusar da boa-fé de quem quer que seja. A identifi cação 
como jornalista é a regra e outros processos só podem justifi car-se por razões 
de incontestável interesse público. 5. O jornalista deve assumir a responsabili-
dade por todos os seus trabalhos e atos profi ssionais, assim como promover a 
pronta retifi cação das informações que se revelem inexatas ou falsas. O jorna-
lista deve também recusar atos que violentem a sua consciência. 6. O jornalista 
deve usar como critério fundamental a identifi cação das fontes. O jornalista 
não deve revelar, mesmo em juízo, as suas fontes confi denciais de informa-
ção, nem desrespeitar os compromissos assumidos, exceto se o tentarem usar 
para canalizar informações falsas. As opiniões devem ser sempre atribuídas. 

7. O jornalista deve salvaguardar a presunção de inocência dos arguidos até a 
sentença transitar em julgado. O jornalista não deve identifi car, direta ou indi-
retamente, as vítimas de crimes sexuais e os delinquentes menores de idade, 
assim como deve proibir-se de humilhar as pessoas ou perturbar a sua dor.

8. O jornalista deve rejeitar o trata-
mento discriminatório das pessoas 
em função da cor, raça, credos, na-
cionalidade, ou sexo. 9. O jornalista 
deve respeitar a privacidade dos cida-
dãos exceto quando estiver em causa 
o interesse público ou a conduta do in-
divíduo contradiga, manifestamente, 

valores e princípios que publicamente defende. O jornalista obriga-se, antes de 
recolher declarações e imagens, a atender às condições de serenidade, liber-
dade e responsabilidade das pessoas envolvidas. 10. O jornalista deve recusar 
funções, tarefas e benefícios suscetíveis de comprometer o seu estatuto de 
independência e a sua integridade profi ssional. O jornalista não deve valer-se 
da sua condição profi ssional para noticiar assuntos em que tenha interesse.

Nem toda 
a informação 
é jornalismo

O CONGRESSO
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Inseguros, desmotivados  
e pessimistas 

BEATRIZ PINTO UNIVERSIDADE  
DO PORTO E RUI BARROS 
UNIVERSIDADE DO MINHO 

Precários, mais qualificados do 
que há sete anos e desmoraliza-
dos. Estas são três das caracte-
rísticas apontadas aos jornalistas 
portugueses a partir do maior in-
quérito à classe já realizado em 
Portugal: “Os jornalistas portu-
gueses são bem pagos?”. O estu-
do, respondido por cerca de 1500 
pessoas, foi conduzido por uma 
equipa do Centro de Investigação 
e Estudos de Sociologia (CIES), 
em parceria com o Sindicato dos 
Jornalistas e o Observatório da 
Comunicação, vai ser apresentado 
no terceiro dia do 4º. Congresso 
dos Jornalistas Portugueses. 

A inexistência de fortes víncu-

o surpreenderam: “É negativo que 
mais de 50% receba menos de mil 
euros por mês, especialmente ten-
do em conta que a maioria traba-
lha mais de 40 horas por semana e 
que quase 80% é licenciado.”

Ao todo, mais de três em cada 
quatro jornalistas têm uma licen-
ciatura ou um bacharelato – um 
número superior à média nacio-
nal. No polo oposto, há 20,4% de 
jornalistas que apenas frequenta-
ram o ensino secundário.

Ânimo em baixo
De acordo com os autores do es-
tudo, as más condições de traba-
lho geram uma desmoralização 
geral. Quase dois terços dos atuais 
titulares de carteira profissio-
nal já pensaram, pelo menos uma 

los contratuais é o principal in-
dicador da precariedade na clas-
se: um em cada três jornalistas 
trabalha sem contrato fixo e 26% 
está a “recibos verdes”. Para além 
disso, a maioria dos profissionais 
trabalha entre 35 a 40 horas sema-
nais. No entanto, apenas cerca de 
4% dos jornalistas diz ser remune-
rado pelas horas extraordinárias 
que faz.

Como principais condiciona-
lismos à profissão, os jornalistas 
apontam a agenda, as condições 
de trabalho e o salário. Apesar 
do rendimento médio dos jorna-
listas inquiridos ser de 1.113 euros 
líquidos, mais de um quinto dos 
profissionais recebe menos de 700 
euros mensais. Miguel Crespo, do 
CIES, diz que estas percentagens 

vez, em abandonar a profissão. 
Principais motivos: baixo rendi-
mento, degradação da profissão e 
precariedade contratual. 

Apesar de apenas 90,5% dos 
jornalistas considerarem impro-
vável voltar a encontrar emprego 
em menos de um ano, os números 
indicam o contrário: dos inquiri-
dos que já estiveram desemprega-
dos, quase dois terços encontra-
ram emprego em menos de um 
ano. Destes, um terço consegui-
ram-no em menos de seis meses. 

