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“Jornalismo é publicar alguma coisa que alguém não quer que seja publicado. O resto são 

relações públicas”.  

George Orwell 
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Resumo 

 

 O jornalismo de investigação era e continua a ser uma das áreas mais prestigiadas do 

jornalismo, não só em Portugal como em todo o mundo. Contudo, no nosso país não há uma 

grande aposta por parte das entidades de comunicação nesta vertente de investigação 

jornalística. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos da América, são inúmeras as 

investigações jornalísticas que existem sobre o tema. Quem não se lembra do caso Spotlight? 

Apesar disso, em Portugal, mesmo que em menor número, também existem algumas 

investigações bem sucedidas. O programa Sexta às 9 é desses exemplos a nível nacional.  

 Este trabalho irá centrar-se no jornalismo de investigação em Portugal, procurando 

compreender como é que este ocorre em território nacional e de que forma os media digitais 

contribuem, ou não, para o desenvolvimento da área.  

 De modo a conseguir alcançar os objetivos propostos nesta investigação serão 

realizados dois inquéritos via questionário a dois públicos-alvo: um ao cidadão-comum e 

outro aos profissionais da área.  

 

Palavras-chave: Jornalismo; Jornalismo de investigação; Portugal; Media digitais; Novos 

media. 
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Abstract 

 

 Investigative journalism was and still is one of the most prestige areas of journalism, 

not only in Portugal but around the world.  However, in Portugal, there aren’t many 

communication agencies that want to invest in this type of journalism. On the other side of the 

Atlantic, in the United States of America, there are numerous journalistic investigations. Who 

doesn’t remember the Spotlight case? Despite what was previously said, there are a few good 

examples of investigative journalism in Portugal. The TV show Sexta às 9 is one of the best 

examples of investigative journalism in Portugal. 

 This research will be focusing on investigative journalism in Portugal, seeking to 

understand how this type of journalism is applied in Portugal and in which way the digital 

media helps, or not, developing this area. 

 So that the goals of this dissertation are accomplished, two surveys will be created, 

shared and analyzed. One of them will be studying the Portuguese audience and the other will 

be studying Portuguese journalists.  

 

Key-words: Journalism; Investigative journalism; Portugal; Digital media; New media. 
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Introdução 

 

 A presente dissertação de mestrado tem como tema de estudo o jornalismo de 

investigação em Portugal. A partir desta investigação é pretendido compreender como 

funciona esta área do jornalismo em Portugal e de que forma os media digitais contribuem 

para esta área. 

 A história do jornalismo em Portugal, jornalismo de investigação, jornalista-cidadão 

são alguns dos conceitos abordados na revisão de literatura desta investigação. António 

Fidalgo e Sylvia Moretzsohn são autores citados nos conceitos de jornalismo-cidadão, 

Rogério Santos e Célia Martins no tópico dos novos media digitais e Jacques Mouriquand e 

Óscar Mascarenhas completam o conceito de jornalismo de investigação.  

 Para além da sustentação em autores e investigadores da área estudada, o estudo 

teórico conta ainda com entrevistas exploratórias a um dos representantes de uma das maiores 

entidades de jornalismo de investigação na Europa, Meirion Jones, editor de investigações 

para o Bureau of Investigative Journalism e a profissionais da área como Alexandra Borges, 

jornalista da TVI e Felícia Cabrita, jornalista de investigação portuguesa.    

 Ao longo deste estudo serão abordadas algumas problemáticas da área, como a 

escassez de fundos para contribuir para investigações jornalísticas, a credibilidade de um meio 

de comunicação nacional versus um meio de comunicação regional, e ainda como é 

expectável que o novo jornalista assuma diferentes papéis e esteja apto para conciliar o seu 

trabalho com ferramentas multimédia. 

 A questão de partida – De que forma os meios digitais contribuem para o jornalismo 

de investigação em Portugal? – pretende assimilar como funciona o jornalismo de 

investigação em Portugal e de que forma esta área do jornalismo mudou com a chegada dos 

meios digitais.  

 Em resposta a esta pergunta é possível apresentar duas hipóteses: 1) os meios digitais 

facilitam o trabalho do jornalista de investigação em Portugal; 2) os meios digitais não 

facilitam o trabalho do jornalista de investigação em Portugal. A partir dos resultados e 

conclusões obtidas no estudo empírico, espera-se responder à pergunta inicial como também 

confirmar uma das hipóteses supramencionadas.   

 Deste modo, esta investigação contará com dois grandes capítulos: o primeiro 

dedicado à revisão de literatura, onde se abordará os conceitos já mencionados, e o segundo 

capítulo dedicado ao estudo empírico.  



 

14 
 

 No segundo capítulo, isto é, na parte empírica da investigação, é concretizada a análise 

dos dois inquéritos via questionário, que auxiliam a realização deste trabalho. O primeiro 

inquérito tem como público-alvo o cidadão comum e pretende compreender como este vê o 

jornalismo nacional. Já o segundo conta como inquiridos jornalistas portugueses, sendo 

esperado que as respostas dadas pelos profissionais contribuam para as conclusões do estudo 

empírico. A análise será apresentada através de gráficos criados a partir das respostas 

concluídas. 

 Esta investigação utiliza, portanto, uma triangulação metodológica que cruza a revisão 

de literatura e pesquisa documental sobre o tema com a aplicação de um inquérito a dois 

grupos distintos: jornalistas e cidadãos.  

 Depois de ultrapassadas todas as fases do processo de investigação, procede-se à 

discussão de resultados, bem como, à apresentação das conclusões. 
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Parte I: Estudo teórico 
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1. O jornalismo em Portugal 

 

“A história da imprensa portuguesa não poderá ser observada como um fenómeno isolado e 

sui generis, mas como um dos aspetos (…) da história da nossa cultura”. 

(José Tengarrinha: 1989:263)  

 

 Compreende-se, desde a Antiguidade, que existe a necessidade de informar o povo, a 

necessidade da redação e difusão de notícias. Em Roma, existiam vários boletins 

informativos, que eram escritos por profissionais e executados por escribas escravos. Estes 

boletins tinham como objetivo final informar os generais acerca do que se passava na capital. 

Era também hábito em Roma, encontrar afixado em espaços públicos folhas de notícias 

intituladas Acta Diurna, que, nos dias de hoje, pode ser comparado a editais. 

 Porém, outros povos mantinham hábitos idênticos, mudando o modo como divulgam 

essas informações, sendo que o mais habitual era recorrerem à palavra. Exemplo disso são os 

pregoeiros que, na Idade Média, andavam de povoação em povoação a divulgar a palavra do 

rei ou dos senhores. 

(…) num reino cuja população era, na sua quase totalidade, analfabeta, tornava-se 

fundamental anunciar o que era escrito, lançar pregões, convocar, etc. Falemos, então, dos 

pregoeiros. Recrutados entre as camadas mais baixas da sociedade, peões, por exemplo, não 

lhes eram exigidos grandes dotes intelectuais ou culturais. Na verdade, até poderiam não 

saber escrever, pois o principal era saber ler, decorar e apregoar (sem recurso à leitura) 

(Santos, 2014:128) 

 

 Em Portugal, o cenário era idêntico ao que se passava nos restantes países europeus: a 

imprensa surge, se bem que de modo primitivo, nas folhas volantes mandadas imprimir pelos 

poderosos e pelo próprio governo. Estas eram intituladas de Relações de Novas Gerais ou 

Notícias Avulsas e o seu surgimento ocorre no início do período de dominação espanhola e 

tem como intuito propagar os ideais independentistas. Juntamente com essas Relações surgem 

folhas volantes, que eram passadas clandestinamente e reprimidas pelos Filipes. Dá-se 

destaque a duas relações, ambas escritas por Manuel Severim de Faria: Relação Universal do 

Que Sucedeu em Portugal (impressa em Lisboa em 1626) e Relação mais Províncias do 

Ocidente e Oriente (impressa em Évora em 1628). 