Quanto à autonomia da pro-
fissão, são os factores internos 
que mais afetam os jornalistas: 
31,5% dizem ser pouco ou nada au-
tónomos em relação às decisões 
das chefias e 41% em relação às de-
cisões das administrações. 

Um estudo recente descreve uma profissão com más condições laborais  
e com baixas expectativas de futuro 

Os jornalistas portugueses 
são bem pagos?
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PERFIL NIC NEWMAN 

Na primeira linha  
do progresso

MARCELO TEIXEIRA 
UNIVERSIDADE LUSÓFONA

“Em Portugal, a confiança e a in-
dependência do jornalismo pare-
cem mais fortes do que em muitos 
outros países (como por exem-
plo, em Espanha). O uso dos media  
sociais é muito elevado”, diz-
-nos, Nic Newman, ques estará 
este sábado no 4º. Congresso dos 
Jornalistas Portugueses, .

Newman é um jornalista lon-
drino que não se ficou pela era 
analógica. Visionário e dotado de 
conhecimentos digitais, trabalhou 
durante uma década para o gru-
po BBC. Foi membro fundador da 
BBC News Website, introduzindo 
e desenvolvendo várias inovações 
na página online desta empresa.

Dinamizou inúmeras ferra-

mentas que se tornaram, com o 
tempo, imprescindíveis para a co-
municação entre as pessoas, por 
exemplo, blogues, podcasts e apli-
cações para notícias. Podemos de-
finir Newman como um estrate-
ga digital que explora a vertente 
tecnológica. 

O jornalista britânico faz par-
te da equipa de investigadores da 
agência Reuters e assume-se oti-
mista em relação ao futuro. O seu 
pensamento baseia-se na neces-
sidade de explorar os mercados 
apropriados face à conjuntura. À 
Future Media Lab, Newman refe-
re que «em primeiro lugar é pre-
ciso valorizar a comunicação e só 
depois definir a estratégia para as 
plataformas». Sobre a nova meto-
dologia de produzir conteúdos di-

gitais realça «saber comprimir a 
informação é essencial».

Nic Newman contou-nos, por 
email, que ocupa o tempo livre 
com caminhadas, partidas de té-
nis ou idas ao teatro e por duas 
vezes visitou Portugal para férias, 
por isso reconhece «conheço me-
nos o jornalismo português do que 
devia». 

Para os profissionais deixa um 
alerta: «para haver viabilidade 
económica é necessário combinar 
a realidade de hoje com as oportu-
nidades de amanhã».  Nesta entre-
vista ao Future Media Lab, diz «ser 
possível tornar a interação com a 
audiência mais vinculativa e efi-
caz». O primordial nos media, lem-
bra, é «fornecer informação verda-
deira e relevante».

Como pode o jornalismo ser viável face ao contexto tecnológico 
atual? Como devemos reagir? Um dos fundadores do site da BBC e 

impulsionador de novos meios digitais de informação, Nic Newman, fala 
da sua experiência aos jornalistas portugueses

Lançamento do 
livro “Que número 
é este?”

Os segredos por detrás da 
estatística À volta dos números, 
há muitas histórias que podem 
ser contadas. Quando algo muda, 
quando existem surpresas, 
quando são inéditos. “Os 
problemas, por vezes, escondem-
se onde nós nem imaginamos”, diz 
Maria João Valente Rosa, diretora 
da Pordata e uma das autoras 
da obra “Que número é este?”. 
Numa iniciativa da Fundação 
Francisco Manuel dos Santos 
(FFMS), que lançou até hoje oito 
portais com dados estatísticos, 
o livro pretende orientar os 
jornalistas a utilizar os números 
na construção das notícias. 
As estatísticas “são cada vez 
mais importantes neste mundo 
em que nos movimentamos”, 
sustenta a investigadora. Mas 
os números que chegam às 
redacções em comunicados de 
imprensa, anúncios ou relatórios 
não falam por si mesmos. “É 
preciso perceber como foram 
construídos, as suas origens e 
dar-lhes contexto para, a partir 
delas, conseguir contar a história”. 
Os jornalistas têm um papel 
importante na disseminação 
da informação. Nesse sentido, 
“a estatística está muito 
próxima dos jornalistas, pelo 
que é preciso entrarmos neste 
mundo e sabermos retirar de lá 
aquilo que é essencial”, diz. Até 
porque há quebras de série que 
podem afetar comparações. 
Dividido em 22 capítulos, o guia 
inclui definições de conceitos, 
exemplos práticos e alertas sobre 
situações a evitar. Está disponível 
em formato físico, mas pode ser 
descarregado gratuitamente na 
Internet.
A FFMS foi criada em 2009 
e promove o estudo dos 
grandes problemas nacionais, 
levando-os ao conhecimento 
da sociedade. Pertencem à 
fundação duas das autoras do 
livro, Maria João Rosa e Luísa 
Barbosa, a quem se juntou o 
jornalista Ricardo Garcia.
Os três vão falar sobre “Que 
número é este?” hoje, às 19h30, 
no espaço da Feira do Livro, no 
Cinema São Jorge. A sessão é 
moderada por Helena Garrido.
RICARDO FERREIRA  
UNIVERSIDADE DO PORTO