 Contudo, é possível constatar que o jornalismo só nasceu, realmente, em Portugal após 

a Restauração. Isto porque a Gazeta em Que se Relatam as Novas Todas Que Houve Nesta 
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Corte e Que Vieram de Várias Partes no Mês de Novembro de 1641 foi a publicação que 

atingiu a maior regularidade, sendo publicada quase todos os meses durante um período de 

seis anos. 

 Estas Gazetas eram usadas como difusoras diretas da política real, tal como acontecia 

noutros jornais da Europa. As restantes folhas volantes que circulavam não se afastavam 

muito deste desiderato devido à censura prévia pela qual passavam. 

 Através desta regularidade de publicação cria-se um hábito junto dos leitores, que 

aguardavam pela sua impressão e que, depois de lerem, passavam de mão em mão. Os leitores 

aqui referidos, nesta altura, eram elementos instruídos da burguesia e da aristocracia, 

extremamente interessados em saber mais sobre a guerra com Castela. Esse interesse é 

traduzido no título do jornal que substitui as Gazetas, sete anos mais tarde: Mercúrio 

Português com as Novas da Guerra entre Portugal e Castela. 

 Até meados do século XVIII vão surgindo e desaparecendo alguns jornais, tendo sido 

registado períodos onde não existia um periódico no país, o que traduzia o nível iniciante do 

jornalismo praticado em Portugal.  

 Nesta primeira fase do jornalismo em território nacional, este encontra-se bastante 

atrasado em relação a outros países da Europa. Apesar do conteúdo dos periódicos ser 

noticioso, estes seguiam rigorosamente as orientações da corte e as notícias limitavam-se a 

assuntos militares, comerciais e políticos. 

 Pode afirmar-se que, nesta época, as notícias não eram redigidas através da técnica e 

do rigor. Como escreve Nuno Crato na sua obra “Comunicação Social: A Imprensa”: “(…) 

assuntos divulgados meses, e mesmo anos antes, por jornais estrangeiros eram reproduzidos 

sem qualquer escrúpulo, a informação era vaga, sem pormenores, e fiando-se muitas vezes no 

que se ouvia dizer” (Crato, 1982:34). 

 Para piorar as situações do jornalismo em Portugal, a técnica de impressão utilizada 

era precária (usava-se prelos de madeira e papel de péssima qualidade) e a linguagem 

utilizada na redação era pouco cuidada. O sistema de vendas destes jornais baseava-se em 

assinaturas. 

 Para além das dificuldades já enumeradas, deve ter-se em conta que a censura da 

inquisição tornava o jornalismo português da época ainda mais precário, sem rigor e sem 

qualidade.  

 É no século XIX que se reúnem em Portugal as condições para um novo 

desenvolvimento do jornalismo, condições essas que já tinham sido alcançadas na Europa e 

impulsionado o jornalismo.  
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 O número de publicações periódicas aumentou após 1820, depois de período 

conturbado que se arrastava desde 1778. A reforma da Universidade de Coimbra, ordenada 

pelo Marquês de Pombal em 1772, contribuiu de forma significativa para esta evolução.  

 Criar um periódico em Portugal era um processo deveras frágil, o que explicava o seu 

curto período de existência. No entanto, alguns foram-se destacando, como é o caso do Jornal 

de Coimbra (1812-1820), o Semanário de Instrução e Recreio (1812) e o Jornal 

Encyclopédico de Lisboa (1820). Estes mostravam uma preocupação particular em relação à 

publicação científica para um público mais abrangente.  

 A emigração dos portugueses pelos países europeus foi outro grande contributo para a 

evolução, uma vez que os emigrantes apoiavam as ideias liberais, fundando importantes 

periódicos, que eram valiosas fontes de informação para o seu país e províncias ultramarinas. 

Essencialmente, o objetivo destas publicações era:  

(…) conservar o fogo revolucionário nos emigrados, (…); tentar espalhar as ideias 

liberais em Portugal, por meio da entrada clandestina das folhas no País; e convencer os 

governos estrangeiros das possibilidades de vitória das forças constitucionais, de modo a 

conseguir o seu apoio ou, pelo menos, a não hostilidade (Tengarrinha, 1989: 145). 

 

 A 22 de dezembro de 1834 dá-se a instauração da liberdade de imprensa em Portugal, 

tornando-se assim numa arma usada pelos vintistas ao serviço do constitucionalismo. Apenas 

algumas pessoas tinham acesso às discussões dos problemas da nação realizadas nas Câmaras, 

os restantes apenas acediam àquilo que era relatado nas publicações da época.  

 É deste modo que o jornalismo sai das normas da corte e chega aos clubes políticos, 

aos cafés, às casas de família, com um orador a ler em voz alta as notícias mais importantes, 

criando assim uma parceria entre a retórica e o jornalismo da época.  

 Após 1834, o movimento jornalístico intensifica-se através de processos tecnicamente 

mais desenvolvidos e mais seguros. Na primeira metade do século XIX, o panflaterismo 

ganha força, dado que era mais fácil de imprimir e distribuir, recorrendo a uma linguagem 

corrente.  

 Com o objetivo de auxiliar as áreas das letras e ciências, surgem nesta época 

periódicos literários e científicos. É através desta multiplicação de publicações de vários tipos 

e conteúdos que leva à criação da distinção entre jornal e revista.  

 A chamada “Lei das Rolhas” surge em 1850 com o culminar de uma perseguição a 

tipografias e jornais. Esta lei estabelece uma série de medidas repressivas. Apesar de não ser 

usado o termo “censura”, este decreto penalizava a mais pequena ironia, sufocando assim as 

publicações da época.  
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 O país fez-se sentir através de uma vaga de protestos, incluindo os próprios jornais, 

que foram os primeiros a revoltar-se contra esta lei, numa ação que levou à revogação desta 

norma que afetou bastante a imprensa portuguesa da época.  

 Após este período bastante negro, o jornalismo português ganhou um novo fôlego, 

apesar das grandes desigualdades no país serem evidentes, com Lisboa como o centro de 

proliferação dos periódicos portugueses.  

 Devido aos elevados portes de correio e deficiências nas comunicações, a população 

da província recebia com dias de atraso os jornais. Eduardo Coelho explica em 1865 a sua 

opinião em relação aos periódicos portugueses:  

Se a tiragem aumentar, as despesas gerais conservam-se sensivelmente as mesmas 

e, portanto, o preço de custo de cada exemplar será menos elevado; com maior tiragem 

haverá mais anúncios e podem ser pagos mais caros; de modo que, para auferir maiores 

lucros, bastaria baixar o preço e dirigi-lo a uma mais vasta camada de leitores, não como 

um jornal de opinião mas meramente noticioso (Tengarrinha, 1989: 213-215). 

 

 Desta forma, nasce a 1 de janeiro de 1865 o Diário de Notícias, um jornal popular e ao 

alcance de todos – apenas 10 réis. Os seus conteúdos eram predominantemente noticiosos, 

sem qualquer ideologia política associada. Trata-se de o maior marco para o desenvolvimento 

da imprensa noticiosa, que se opõe à imprensa de opinião.  

 Este modelo, que se apoia na divulgação de informações de caráter noticioso, 

rapidamente se propaga pelas várias publicações a nível nacional. As melhorias nas 

comunicações e nos serviços postais, embora ainda fossem instáveis por estarem associados a 

movimentos partidários, ajudaram no desenvolvimento deste tipo de publicações por todo o 

país.   

 Em suma, é possível concluir que a evolução da imprensa periódica em Portugal foi 

um longo e demorado processo, que encontrou vários obstáculos. Como foi o caso da censura 

e os constantes ataques à liberdade de imprensa – Lei das Rolhas de 1850. As dificuldades em 

acompanhar o progresso europeu agravavam-se devido às técnicas rudimentares utilizadas em 

meados do século XVIII. Com a emigração dos portugueses regista-se uma evolução, uma 

vez que estes apoiavam ideias liberais. Deste modo, o jornalismo português ganhou um novo 

fôlego e foi crescendo gradualmente até ao jornalismo dos dias de hoje.  
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1.1 As especialidades do jornalismo 

 O jornalismo é uma área da comunicação que se estende por diversas especialidades, 

isto acontece de modo a ser possível organizar melhor os diversos trabalhos e investigações 

realizados.  