DR



A principal preocupação do 
CDSJ é a desatualização dos de-
veres dos jornalistas, quando 
confrontados com o panorama 
mediático atual. “No novo mun-
do comunicacional, nem toda a 
informação é jornalismo”, dis-
se São José Almeida, para quem 
o Código Deontológico não se 
adaptou à mudança da paisa-
gem mediática que a internet 
trouxe. É preciso, portanto, uma 
“releitura da nova realidade” 
– acrescentou.

Foi também sugerida uma nova 
redação para o ponto 4. De acordo 
com esta proposta, a violação da 
regra da identificação do jorna-
lista só poderá acontecer “depois 
de verificada a impossibilidade de 
obtenção de informação relevante 
pelos processos normais”.

Daniel Reis, o ex-presidente 
do CDSJ e um dos responsáveis 
pela redação do atual Código, 
considerou não haver necessida-
de de modificar o documento que 
define os deveres dos jornalistas, 
por entender que a principal alte-
ração agora proposta já está con-
templada na versão em vigor.

Idêntica posição é a de Paulo 
Martins, membro da Comissão 
da Carteira Profissional de 
Jornalista. “O que é preciso fa-

zer é reforçar o cumprimento das 
normas que lá estão”, disse.

Para Marcos Borga, fotojorna-
lista do Expresso e da Visão, “os 
problemas da imagem e da foto-
grafia são comuns aos da escrita”. 
Apesar de concordar que “tudo 
se põe na rede e não há espaço 
para refletir”, Marcos Borga acre-
dita que “não é preciso mudar o 
Código Deontológico para os no-
vos meios”.

Joaquim Fidalgo admite a in-
trodução, “de forma explícita, de 
novas normas que ajudem a cha-
mar a atenção para princípios 
que podem ser demasiado va-
gos”, no Código. Para o jornalis-
ta e professor da Universidade do 
Minho, “a ética é sempre a mes-
ma, os princípios e os valores 
são os mesmos, mas as realidades 
mudam”. Nesse sentido, conside-
ra “perfeitamente legítimo e até 
aconselhável que se olhe de novo 
para o Código Deontológico, que 
vem de 1993”.

Regulação 
da profissão
Paulo Martins apresentou tam-
bém a proposta de aprovação de 
uma carta de direitos e deveres 
de natureza vinculativa para os 
profissionais e para a classe po-

lítica. O jornalista faz esta suges-
tão como resposta às situações de 
desrespeito no acesso à informa-
ção por parte de algumas insti-
tuições e para defender os jorna-
listas que sofrem pressões.

Num âmbito mais geral, Paulo 
Martins reflete sobre a neces-
sidade de repensar a regulação: 
“Temos de aperfeiçoar o mo-
delo da Comissão da Carteira 
Profissional, enquanto regula-
ção externa, mas também de 
prestigiar os mecanismos de au-
torregulação”. A este propósito, 
Manuel Vilas-Boas, ex-presiden-
te do CDSJ, apresenta uma vi-
são crítica da situação: “A profis-
são não é regulada, anda à solta. 
A maioria dos jornalistas não co-
nhece o Código Deontológico”.

Manuel Vilas-Boas conside-
ra que uma forma de colmatar 
esta debilidade passa por tor-
nar as escolas de jornalismo es-
paços de discussão de deonto-
logia. O mesmo sentem Pedro 
Alexandre e Carolina Pescada, 
dois alunos de licenciatura em 
jornalismo da Escola Superior de 
Comunicação Social, para quem 
o Código Deontológico “não é 
muito discutido nas aulas”, à ex-
ceção da disciplina de Ética e 
Deontologia.