 Dependendo da área a que se dedica é possível enumerar e classificar algumas dessas 

áreas, destacando alguns pontos de diferenciação.  

 

Quadro 1: As especialidades do jornalismo 

Área Características  Citações 

Científico Dedica-se à área da 

ciência. 

“Um caso particular de divulgação científica e 

[que] refere-se a processos, estratégias, técnicas e 

mecanismos para veiculação de fatos que se situam 

no campo da ciência e da tecnologia. Desempenha 

funções económicas, político-ideológicas e 

socioculturais importantes e viabiliza-se, na 

prática, através de um conjunto diversificado de 

géneros jornalísticos” (Bueno, 1984:11). 

De causas Noticia causas sociais, 

políticas e outras com 

cariz opinativo.  

“(…) é a defesa sistemática, através de actos 

jornalísticos (notícia, entrevista, reportagem bem 

como dos géneros opinativos), de causas sociais, 

políticas ou outras” (Fernandes, 2007:36 ). 

De guerra Cobertura de guerra e 

conflitos.  

“Os repórteres estão encarregados de trazer as 

últimas actualizações da frente de combate. (…) O 

ideal será [que o jornalista] não se deixe associar a 

uma das partes em conflito” (Carvalho: 2013, 7). 

De investigação Investigação mais 

aprofundada; desvendar 

situações complexas, 

por norma ocultas. 

“O jornalismo de investigação consiste em 

informar, mediante o trabalho e a iniciativa própria, 

sobre assuntos de importância que algumas pessoas 

e organizações desejam manter em segredo” ( 

Investigative Reporters and Editors cit. in Amaro, 

2004:20). 

De moda Aborda notícias e temas 

relacionados com moda.  

“(…)é o segmentado na área de moda com as suas 

próprias peculiaridades e especificações de texto e 

imagem” (Flores, 2016:9). 

De opinião Comentar notícias da 

atualidade e com 

importância para a 

sociedade; Transmissão 

“O denominado jornalismo de opinião tem forma e 

propriedades próprias. Corresponde a uma das três 

manifestações jornalísticas possíveis – informar, 

interpretar e opinar. O propósito do género 
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da opinião pessoal 

justificando-a com 

factos. 

opinativo não corresponde apenas à actividade de 

informar mas sim, preferencialmente, à persuasão 

dos leitores” (Gaudêncio: 2009:28). 

Desportivo Aborda temas e notícias 

de cariz desportivo. 

“(…) o jornalismo desportivo colabora para um 

melhor entendimento humano e ajuda ainda a 

compreender o desporto na sua totalidade” (Borelli, 

2002: 2). 

De economia Dedica-se a informar e 

noticiar apenas temas 

relacionados com a 

economia.  

“Fornecer às pessoas informações que as tornam 

capazes de aproveitar as oportunidades do dia a 

dia; (…) mais do que oferecer informações, é 

essencial permitir que o cidadão seja capaz de 

compreender a mensagem e, assim, aproveitá-la no 

seu quotidiano” (Corrêa, 2006:2). 

Fotojornalismo Noticia através da 

fotografia. 

“O termo pode abranger quer as fotografias de 

notícias, quer as fotografias dos grandes projectos 

documentais, passando pelas ilustrações 

fotográficas e pelos features. (…) A finalidade 

primeira do fotojornalismo, entendido de uma 

forma lata, é informar” (Sousa, 2002:8). 

Internacional Aborda assuntos 

internacionais; Dedica-

se a eventos 

estrangeiros.  

“Um repórter fixado numa cidade estrangeira (…), 

sendo responsável por uma região, um país ou, às 

vezes, até um continente inteiro. Ele deve enviar 

matérias regularmente para a redação da sede de 

seu veículo” (Brasil, 2012: 778). 

Online Jornalismo criado em e 

para plataformas 

digitais; 

Tem a possibilidade de 

incorporar texto, vídeo, 

som, hiperligações e 

imagens. 

“O Jornalismo deixa de ser criado exclusivamente 

para determinados formatos, consoante o meio de 

comunicação, passando a incluir todos eles numa 

só plataforma, estando acessíveis através de um 

clique” (Martins, 2012:5). 

Político Assuntos do parlamento, 

partidos e estados de 

poder de uma sociedade.  

 “(…) o jornalismo político tem cada vez mais 

espaço, ajuda a interpretar os acontecimentos 

políticos” (Vinha, José in 

jornalismoespecializado.blogs.sapo.pt) 

Fonte: Autoria Própria, a partir da perspetiva dos autores citados no texto. 

 Para esta investigação académica, a especialidade do jornalismo que terá maior 

destaque será o jornalismo de investigação, que será abordada mais aprofundadamente no 

capítulo seguinte.  
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1.2. O jornalismo de investigação 

 

 Esta área do jornalismo pretende ir um pouco mais longe e responder às cinco 

perguntas fundamentais – Quem? O quê? Onde? Quando? Porquê? – de forma mais 

aprofundada e mais elaborada. 

 Os autores Mark Lee Hunter  e Nils Hanson na obra Story-based inquiry: A manual 

for investigative journalists, explicam que essas cinco perguntas fundamentais do jornalismo 

ganham um novo significado quando se trata de jornalismo de investigação: 

(…) the why, becomes the “how” in investigation. The other elements are 

developed not only in terms of quantity, but also in terms of quality. The “who” is not just a 

name and a title, it is personality with character traits and a style. The “when” is not the 

present of the news, it is a historical continuum – a narrative. The “what” is not merely an 

event, but a phenomenon with causes and consequences. The “where” is not just an 

address, it is setting, in which certain things become more or less possible. These elements 

and details give investigative journalism, at its best, a powerful esthetic quality that 

reinforces its emotional impact (Hunter e Hanson, 2009:8). 

 

 Compreende-se então que jornalismo de investigação vai mais além do típico 

jornalismo, das notícias diárias. Como explica o autor Jacques Mouriquand na sua obra O 

Jornalismo de Investigação, “a investigação procura explicar, demonstrar. Ela desmonta os 

mecanismos, procura o que está escondido, por vezes oculto, outras vezes só ignorado” 

(Mouriquand, 2002:9). Mas como podemos então definir jornalismo de investigação? Meirion 

Jones, jornalista e editor de investigações para o Bureau of Investigative Journalism, em 

entrevista1 para esta dissertação, define jornalismo de investigação como “exposing wrong-

doing by powerful people or corporation or government organizations” (Meirion Jones, 

comunicação escrita, em 25 de setembro de 20182). Já os autores Hunter e Hanson completam 

a definição apresentada por Meirion Jones, explicando que esta especialidade do jornalismo 

envolve “exposing to the public matters that are concealed – either deliberately by someone 

in a position of power, or accidentally, behind a chaotic mass of facts and circumstances that 

obscure understanding” (Hunter e Hanson, 2009:8).  

 Quem trabalha nesta área está atento a todas as matrizes e deve pôr em perspetiva 

todos os acontecimentos. Para haver uma investigação concisa é necessário que esta se 

alimente de factos concretos, informações sólidas. Para tal, é necessário que o jornalista 

                                                           
1 Entrevista completa nos apêndices. 
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aproxime, confronte e abra um caminho de modo a chegar a uma nova compreensão da 

situação.  

 A organização Investigative Reporters and Editors (IRE), com sede nos Estados 

Unidos da América, adianta que o jornalismo de investigação “contém três elementos básicos: 

a investigação surge do trabalho do repórter; os factos noticiados têm relevância para o leitor 

ou o espetador; e alguém tenta evitar que o público tenha conhecimento destes factos” (IRE 

cit. in Amaro, 2004:20). 

 Como na maior parte das diversas vertentes do jornalismo, no jornalismo de 

investigação a opinião não é importante, aliás é mesmo dispensável. Isto porque a opinião do 

profissional não contribui para a história, para a investigação, o fundamental são os factos. A 

investigação é como uma corrida atrás dos factos. Jacques Mouriquand afirma que “o 

investigador escreverá um artigo que sublinhe as contradições, avalie os factos, articule as 

informações. O seu modo de trabalhar e expor é diferente do dos seus colegas repórteres ou 

retratistas” (Mouriquand, 2002:11). Ou seja, é necessário que o profissional tenha certas 

características que vão ao encontro do que é necessário, do que é exigido nesta área de 

trabalho. Hunter e Hanson acrescentam que esta área do jornalismo exige que se recorra a 

“both secret and open sources and documents” (Hunter e Hanson, 2009:8).  