“A ética é 
sempre a 
mesma, os 
princípios e os 
valores são os 
mesmos, mas 
as realidades 
mudam”
Joaquim Fidalgo

“O imediatismo 
pressiona muito 
as pessoas “
São José Almeida

“Acho que 
não é preciso 
mudar o C ódigo 
Deontológico  
para os novos 
meios “
Marcos Borga

JOANA OCHOA/ESCS PAULO COSTA/UNIVERSIDADE DO MINHO
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JOANA OCHOA/ESCS

Conselho 
Deontológico 
quer reforçar 
cláusula de 
consciência

MARGARIDA ALPUIM

ESCOLA SUPERIOR DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL E  

PEDRO ESTEVES  
UNIVERSIDADE DO MINHO

O Conselho Deontológico do 
Sindicato de Jornalistas (CDSJ) 
propôs a introdução de mais um 
artigo no Código Deontológico 
dos jornalistas que autonomiza o 
direito de os jornalistas recusarem 
atos que violentem a sua consciên-
cia. A proposta, segundo a presi-
dente do CDSJ, é defender os jor-
nalistas do imediatismo com que 
são confrontados todos os dias nas 
redações. Para São José Almeida 
nas atuais condições “é preciso que 
os jornalistas escrevam de acordo 
com a sua consciência”.

Uma outra alteração propos-
ta está relacionada com o ponto 
8, referente às questões de discri-
minação, e visa adequar o Código 
Deontológico à nova redação 
da Constituição da República 
Portuguesa. Deste modo, as ques-
tões relacionadas com a discri-
minação passam a incluir: a as-
cendência, a etnia, a língua, o 
território de origem, a religião, as 
convicções políticas ou ideológi-
cas, a instrução, a situação econó-
mica, a condição social, o género 
ou orientação sexual.

Quase 24 anos decorridos da aprovação do Código Deontológico o 
Congresso vai votar amanhã uma proposta de revisão. A iniciativa do 
Conselho Deontológico visa adequar o documento à nova realidade 

mediática. Porém, há quem considere que a atual versão continua válida.
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Mulheres ao poder!
“As redações estão 
cheias de mulheres 
competentes. É uma pena 
não terem a oportunidade 
de chegar aos cargos de 
chefia”, lamenta Mafalda 
Anjos, recentemente 
nomeada diretora da 
Revista Visão, à margem do 
Congresso.
Adelino Gomes, o 
moderador da mesa de 
diretores deu o mote: “de 
19 aqui sentados só dois 
são mulheres”.  Mafalda 
Anjos, da Revista Visão, 
e Graça Franco, da Rádio 
Renascença, começaram 
a sua intervenção 
salientando este facto. 
As mulheres continuam 
muito limitadas no que toca 
ao acesso à direção dos 
órgãos de comunicação 
social. Para as diretoras da 
Visão e da Renascença, “a 
questão do género não é 
relevante no que respeita 
à qualidade do trabalho 
de chefia”, mas “existem 
muitos lugares para 
homens incompetentes no 
topo e muito poucos para 
mulheres competentes”, 
salienta Mafalda Anjos em 
entrevista, acrescentando 
que “as redações 
estão cheias de boas 
profissionais”.
A falta de paridade de 
mulheres na direção de 
empresas, a naturalidade 
com que aceitam ser 
mandadas por um homem, 
a má reação das entidades 
patronais a direitos, como 
as licenças de maternidade, 
e o hábito de se elegerem 
homens para grandes 
cargos são algumas das 
causas apontadas por 
Mafalda Anjos para a 
desigualdade de acesso às 
chefias.
“As mulheres precisam de 
provar o dobro para dirigir”, 
foi a crítica da diretora 
da Revista Visão no que 
diz respeito ao acesso à 
profissão de jornalista e à 
sua liderança no feminino.
DANIELA OLIVEIRA
UNIVERSIDADE  
DA BEIRA INTERIOR

“Se nada 
mudar, daqui a 

30 anos vão existir 
muitos jornalistas a 

precisar do Rendimento 
Social de Inserção”

Paulo Baldaia
Jornal Diário 
de Notícias

“As condições 
de trabalho dos 
jornalistas são 

cada vez piores”
Pedro Camacho 

Lusa

“Sem 
jornalistas 

independentes e 
isentos não existe 

jornalismo de 
qualidade”

Mafalda Anjos 
Revista Visão

“É possível 
fazermos um 

pouco de Spotlight 
todos os dias”

João Paulo 
Baltasar 

Antena1

“É preciso 
sofrer e resistir. 
Acima de tudo, 

ter vocação para o 
jornalismo”

António Magalhães 
Jornal Record

“Na RTP 
não vendemos 
notícias, damos 

notícias”
Paulo Dentinho 

RTP
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A voz dos diretores
DANIELA OLIVEIRA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 
E DIOGO OLIVEIRA INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS

“Menor 
capacidade 
financeira 

tem reflexo na 
qualidade do 
jornalismo”

Miguel Pinheiro 
Observador

“Estamos 
a produzir 

jornalistas no 
sentido contrário. 