 O mesmo autor explica que muitos jornais locais defendem que não há meios 

económicos e financeiros para apoiar uma investigação jornalística. Contudo, Jacques 

Mouriquand contrapõe a ideia dizendo que isto é apenas verdade em certa parte. “Visto em 

pormenor, este género jornalístico mostra-se muito mais realizável do que às vezes se 

imagina. É, antes de mais, uma questão de método” (Mouriquand, 2002:7). 

 Mas como se chega ao tema de uma investigação? Através do estudo e análise da 

opinião de vários jornalistas da área é possível indicar que a maior parte dos trabalhos de 

investigação se iniciam devido a dicas ou alertas que as fontes revelam. Este aspeto é 

verificado e defendido por vários jornalistas de investigação do Reino Unido que participaram 

no podcast The Tip Off, levado a cabo pela jornalista britânica Maeve McClenaghan. Na obra 

de Óscar Mascarenhas, O Detetive Historiador, os jornalistas portugueses entrevistados 

consideram que as duas formas mais usuais de ser desencadeado um trabalho de investigação 

são alertas dados por fontes ou “certos factos geram perplexidades no jornalista” 

(Mascarenhas, 2016 :124). Meirion Jones refere exatamente o mesmo em relação ao início de 

uma investigação jornalística e acrescenta:  

There are two ways that investigations start – either with a deliberate decision to 

investigate a particular story area and then seeing what you can find or because a source 
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has given you information or a lead that you can follow up. Sometimes you see a story 

which gets part of the way and you know that you have the contacts or background 

knowledge to take that story a lot further (Meirion Jones, comunicação escrita, em 25 de 

setembro de 2018). 

 

 Segundo o autor já mencionado, Jacques Mouriquand, dentro da área do jornalismo de 

investigação é possível classificá-lo de quatro formas diferentes pois esta área pode adotar 

múltiplas formas. Tudo varia conforme a natureza da atualidade em que o jornalista pretende 

mergulhar, a periodicidade da publicação que envia o jornalista na investigação e a própria 

sensibilidade do chefe de redação. 

 Investigação da atualidade – O seu propósito é limitado pois, na maior parte das 

vezes, a investigação é decidida sob pressão de um acontecimento e deve ser 

publicada o mais rapidamente possível. Por norma, limita-se a reunir as explicações 

que estão disponíveis mais facilmente. 

 Investigação generalista – Uma das variantes de investigação da atualidade. 

Apresenta semelhanças a uma investigação policial uma vez que o objetivo é o 

mesmo: reconstituir as condições de um certo acontecimento.  

 Investigação para revistas – Este género de investigação está livre da pressão da 

atualidade imediata. Aqui uma repetição de acontecimentos pode suscitar uma 

curiosidade. O mérito deste género, quando existe, é sublinhar por entre o quotidiano 

uma permanência ou uma rutura. 

 Investigação de fundo – Perante esta vertente da investigação jornalística é 

necessário que haja investigação, procura, averiguações de factos e situações de cada 

vez que o jornalista pretenda abordar um assunto. Este exige mais tempo e, por 

vezes, o jornalista deve usar métodos menos convencionais de modo a obter as 

informações que pretende e procura. Este é talvez o mais ilustre género de 

investigação. 

(Adaptado de Jacques Mouriquand, 2002:12). 

 

 Em todos os trabalhos jornalísticos a (boa) gestão do tempo é uma questão crucial 

independentemente da especialidade em que o trabalho se enquadra. O primeiro obstáculo é 

saber gerir o tempo que dispõe de modo a conseguir obter os melhores resultados. Assim, 

quando o jornalista inicia a sua reflexão sobre qual o ângulo que pretende seguir para abordar 
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o tema, deve igualmente interrogar-se sobre quanto tempo dispõe, uma vez que o Fator 

Tempo afeta profundamente a seriedade da investigação. 

 Outro grande obstáculo com que a maior parte dos jornalistas se depara é perceber de 

que meios dispõe para a realização da sua tarefa, os quais, por norma são escassos. O mesmo 

autor defende que o verdadeiro talento de investigador está em “saber escolher o bom ângulo, 

no início mas também em cada uma das bifurcações que aparecem ao longo do caminho” 

(Mouriquand, 2002:33). A má demarcação de limites de um assunto, assim como a sua 

confusão com um tema mais geral, é um caminho que inevitavelmente levará à perda de 

tempo e à escassa recolha de informação. 

 Tendo em conta que é muito raro dispor de um mês para realizar uma investigação, a 

verdadeira utopia do jornalismo, nos dias de hoje, o mais comum é o jornalista voltar a tratar 

de problemas já abordados em artigos anteriores. E aqui a boa gestão das suas notas e o 

devido arquivo das mesmas surge como uma ferramenta indispensável. O facto de o jornalista 

já contar com um número de fontes, notas e ideias sobre o tema torna mais fácil perceber qual 

o passo seguinte. 

 Assim sendo, a primeira fase é dedicada à reunião da documentação, a qual permite 

analisar todas as informações disponíveis de forma imediata. A documentação bem 

organizada pode trazer até ao jornalista o mínimo dos conhecimentos e ainda iluminá-lo em 

todos os ângulos possíveis da sua investigação. “O exame cuidadoso de uma boa 

documentação, sobretudo se provier de um fundo singular, permite eventualmente revelar um 

aspeto inesperado e que ainda não foi tratado” (Mouriquand, 2002:37). 

 Após reunir a documentação importante, o próximo passo é delinear os conceitos e a 

gíria própria da investigação. O trabalho do jornalista será facilitado se este identificar as 

principais palavras-chave. 

 Apesar de fundamentais, os passos anteriores, não levam a investigação a diante. É 

necessário que o investigador consulte fontes especializadas, assim como uma documentação 

mais especializada do que a inicial. Para o autor Jacques Mouriquand, o verdadeiro mérito do 

jornalista reside em “saber separar dos documentos e citá-los apenas para apoiar a sua 

argumentação” (Mouriquand, 2002:40). É altura de identificar os potenciais informadores e 

agendar entrevista – e ao fazê-lo, o jornalista deve saber ouvir o entrevistado. 

 Por último, é importante compreender que o trabalho de documentação não substitui o 

trabalho de investigação. Portanto, após estes passos, o jornalista já deve ter solidificado o seu 

trabalho e perceber qual o ângulo correto a seguir. 
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 Em conclusão, a ferramenta principal de um bom investigador jornalístico é a (boa) 

gestão do seu tempo porque na realidade as redações não podem dispensar muito tempo para 

a realização de uma peça – uma vez que isso implica custos. Para contribuir com o fator 

tempo, é necessário que o jornalista organize as suas informações e documentação. Por 

último, o jornalismo deve transformar a documentação e informações em notícias e investigar 

de forma mais aprofundada para ser possível criar conteúdo jornalístico.  

 

  1.2.1 A investigação e os seus informadores 

 

 Toda a informação que o jornalista obtém tem de ser obrigatoriamente verificada e 

estudada. É necessário considerar e compreender essa informação. Jacques Mouriquand 

defende que “um bom investigador recorrerá a um primeiro círculo de informadores, nos 

quais tenha toda a confiança, para interpretar correctamente essas informações” (Mouriquand, 

2002:45).   

Dessa ideia surge o primeiro círculo de informadores, o qual é constituído por amigos, 

colegas e até parentes do investigador. Estes informadores fazem ganhar tempo e podem ser 

contactados por telefone, o que acelera o processo investigativo. A estes o jornalista não 

hesita em confessar a sua ignorância do vocabulário da matéria em questão ou mesmo as suas 

dúvidas. 