Estamos a produzir 
operários”

José Manuel Ribeiro
Jornal O Jogo

“A comunicação
social ficará para a 

história como o único 
setor da economia que 

ofereceu tudo aquilo 
que fez de borla”

Ricardo Costa
SIC

“O grande 
desafio que 

se coloca é o do 
tempo. Ter tempo 

para pensar é difícil”
Graça Franco 

Rádio Renascença

“Quando 
se dirige 

um jornal tem 
de se ter em conta 
o relacionamento 

com o departamento 
de marketing e 

publicidade”
Raul Vaz 

Jornal de Negócios

“O desafio 
é conseguirmos 

pensar devagar e 
sermos lentos”

Pedro Santos 
Guerreiro

Jornal Expresso

“As pessoas 
procuram 

temas duros de 
análise, querem ler 
reportagens e ser 

enquadradas”
David Dinis 
Jornal Público

“O meu 
papel é editorial, 

de defesa daquilo 
que são as matérias 

jornalísticas”
Rui Hortelão 
Revista Sábado

“30% do 
meu tempo 

diário é ocupado 
com questões 

editoriais”
Afonso Camões
Jornal de Notícias

“É mais 
barato fazer 

notícias do que 
novelas”

Sérgio 
Figueiredo 

TVI

“Os jornalistas 
devem ter a 

noção que não são 
o centro do universo. 
Eles são os olhos do 

mundo”
Vitor Serpa 
Jornal A Bola

“Temos 
uma nova 

geração a entrar 
no jornalismo muito 

bem preparada”
António Costa 
Jornal online ECO

“Pedimos 
muitas vezes 
o impossível 

aos jornalistas”
Arsénio Reis 

TSF
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Precários  
que não 
existem

ADRIANA AFONSO 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

A precariedade é um dos assuntos 
que têm dominado o 4º Congresso 
dos Jornalistas Portugueses. O 
Sindicato dos Jornalistas fez chegar 
ao evento as vozes de vários jorna-
listas  sem vínculo contratual que 
não podem estar presentes ou estão 
a participar mas não querem ser 
identificados. O momento em que 
passou o áudio emocionou todos 
pelo drama das situações apresen-
tadas. “Há medo sim, nas redações 
hoje em dia. E esses testemunhos 
todos que conhecemos são histórias 
de amigos nossos, ou de pessoas co-
nhecidas”, afirma Sofia Branco, pre-
sidente da direção do Sindicato dos 
Jornalistas (SJ).

“Achamos que era importante 
trazer um registo muito diversifi-
cado do que está a acontecer”, diz a 
presidente do Sindicato. “Mas essas 
pessoas não queriam efetivamente 
vir falar ou dar a cara porque acha-
vam que poderiam vir a ter mais 
problemas por isso. Portanto esco-
lhemos, ao invés de vir fazer uma 
comunicação na figura da direção, 

dar-lhes voz”. Para Sofia Branco, a 
situação atinge jornalistas experien-
tes e novos, sendo que estes últimos 
estão mais expostos, porque estão “a 
entrar com condições laborais mui-
to diferentes daquelas que existiam 
há 20 anos”.

A pensar nesse problema, o sin-
dicato pretende fazer várias acções, 
com destaque para a elaboração de 
uma tabela para as colaborações. “As 
relações laborais continuam mui-
to presas a um esquema tradiciona-
lista e conservador de empregador/
empregado. E quando tens um ter-
ço dessas pessoas que não têm esse 
vínculo tens que pensar como a pro-
teger.” E isso é o que o SJ preten-
de fazer, nomeadamente pensando 
numa tabela que terá valores míni-
mos para as colaborações freelancer, 
tentando que haja um vínculo dos 
patrões com aquela tabela. “Isso será 
um percurso lento. É uma questão 
complexa, polémica, inclusivamen-
te entre jornalistas”. Até porque, se-
gundo a presidente do Sindicato, “a 
verdade é que não posso dizer que os 
jornalistas são unidos, porque acho 
que isso não é verdade, infelizmente. 

No dia em que nenhum diretor de órgãos 
de informação reconheceu a existência de 

precários nas suas redações, fomos à procura 
deles e descobrimos vários...

No próprio Congresso!

Acho que olham para a sua própria 
situação e não percebem muitas ve-
zes o dano que certas medidas cau-
sam ao coletivo, sobretudo se não 
lhes tocar a eles”. 

Uma esperança viva
Uma das jornalistas que estão a 
participar no evento veio do Norte 
e pede para não ser identificada. 
Está na faixa dos 30, tem família 
constituída e, apesar da formação 
superior e da paixão pelo jornalis-
mo, não consegue fazer desta a sua 
ocupação principal. “Só consegui 
sobreviver exclusivamente do jor-
nalismo por três meses. Agora, para 
além do meu trabalho fora da área, 
tenho uma avença num novo órgão 
de comunicação social”, explica, 
acrescentando que na equipa “ne-
nhum possui vínculo e estamos há 
seis meses à espera da aprovação de 
dois estágios profissionais”.