 Após contactar estes primeiros informadores o jornalista deve dirigir-se para uma rede 

de informadores mais específica, isto é, contactos de média importância. Esta rede de 

contactos deve ser sempre cuidada pois serve para duas funções: sistema de alerta quando se 

manifesta um tema delicado da atualidade e como fonte de informação especializada e 

consultável no início da investigação. Nesta fase deve-se procurar informações junto daqueles 

que possuem uma rede própria. O jornalista deve manter-se afastado dos assessores de 

imprensa ou diretores de comunicação, uma vez que estes só divulgam a informação que é útil 

para a entidade que representam. Do mesmo modo, o jornalista deve manter-se afastado de 

todos aqueles que “pela sua posição social, têm interesse em que se fale deles” (Mouriquand, 

2002:49). Tudo isto porque as personagens secundárias tendem a ter uma maior liberdade de 

expressão em relação às principais. 

 Terminada esta fase, cabe ao jornalista reler todas as informações que possui e mais 

uma vez decidir qual o melhor ângulo a seguir. Deve marcar encontros com pessoas e fazer 

perguntas mais específicas, perguntas que o levem mais longe na sua investigação. 
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 No que toca ao assunto das fontes de informação o jornalista deve ter sempre em 

mente que as investigações diferem das notícias e que por isso mesmo as fontes de 

informação podem passar falsas informações “the good faith of sources cannot be presumed; 

any source may provide false information”(Hunter e Hanson, 2009:9) – e daqui surge a 

pertinência e exterma importância do double checking, de sempre verificar as informações 

recebidas – um fator que será debatido um pouco mais à frente neste capítulo – “no 

information may be used without verification” (Hunter e Hanson, 2009:9).  

 Meirion Jones explica que o fundamental de uma peça de investigação jornalística é 

escolher uma história que valha a pena ser contada, uma história que mude algo que esteja 

mal: “the core of investigative journalism is picking a story which is worth telling, that might 

change something bad, getting to the core of it and getting it right – that should apply to all 

journalism” (Meirion Jones, comunicação escrita, em 25 de setembro de 2018). 

 

 1.2.3 Investigação no terreno 

 

 Aqui existem quatro momentos cruciais para a investigação jornalística. O primeiro é 

referente à conversa que o jornalista mantém com o informador. Aqui é imprescindível que o 

investigador saiba ouvir, saiba cuidar dos primeiros minutos da conversa, ser exato nas suas 

perguntas de modo a não se desviar da informações que procura, saber guiar a conversa e 

compreender quando o informador está cansado e ter em conta os momentos off the record – 

momentos tão importantes quanto os primeiros, “não se pode pedir silêncio sobre informações 

importantes a alguém cuja profissão é torná-las públicas” (Mouriquand, 2002:67). 

 O segundo momento é referente à prova por si mesmo. É importante que o jornalista 

seja flexível e que procure ir até ao local do acontecimento de modo a que consiga introduzir 

vida no seu relato. Ainda neste momento da investigação é indispensável que o jornalista faça 

o ponto da situação regularmente, com o objetivo de eliminar aquilo que não contribui para o 

seu trabalho. “Fazer o ponto da situação será também ocasião para uma revista de imprensa 

sobre a atualidade no sector em causa, pois será susceptível de influenciar as respostas das 

pessoas interrogadas” (Mouriquand, 2002:75). Em relação a este ponto o jornalista Óscar 

Mascarenhas reflete no seu trabalho sobre a importância do «double checking» pedindo 

opinião a profissionais da área e, no caso, as opiniões dividem-se. Enquanto uns apoiam este 

passo, outros discordam. Podemos aqui citar a opinião de Diana Andringa que responde a este 

ponto referindo que situações diferentes requerem comportamentos distintos: 
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Depende do tipo de investigação e da relevância da informação. Se estou a 

escrever sobre Amílcar Cabral e me dizem que, quando se aproximou a hora do parto, a 

mãe foi de barco para Bafatá, posso dispensar o double checking. Já sobre as circunstâncias 

da morte, não 

(Andringa cit. Mascarenhas, 2016: 129). 

 

 Segue-se o momento da verificação, o terceiro. Este é o epicentro do trabalho do 

jornalista, o qual, numa primeira instância, deve ser posto em prática todos os dias, relendo as 

notas, de modo a não atrasar o processo mais tarde. Este passo volta no fim da investigação, 

depois de o jornalista possuir todas as informações. Aqui é necessário a distinção entre 

«verificação interna» – comparando as informações e interrogando a sua coerência – e 

«verificação externa» - juízo sobre a qualidade das fontes utilizadas; uma nova investigação 

inicia-se sobre um ângulo extremamente preciso. 

 Por último, surge a previsão da utilização final, onde o jornalista deve pensar na 

utilização final do seu trabalho. Isto é, como vai apresentar o seu trabalho ao público? 

Completará com dados analíticos ou gráficos? Uma ilustração ou uma reportagem 

fotográfica? Jacques Mouriquand aconselha os investigadores a procurarem no terreno aquilo 

que “possa ser objeto de uma reportagem fotográfica que tenha algo a ver com o assunto da 

investigação” (Mouriquad, 2002:77). 

 Resumindo, o processo da investigação no terreno pode ser dividido em quatro passos. 

O primeiro é dedicado à conversa entre o jornalista e o informador e como o profissional deve 

saber obter a informação que procura. Já o segundo dedica-se ao double checking dessa 

informação – o jornalista deve deslocar-se ao local para confirmar as informações que obteve 

da fonte. O terceiro passo é também dedicado à verificação mas, neste caso, de todo o 

trabalho realizado até à data. Como último passo surge a forma como a investigação vai ser 

apresentada ao público. Deste modo, é necessário que o jornalista saiba gerir bem o seu tempo 

em cada passo e que tome as precauções necessárias ao verificar informações, e em relação a 

este último deve sempre ter em mente que quando se trata de investigações jornalísticas 

“official information is hidden from the reporter, because its revelation may compromise the 

interests of authorities or institutions” (Hunter e Hanson, 2009:9). 
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 1.2.4 Da investigação para o papel 

 

 Chega-se assim à fase final de todo o processo investigativo. É altura de concluir toda 

a investigação uma vez que os informadores já não contribuem com informação nova.  

 O trabalho final deve ser rigoroso e apoiado com citações que comprovem aquilo que 

o jornalista está a apresentar ao leitor. O investigador deve reler os seus apontamentos e expor 

as suas convicções mais fortes.  

 O jornalista deve voltar a escrever os factos de que tem a certeza e escrever 

em frente das fontes as citações que os acreditam. Deve enumerar por ordem de 

importância os dados que possuir. Tudo assenta em duas perguntas: «Que é que, no fundo, 

eu julgo saber sobre este assunto?», «Quais são os elementos objetivos – as provas – em 

que assenta esta convicção?» Escrever em duas frases – não mais – a resposta a estas 

perguntas, é impor um saudável esforço de síntese. É colocar, à cabeça do seu rascunho, um 

ponto de referência, sob forma dessas duas frases, que o jornalista consultará de cada vez 

que se sentir imerso e perdido na sua redação 

 (Mouriquand, 2002:80). 

 

 Jacques Mouriquand explica como é que o jornalista deve apresentar os factos e 

informações que obteve. A partir destas duas frases será possível escolher o título da peça 

jornalística. O autor dá ainda dois conselhos em relação à utilização das fontes: não usar em 

demasia fontes anónimas e não colocar demasiadas citações das mesmas. 

 Os autores Hunter e Hanson também dão dicas em relação a como passar a investigação 

– e todo o seu processo de procura, recolha e verificação de informação – e transformá-lo em 

material noticioso de investigação. Os autores explicam que escrever uma história de 

investigação não é a mesma coisa que escrever uma notícia e que este género jornalístico 

exige que o jornalista possua capacidades especiais. 

1) Please stop being dull: (…) Our conviction is that authentic style is personal 

and a function of character, and that it will emerge naturally over time. Your style should 

not overcome the material; (…) Do not get caught in your own devices and mannerisms. 

The key to investigative writing is rhythm, and too much style will slow it down. 

2) The peril of doubt: (…) If you found the truth, tell it. Resist seeking reassurance 

from sources who simultaneously congratulate you for your intelligence and take you for a 

fool. 