Outro jornalista, de 46 anos, 
afirma que o desemprego lhe mos-
trou “a vida real da maior parte dos 
portugueses. Nunca pensei estar 
nesta situação. Se a minha mulher 
não tivesse um emprego estável, e 

não pudéssemos contar com a ajuda 
da família, não sei como poderia ser. 
Estou praticamente a pagar para tra-
balhar, e mesmo a vinda ao congres-
so tem sido um investimento para 
fazer contactos, mas tenho uma es-
perança viva”, revela.

Até os jovens demonstram al-
gum receio do que poderá ser o fu-
turo. “Estou a fazer alguns trabalhos 
no jornal da minha terra enquanto 
aguardo a aprovação de um está-
gio profissional. Gosto do que faço 
e acredito que poderia ser melhor 
ainda, mas já falei com colegas meus 
que ao fim do estágio não tiveram 
mais oportunidades. Gostaria de ter 
uma carreira no jornalismo, mas já 
não tenho certezas”, desabafa um es-
tudante de Jornalismo. “Estou a gos-
tar do Congresso e de ouvir os mais 
experientes. Mas, até estes têm mui-
tas queixas”, conclui.

Resistência, resiliência 
e coragem
Um dos painéis de hoje no 
Congresso trata justamente das con-
dições de trabalho dos jornalistas e a 
expectativa é que seja feita uma co-
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ENTREVISTA FÁBIO MONTEIRO

MARIA INÊS VALENTE  
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 

Fábio Monteiro. Colaborador do 
Expresso. Vencedor do prémio 
Gazeta Revelação 2014 pela 
reportagem “Pendurados num 
sonho”, distinção atribuida pelo 
Clube de Jornalistas.
Qual foi a sensação de ter 
recebido o Prémio Revelação?
O reconhecimento é sempre 
importante e deu-me mais 
oportunidades de trabalho. 
Estava à espera dessa 
distinção?
Não. Enviei porque tinha orgulho 
nos trabalhos que tinha feito, 
mas sem ambição de receber um 
prémio.
Sempre sonhou ser jornalista?
Não. Há vários motivos pelos 
quais vim a ser jornalista, 
principalmente curiosidade. 
Muitos dizem que o importante 
é perguntar e eu gosto mais de 
ouvir. Por isso é que me identifico 
sempre muito mais com a 
reportagem.
Qual é a sua opinião  
sobre as condições de acesso  
à profissão?
Depende muito do contexto. 
Se o acesso à profissão é um 
estágio profissional ou um estágio 
curricular é muito diferente e 
depende, completamente, dos 
orgãos de comunicação. Eu fiz um 
estágio num orgão em que a única 
função que já me tinham dado era 
puxar peças da Lusa e reescrever 
peças internacionais. E ao final do 
mês, por não me deixarem assinar, 
abandonei o estágio. 

“Quem te dá trabalho 
não faz um favor”

municação, assinada por dezenas de 
profissionais da RDP/RTP, sobre a 
precariedade. Um dos subscritores, 
João Torgal, de 33 anos, fala sobre 
a sua experiência. “Sou um jornalis-
ta precário da RTP, um dos 34 que 
assinaram a nossa comunicação, e 
posso dizer que viver com a preca-
riedade é viver com a instabilidade 
do dia a dia, sabendo que não há um 
conjunto de direitos, não há subsí-
dios de férias, nem de natal.” O jor-
nalista explica que mantendo-se o 
ordenado bruto, o ordenado líquido 
pode baixar sucessivamente de acor-
do com as atualizações da segurança 
social. “Sabemos que muitas vezes as 
férias são diminuídas e estão depen-
dentes da boa vontade das direcões 
para termos essas férias”, lamenta.

Tendo sido professor de mate-
mática durante alguns anos, João 
Torgal fez o caminho inverso de 
muitos profissionais do setor. “Eu vi-
nha de um emprego mais bem pago, 
com melhores condições - porque a 
matemática me permite trabalhar 
em consultoria, em programação 
e noutros setores -, para uma área 
onde as condições de instabilidade 

são imensas. Eu sou um exemplo de 
estar aqui por puro gosto”, declara.

Para este jornalista, a precarie-
dade só poderá ser resolvida quan-
do houver “abertura dos quadros, 
diretores e empresas para even-
tualmente perceberem que ter tra-
balhadores mais satisfeitos e mais 
integrados nos quadros pode ser 
uma mais valia a longo prazo e que 
isso também se reflete no trabalho  
que fazemos”. 

E se muitos jornalistas não têm 
lutado pela profissão, isso aconte-
ce por “puro medo de represálias. 
E, muitas vezes, independentemen-
te de isso ser efetivo ou não, já se 
criou esse clima de medo de pro-
pósito para as pessoas não agirem. 
O Nicolau Santos disse exatamen-
te aquilo que deve ser verdade. Nós 
devemos ser uma profissão e um se-
tor de resistência, resiliência e cora-
gem. Se nós não o somos, acabamos 
por pagar o preço por isso”. E con-
clui: “E se há coisa que salvaguardei 
ao longo da minha vida é que, ape-
sar de tudo, o medo nunca me trou-
xe vantagem nenhuma e a coragem 
já me trouxe algumas”.

PEDRO MIRANDA/ESCS

O jornalismo é uma área que 
está cada vez mais precária…
Isso é um facto. Mas a única forma 
de contrariar isso é sermos mais 
críticos. É uma questão quase de 
atitude pessoal do indivíduo, ou 
seja, não se pode aceitar que se 
pague 50 euros por uma peça em 
que estivemos quase uma semana 
a trabalhar. O teu trabalho tem 
que ser valorizado. Quem te dá 
trabalho não faz um favor.
O que mais o preocupa  
neste momento enquanto 
profissional da área?
A noção de carreira e a questão 
do tempo de produção. Tenho 
bastante presente a ideia que a 
qualquer momento posso ficar 
sem emprego. E depois é o tempo. 
Eu acho que há vários tipos de 
jornalista e a mim interessa-me 
fazer sempre jornalismo com tempo 
ou jornalismo de mais reflexão.
Quais são os conselhos que 
deixa aos jovens que agora 
ingressam na profissão?
Que sejam jornalistas dentro da 
redação. Eu acho que esta é uma 
das ironias da nossa profissão: os 
problemas que tanto queremos 
denunciar são os mesmos que se 
passam dentro de uma redação. 
Obviamente que a redação não é 
nenhum sítio sagrado onde não 
hajam problemas, mas o jornal 
que faz noticias sobre horas de 
trabalho a mais também tem esse 
mesmo tipo de problemas dentro 
de portas. Haver esse tipo de 
problemas dentro de uma  
redação para mim é sempre  
muito chocante.

ZITA MOURA/UCOIMBRA
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aguardam-se as respostas com os 
últimos testes de som e imagem. 
“Confirma lá se está tudo a pos-
tos”, pede a repórter confiante ao 
cameraman inseguro.

Aqui no São Jorge, não há tem-
po a perder. “Isto é melhor que ir 
ao ginásio. Come-se pouco e cor-
re-se muito”, comenta um profis-
sional que sai apressado do audi-
tório e logo se encaminha para as 
escadas, que já subiu e desceu vezes 
sem conta.

Preparam-se coffee breaks para 
fazer face ao regime de dieta que 
se instala quando o trabalho cres-
ce e o fim dos prazos se aproxima 
a passos largos. Na euforia das en-
tradas e saídas do auditório, vá-
rios círculos se formam. Círculos 
que unem gerações e aliam o uni-
verso académico ao profissional. 
Permeáveis à entrada de novos ele-
mentos, mas que não esquecem os 
obreiros do edifício ético que co-
meçou a ser construído em 1993 
– data da aprovação do Código 
Deontológico.

PAULO COSTA/UNIVERSIDADE DO MINHO
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O pulsar 
do segundo dia 
do congresso

MARGARIDA MARQUES 
FCSH-NOVA

Informação, objetividade, rigor, res-
ponsabilidade, credibilidade e liber-
dade. São as máximas presentes na 
parede da redação e que todos os 
alunos e profissionais do Media Lab 
querem assumir à medida que vão 
traçando as linhas de trabalho do dia.

A máquina do café não pára e 
as últimas credenciais são distri-
buídas logo à entrada do Cinema 
São Jorge, por Isaura Marques e 
Isilda Neves, ambas do Sindicato 
dos Jornalistas. Degrau a degrau, 
os congressistas sobem as escadas 
até ao anfiteatro. 

O staff está a postos e sem-
pre dinâmico: “Marisa, vou lá ver 
como está a situação. Pediram-me 
21 cadeiras para o palco”. As cadei-
ras são para os diretores dos dife-
rentes orgãos de comunicação se 
sentarem para as suas interven-
ções na mesa redonda. Extensa fila 
de cadeiras alinhadas a que Sérgio 
Figueiredo, da TVI, chamou “pelo-
tão de fuzilamento”.