3) Be cruel, not nasty: (…) Don’t pollute serious accusations with petty insults. 

You will pay for it dearly. Be sure to reread your drafts for signs of gratuitous nastiness, 

and cut them” (Hunter e Hanson, 2009:62-64). 
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 Em suma, os autores apresentam três aspetos que devem ser tidos em conta quando se 

escreve a história investigativa: contar a história com ritmo, o importante é contar a verdade e 

ter cuidado com a forma como se escrevem as acusações. 
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2. O jornalismo de investigação em Portugal 

 

 De modo a analisar o jornalismo de investigação em Portugal, esta dissertação propõe 

que se foque em alguns casos de jornalismo de investigação portugueses. Casos esses, 

bastante visíveis na opinião pública e que marcaram as últimas duas décadas.  

 

O Segredo dos Deuses 

 

 A 11 de dezembro de 2017, a TVI transmite o primeiro episódio daquela que se torna a 

primeira série informativa3 na televisão portuguesa: O Segredo dos Deuses. Uma investigação 

que traz à luz do dia uma rede de adoções ilegais levadas a cabo pela Igreja Universal do 

Reino de Deus (IURD) nos anos 90 em território nacional, mas que funcionava a nível 

internacional. 

 A investigação foi levada a cabo pelas jornalistas portuguesas Alexandra Borges e 

Judite França e rapidamente gerou polémica a nível nacional, tendo recebido reacções por 

parte do poder político. 

 Esta série informativa, na primeira fase, divulgou 10 episódios entre 11 de dezembro 

de 2017 e 22 de dezembro de 2017. Após esta fase, seguiu-se uma segunda onde foram 

partilhados mais 7 episódios no período de 19 de abril de 2018 e 14 de junho de 2018. 

 Uma das jornalistas responsáveis por esta investigação, Alexandra Borges, falou em 

entrevista4 para esta dissertação acerca das dificuldades/condicionantes que esta investigação 

jornalística enfrentou:  

No atual estado financeiro da comunicação social, os media não podem arriscar 

perder investidores publicitários e isso pode condicionar e contaminar o jornalismo de 

investigação. Num caso como o da IURD, não tenho dúvidas que o investimento de 

milhões de reais que essa igreja faz na compra de espaço para os seus programas nos canais 

generalistas e a pulverização de processos a jornalistas e respetivos órgãos de comunicação 

social, condiciona a liberdade de imprensa dos profissionais em relação a qualquer tema 

relacionado com esta organização religiosa (Alexandra Borges, comunicação escrita, em 22 

de fevereiro de 2018). 

 

 A partir da explicação dada por uma das jornalistas responsáveis pela série 

informativa, é possível compreender que este tipo de investigações envolve várias 

                                                           
3 Disponível para consulta no link: https://tviplayer.iol.pt/programa/o-segredo-dos-

deuses/5a2e9e520cf28cad2995c3d0 
4 Entrevista completa nos apêndices. 

https://tviplayer.iol.pt/programa/o-segredo-dos-deuses/5a2e9e520cf28cad2995c3d0
https://tviplayer.iol.pt/programa/o-segredo-dos-deuses/5a2e9e520cf28cad2995c3d0
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condicionantes e que enfrenta uma série de dificuldades. Após o órgão de comunicação social 

aceitar seguir com a investigações e dispensar os meios humanos e financeiros para a mesma, 

surgem uma série de outras problemáticas. O caso do Segredo dos Deuses, não gerou 

polémica apenas em Portugal. O Brasil foi o país onde se sentiu mais as repercussões desta 

investigação e Alexandra Borges contou, em entrevista, o caso de uma jornalista brasileira, 

Elvira Lobato, também responsável pelas investigações jornalísticas à IURD: 

(…) a jornalista Elvira Lobato que investigou a IURD no Brasil na Folha de S. 

Paulo. Ela e o seu jornal enfrentaram mais de 100 processos de fiéis da IURD que se 

queixavam de perseguição religiosa. A Elvira chegou a ter três processos para responder no 

mesmo dia em três estados diferentes e, alguns deles, eram em locais tão longínquos do 

Brasil (como um lugarejo na Amazónia) que ela e o advogado demoravam mais de três dias 

para lá chegar. Ganhou todos eles e alguns até por litigância de má fé, mas o jornal Folha 

de S. Paulo gastou uma pipa de massa a defender a sua jornalista… (Alexandra Borges, 

comunicação escrita, em 22 de fevereiro de 2018). 

 

 A jornalista portuguesa dá ainda outro exemplo, o do jornalista da TV Bandeirantes, 

Fábio Panuzini que “foi ameaçado de processos pela IURD e pelo próprio bispo Macedo só 

por ter publicado os episódios do “Segredo dos Deuses” no seu blogue privado (…)” 

(Alexandra Borges, comunicação escrita, em 22 de fevereiro de 2018). Compreende-se assim 

como as inúmeras dificuldades que os órgão de comunicação social e os próprios jornalistas 

que realizam as investigações têm de enfrentar. 

 Após a divulgação desta série informativa foi criado um consórcio internacional de 

jornalistas – The Universal Truth – assim como um website5 para continuar a investigar 

denúncias relativas à IURD. Este consórcio conta com as duas jornalistas portuguesas da TVI, 

os jornalistas Bruna Pannunzio e Fábio Pannunzio (Brasil), Lúzaro Mabunda (Moçambique), 

Rita dos Santos (Reino Unido) e Rafael Marques de Morais (Angola). 

 

  

  

                                                           
5Disponível em: http://www.universaltruth.info/en/  

http://www.universaltruth.info/en/
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Investigação TVI: Para onde vai o dinheiro que a Raríssimas recebe 

 

 Mais uma investigação levada a cabo pela TVI em dezembro de 2017. Uma 

reportagem de Ana Leal e Nuno Quá que apresenta inúmeros documentos que põem em causa 

a gestão da presidente da associação Raríssimas6, Paula Brito e Costa. A Raríssimas é uma 

instituição de solidariedade social financiada por subsídios do Estado e donativos. Em causa, 

a compra de vestidos de alta costura, gastos pessoais em supermercados e mapas de 

deslocações fictícias, usando o dinheiro que o Estado enviava para apoiar crianças com 

doenças raras. 

 Após a reportagem emitida pela TVI foi criado uma petição pública online que 

conseguiu, em menos de 24 horas, mais de 10 mil assinaturas. Esta reportagem teve uma 

repercussão gigante a nível nacional e levou à demissão do secretário de Estado de Saúde e à 

própria presidente da Raríssimas, Paula Brito Costa. Várias personalidades portuguesas assim 

como representantes do estado português manifestaram-se após a divulgação do caso. Entre 

eles, Maria Cavaco Silva, esposa do ex-Presidente da República, que já foi madrinha da 

instituição:  

Estou muito espantada, estou muito preocupada. Espantada porque não esperava e 

preocupada porque não podemos prescindir dos serviços que a Raríssimas tenta prestar às 

pessoas. Todos sabemos que funciona bem, não podemos prescindir disso. Todos sabemos 

que não somos abonados para deitar fora uma coisa como a Raríssimas (Maria Cavaco 

Silva in TVI24, 20177). 

 

 Após a TVI ter lançado esta investigação, outros órgãos de comunicação comentam e 

divulgam o caso – prova de que uma boa investigação jornalística pode ser noticiada e 

divulgada pelos vários meios de comunicação. 

 

  

Processo Casa Pia 

 

 Talvez o caso mais mediático de abuso de menores do início do século XXI. Este 

escândalo refere-se ao abuso de menores acolhidos pela Casa Pia de Lisboa – instituição 

                                                           
6 Disponível para consulta através do link: http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/reportagem-tvi/investigacao-tvi-

para-onde-vai-o-dinheiro-que-a-rarissimas-recebe 
7 Notícia completa disponível em: https://tvi24.iol.pt/sociedade/paula-brito-e-costa/rarissimas-maria-cavaco-

silva-diz-se-triste-e-com-medo-face-a-situacao 

http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/reportagem-tvi/investigacao-tvi-para-onde-vai-o-dinheiro-que-a-rarissimas-recebe
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/reportagem-tvi/investigacao-tvi-para-onde-vai-o-dinheiro-que-a-rarissimas-recebe
https://tvi24.iol.pt/sociedade/paula-brito-e-costa/rarissimas-maria-cavaco-silva-diz-se-triste-e-com-medo-face-a-situacao
https://tvi24.iol.pt/sociedade/paula-brito-e-costa/rarissimas-maria-cavaco-silva-diz-se-triste-e-com-medo-face-a-situacao
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gerida pelo Estado português para a educação e suporte de crianças pobres e órfãos menores 

de idade.  