O scroll down nos smartpho-
nes e o deslizar da tinta ou grafite 
num bloco de notas são os traços 
comuns do ouvinte do congresso. 
Palmas fortes e pausadas apoiam 
os discursos e as intervenções mais 
impactantes, entre elas a de uma 
estudante de mestrado: “Como ser 
resistente se nos tapam a boca?”. 
As palavras-chave são desemprego 
e precariedade. Os termos que pa-
recem não ter termo. 

Mas fora do auditório há um 
discurso diferente. “Temos de dei-
xar de tratar os jornalistas como 
coitadinhos, porque mais do que 
lamentações são necessárias solu-
ções” é a frase destoante da mul-
tidão que lamenta o estado do 
jornalismo atual enquanto sai do 
auditório.

As portas abrem-se e fecham-
-se tal como as oportunidades nes-
te mundo profissional. Cá fora, 
as máquinas fotográficas estão 
sempre a postos e os microfones 
e gravadores em mãos verdes. Já 
se preparam as perguntas e agora

RICARDO DIAS/CENJORPEDRO MIRANDA/ESCS

ALEXANDRE SABINO/LUSÓFONA
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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 
profi ssional. É exatamente para 
aproximar os dois mundos que 
o 4º. Congresso dos Jornalistas 
Portugueses decidiu criar este 
laboratório que junta alunos, 
professores e repórteres 
profi ssionais.
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. 

O CONGRESSO

CICLO DE CINEMA 

É necessário ouvir 
o outro lado 

JOANA BORGES UNIVERSIDADE 
CATÓLICA PORTUGUESA 

No fi lme Repórter da Noite o persona-
gem principal, Louis Bloom, começa a 
fi lmar assaltos e mortes para vender as 
imagens aos canais de televisão locais. 
Para ele o que importa é ter a imagem e 
contar a história, não olhando a meios 
para atingir os fi ns – nem que para 
isso tenha de “provocar” os incidentes.  

Esta falta de ética esteve no cen-
tro do terceiro debate sobre jorna-
lismo inserido no ciclo de cinema 
que antecedeu o 4º. Congresso dos 
Jornalistas e que, na passada terça-
-feira, juntou no cinema S. Jorge a 
historiadora Irene Pimentel, o diri-
gente da SOS Racismo, Mamadou 
Ba e o realizador Marco Martins. 

Moderado por Judith Menezes 
Sousa, o grupo concordou que são 
formadas narrativas aquando da 
construção das notícias e que os jor-
nalistas acabam por tomar partido. 
“Há a sensação de que a única coi-
sa por trás da produção jornalistica 

é uma lógica muito objectiva, como 
se não houvesse lugar para subjetivi-
dade, o que nós sabemos que não é 
verdade”, afi rmou Mamadou Ba. O 
ativista deu o exemplo de uma dis-
cussão entre a polícia e os moradores 
da Cova da Moura em que três jovens 
de uma associação do bairro foram 
perceber o que tinha acontecido com 
colegas que foram presos e acaba-
ram insultados pela polícia. Quando 
Mamadou foi tentar perceber o que 
se passava com os jovens, contou, 
já havia uma notícia que dizia que 
eles tinham invadido a esquadra.

A verdade e a mentira jornalisti-
ca foram abordadas como um pro-
blema que vai defi nir a história no 
futuro. A ideia geral foi a de que o 
jornalismo é a primeira fonte de in-
formação e se as notícias forem fal-
sas, será muito mais difícil perceber 
o que é verdade ou não, o que acon-
teceu ou não. O caso das notícias 
sobre refugiados que teriam abusa-
do de mulheres na Alemanha foram 

dadas como um exemplo recente. 
A historiadora Irene Pimentel 

mostrou-se muito crítica em relação 
à qualidade do jornalismo feito hoje 
em dia e afi rmou que, apesar de ha-
ver uma maior facilidade na procura 
da informação, em geral há uma des-
cida de qualidade no jornalismo. No 
entanto, realçou que há trabalhos 
com muita qualidade. 

No fi nal, os três convidados con-
cluíram que será preciso um maior 
humanismo no jornalismo, uma 
maior preocupação com “o outro” 
e com a “história do outro” e que é 
essa a melhor maneira de passar a 
informação. Porque será essa histó-
ria completa – e verdadeira – que as 
pessoas gostam de receber. 

Chegou-se á conclusão que é pre-
ciso uma maior humanidade no jor-
nalismo, a preocupação com o ou-
tro, com a história do outro e, que 
essa é a melhor maneira de passar a 
informação porque é assim que as 
pessoas a gostam de a receber. 

No terceiro debate do Ciclo de Cinema dedicado ao jornalismo, 
Irene Pimentel, Mamadou Ba e Marco Martins concluíram é necessário 

mais humanismo na profi ssão
JOANA BORGES/UCP