O jornal Expresso foi o primeiro órgão de comunicação social português a 

investigar a fundo as denúncias da sociedade civil, nomeadamente, de vítimas e 

testemunhos da pedofilia, a partir de uma queixa feita à Polícia Judiciária (PJ) por parte da 

mãe de um aluno da instituição de Lisboa contra o funcionário Carlos Silvino. A acusação 

estava ligada a abusos sexuais contra o filho (Amaro, 2004:2). 

 

 A autora Vanessa Amaro na sua investigação acerca deste caso, explica com foi dado 

o ponto de partida desta caso mediático e das posteriores investigações jornalísticas e 

judiciárias. O jornal Expresso teve acesso à primeira denúncia e aproveitou a oportunidade de 

levar o caso mais longe. Através de uma entrevista dada à jornalista Felícia Cabrita por um 

antigo aluno da Casa Pia, o qual denunciava abusos sexuais, o caso tornou-se público a 23 de 

setembro de 2002.  

 O julgamento inicia-se dois anos depois, a 25 de novembro de 2004 e prolonga-se 

durante anos. Apenas em setembro de 2010, é iniciada a leitura do acórdão, com os arguidos 

Carlos Silvino, Carlos Cruz, Manuel Abrantes, Jorge Ritto, Ferreira Diniz e Hugo Marçal 

condenados a pena de prisão efetiva. 

 Este foi um caso de extremo mediatismo em Portugal e que durante anos foi 

investigado por vários jornalistas portugueses, sendo Felícia Cabrita a principal jornalista de 

investigação do caso. A jornalista, em entrevista para esta dissertação, explica que esta foi das 

investigações em que sentiu um feedback imediato – “Depois houve trabalhos que tiveram 

feedback imediato, como foi o caso do Processo Casa Pia” (Felícia Cabrita, comunicação via 

telefone, 8 de fevereiro de 20188). 

  

                                                           
8 Entrevista completa nos apêndices. 
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3. Novos media digitais 

 

A evolução tecnológica levou a alterações significativas no quotidiano dos cidadãos dos 

países desenvolvidos. Alterações que influenciaram o trabalho dos órgãos de comunicação 

social, surgindo assim novas vertentes como é o caso dos novos media. 

De que modo esta nova ferramenta surgiu e evolui, tanto a nível global como a nível 

nacional, e como se adaptou ao campo jornalístico são tópicos desenvolvidos neste capítulo.  

 

3.1 História dos novos media 

 

 Desde que surgiu a Internet, os meios tradicionais de comunicação social, isto é, 

televisão, rádio e imprensa, sofreram alterações na sua forma de operar, adaptando-se a uma 

nova realidade digital. A comunicação passou a alcançar um público-alvo global, em poucos 

segundos, através de apenas um clique.  

 No início do século XXI, isto é, início dos anos 2000, surgem as redes sociais, com 

especial ênfase para o Facebook que nos dias de hoje conta com mais de 2 mil milhões de 

utilizadores – recorde divulgado pelo próprio criador na sua conta desta rede social9. 

 Após esta data e a gigante repercussão que o Facebook teve na população mundial, 

conceitos como novos media, digitalização, convergência, globalização e redes sociais 

tornaram-se parte da rotina do cidadão global e, em especial, do jornalista. 

 Quando surgiu a Internet julgou-se que seria o fim dos meios tradicionais de 

comunicação, contudo o mesmo não sucedeu. As previsões de que o novo meio destruiria o 

antigo já acompanha o jornalismo desde o surgimento de outros media, com o aparecimento 

da rádio julgava-se que esta acabaria com a imprensa, a televisão com a rádio e a Internet 

dataria o fim da televisão. Vinte e oito anos depois da Internet se tornar domínio público, 

todos os meios ainda existem. O que sucedeu foi uma adaptação às mudanças, às novas 

formas de comunicar. 

 Surge assim a convergência dos media, isto é, os meios de comunicação passam a 

trabalhar em diversos formatos, aproveitando as vantagens e qualidades únicas de cada um. 

Como escreve a investigadora Célia Martins, no artigo Jornalismo Online: a convergência 

dos meios, o jornalismo: 

                                                           
9 Publicação de Mark Zuckenberg: https://www.facebook.com/zuck/posts/10103831654565331  

https://www.facebook.com/zuck/posts/10103831654565331
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(…) utiliza, cada vez mais, as potencialidades dos meios digitais para inovar no 

modo como disponibiliza informação aos leitores na web. A apresentação visual de dados e 

conteúdos informativos parece ser o método mais eficaz e o que mais agrada os leitores 

(Martins, 2013:3).  

 

 Tendo em conta que a web engloba um monopólio de possibilidades e ferramentas, 

este fator contribuiu para o sucesso das novas tecnologias no jornalismo atual. “A web e o 

fomento dos designados “novos media de comunicação” contribui, em parte, para a criação de 

uma nova sociedade da informação que através das novas tecnologias busca ela própria toda a 

informação que quer encontrar” (Martins, 2013:5). 

Para além do conceito de convergência, os novos media, criaram ainda outro conceito: a 

interatividade. Rogério Santos na sua obra “Do Jornalismo aos Media” defende que a 

interatividade “é um elemento imprescindível na comunicação e na pedagogia” (Santos, 

2010:170). 

Todas estas mudanças e alterações no seio da profissão, também modificaram a rotina e 

o próprio trabalho do jornalista. Espera-se que o jornalista seja dotado de capacidades 

multimédia e que saiba criar e produzir conteúdos diretamente na e para a web. Contudo, este 

tema será explorado num capítulo seguinte desta dissertação.  

 

3.2 Novos media em Portugal 

  

 Para compreender a evolução e a integração nos novos media em Portugal e no seio da 

profissão do jornalista, é necessário percorrer todo o seu percurso. A Internet chegou aos 

media portugueses há mais de 20 anos e a evolução deste novo meio levou à criação de novos 

meios de comunicar – como é o caso das redes socias -  às quais os meios tradicionais 

portugueses também aderiram. De modo a melhor visualizar esta evolução e adaptação por 

parte dos meios de comunicação portugueses apresenta-se nos apêndices desta dissertação um 

quadro onde é possível compreender em que data os meios aderiram à Internet e, por 

consequente, aos novos media.  

 Após a análise do quadro é possível concluir que o processo de adaptação dos meios 

de comunicação portugueses aos novos media foi um processo demorado e que enfrentou 

alguns obstáculos. Nos primeiros anos, quando ainda não existiam redes sociais e os meios se 

adaptavam a uma nova realidade e a novas ferramentas, é possível distinguir três fases. Estas 

fases são apresentadas por Hélder Bastos na sua investigação “Da implementação à 
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estagnação: os primeiros doze anos de ciberjornalismo em Portugal”. Neste artigo, Bastos 

apresenta a fase da implementação, como o período de 1995 a 1998, a fase da expansão, ou 

“boom”, de 1999 a 2000 e, por último, a fase da depressão seguida da estagnação, de 2001 a 

2007.  

 Na primeira fase, o autor explica que durante este período “o número de órgãos de 

comunicação social portugueses com páginas abertas na Web cresceu de forma acentuada 

entre 1995 (…) e 1998. (…) os diversos media portugueses foram abrindo os seus sites, onde 

era visível o caráter experimental dos mesmos” (Bastos, 2009:1). Durante este período, 23 

entidades portuguesas de comunicação social registam os domínios online, sendo que a RTP 

foi a pioneira a nível nacional, registando o seu domínio a 28 de maio de 1993. Durante este 

período surge também o primeiro jornal exclusivamente online, o Setúbal na Rede, que é 

lançado a 5 de janeiro de 1998.  

 Enquanto que o Jornal de Notícias (1995) é o primeiro jornal generalista a “actualizar, 

diariamente, a informação na sua edição online”,  a TVI  (1996) é o “primeiro canal português 

a emitir diariamente um noticiário online numa rede global de informação” (Bastos, 2009:2). 

Já no sector da rádio, a TSF é a primeira a lançar a sua página, a TSF Online (1996), a qual 

disponibilizava “um menu com ligações a diversas rubricas: crónicas, magazines, jornais 

especiais, reportagens, imagens, ficha técnica e utilidades, como mapas de Portugal e previsão 

do tempo” (Bastos, 2009:3). O seu website permitia ainda que o público ouvisse a transmissão 

em direto da rádio através da Internet.  

 Nesta primeira fase, Portugal dava os primeiros passos para a integração dos meios 

tradicionais no mundo online, contudo, este era um processo muito lento em relação ao que se 

verificava noutros países. “Se a modernização tecnológica de um país fosse mesurável pela 

quantidade de páginas de web produzidas pelos seus habitantes, Portugal estava mais uma vez 

no fundo da tabela comunitária” (cit. in Bastos, 2009).  

  A segunda fase, segundo Hélder Bastos, é marcada pela euforia e pelo surgimento de 

novos projetos que envolveram investimentos consideráveis. “Grupos multimédia arriscaram 

e apostaram em portais. Procurando “marcar posição”, algumas redacções alargaram 

substancialmente os seus quadros, numa altura em que se verificava uma euforia, nacional e 

internacional, à volta da economia gerada pela Internet” (Bastos, 2009:4). 

 Em 1999, o jornal Público apresenta uma nova era: público.pt com José Vítor 

Malheiros como o diretor do ciberjornal. A plataforma online seria uma “nova era de negócio,  

com produtos próprios” que incluíam o “lançamento das suas primeiras publicações 
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exclusivamente electrónicas e os primeiros serviços online pagos, sendo um dos primeiros a 

consulta do arquivo digital do jornal desde setembro de 1995” (Bastos, 2009:4). 

 Em julho do mesmo ano surge o Diário Digital, “o primeiro jornal nacional totalmente 

online a nascer em Portugal” (Coelho: 2017). Este jornal online tinha como principal objetivo 

a atualização permanente de notícias relacionadas com todas as áreas da atualidade. Luís 

Delgado, o primeiro diretor do jornal, afirma que tinha como objetivo “bater” a agência Lusa 

na partilha de notícias de última hora. 

 Em 2000, os rivais Media Capital e grupo Impresa, anunciam novos planos para o 

online. O primeiro, em março desse ano, abre o seu portal: o Imagine On Line. O objetivo 

com este projeto era tornar este portal num “portal de informação, uma página generalista que 

levasse para a Internet os conteúdos produzidos pelos media do grupo: TVI, rádios Comercial, 

Cidade, Nostalgia e Nacional, Diário Económico, Semanário Económico, e O Independente” 

(Bastos: 2009, 4). O segundo, em dezembro desse ano, anuncia que as atividades dos seus 

meios de comunicação social, Expresso e SIC, no online: 

 iriam conhecer uma maior integração e adoptar uma estratégia «mais agressiva». 

(…)As três redacções da “plataforma SIC”, que passaria a integrar a SIC Online, a SIC 

Notícias e a SIC generalista, iriam transformar-se, nas palavras de Emídio Rangel, na 

«maior fábrica de notícias de Portugal» (Bastos: 2009,4-5). 

  

 Por último, a terceira e última fase apresentada por Hélder Bastos, demonstra a 

depressão e estagnação dos meios de comunicação social portugueses logo nos finais de 2000 

com a demissão dos diretores da Lusomundo.net, em outubro desse ano. Apenas seis meses 

depois do lançamento do portal, que tinha sido apresentado como  “um dos principais acessos 

a conteúdos informativos portugueses na Internet” (Bastos, 2009:4).  

 O ano de 2001 é marcado por vários meios de comunicação a passaram por diversas 

dificuldades. Em fevereiro, o Diário Digital dá os “primeiros sinais de retracção, ao decidir 

integrar no Diário Digital duas das publicações da Caneta Eletrónica, a Super Elite e 

Desporto Digital, até então autónomas” (Bastos, 2009:5). Em maio, o mesmo meio de 

comunicação dispensa onze pessoas.  

 Em finais de março, é o Expresso Online que dá sinais de depressão: acaba com as 

atualizações de notícias e dispensa metade da redação. A decisão é anunciada pela 

proprietária do jornal, Sojornal.com, que justifica o despedimento com “a necessidade de 

reajustar editorialmente o site após uma fase experimental que durara seis meses” (Bastos, 

2009:5). O Sindicato dos Jornalistas reage e Alfredo Maia, então dirigente máximo daquela 



 

39 
 

entidade, comenta que “considerou haver «uma série de empresários que se limitam a fazer 

experiências no sector da comunicação social sem cuidarem dos problemas da vida das 

pessoas»” (Bastos, 2009:5). 

 No mês seguinte, abril, Miguel Gaspar e Miguel Vieira, diretores da imaterial.tv saem 

do meio de comunicação social. Dois meses depois, o Sindicato de Jornalistas denuncia os 

problemas que a imaterial.tv ultrapassou e tenta alertar os profissionais para a “forma 

aventureira com que alguns projetos são lançados e para a necessidade de regular o jornalismo 

on-line” (Bastos, 2009:6). 

 O panorama nacional não é favorecedor e a “bolha” inflacionada das empresas 

“dot.com” não tarda a rebentar e a levar cerca de 400 profissionais para o desemprego. O que 

faz com que a crise instalada no ciberjornalismo seja um dos grandes tópicos de discussão no 

1º Encontro de Jornalismo Online, organizado pelo Sindicato de Jornalistas.  

 O ano de 2002 é marcado pelos cortes levada a cabo pela SIC Online e o ano de 2003 

conta uma data de cortes e contenções nos meios de comunicação social, sendo que o mais 

problemático foi o que envolveu a PT Multimédia. A empresa pretendia extinguir a empresa 

que financiava o site Lusomundo.net, o que levou o Sindicato de Jornalistas a intervir, 

acusando “a Portugal Telecom de se preparar para fazer um despedimento colectivo 

camuflado na TSF Online” (Bastos, 2009:7), uma vez que a PT tinha anunciado que pretendia 

“tentar integrar os trabalhadores da Lusomundo.net nos quadros da TSF e a manter os 

serviços a que estava obrigada por via dos contratos já estabelecidos” (Bastos, 2009:7). A 

problemática é resolvida com a PT Multimédia a ceder e a redistribuir os profissionais por 

outras empresas da Portugal Telecom. 

 Segundo o autor Fernando Zamith, citado por Hélder Bastos, ao longo de 2006: 

assistiu-se a um aumento da penetração da Internet em Portugal e, paralelamente, 

do número de visitantes de sites noticiosos, mas estes sinais positivos não foram suficientes 

para tirar os ciberjornais da sua situação «precária». A dificuldade em encontrar modelos de 

negócio de sucesso levou a generalidade dos investidores a desinteressarem-se pelo 

ciberjornalismo (Bastos, 2009: 8). 

 

Nos dias de hoje, a problemática de tentar encontrar rendimento através dos meios 

online ainda se mantém, apesar de a publicidade parecer ser uma das soluções. Contudo, no 

segundo semestre de 2006 o panorama nacional melhora e surgem projetos inovadores como é 

o caso da introdução de vídeo nos sites do Diário Económico e da Rádio Renascença, e a 

criação de canais televisivos online. 
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A partir de 2007, os meios de comunicação social portugueses começam a aderir às 

redes sociais e atualmente quase todos os meios possuem contas nestas redes online. O 

Público, o Expresso e a SIC são os primeiros a aderir às redes sociais, juntando-se ao Twitter, 

rede social e servidor de microblogging, aderindo em março de 2007 e setembro de 2007, 

respetivamente. No Facebook, a RTP é o primeiro meio de comunicação a aderir em junho de 

2008. Já na rede social Instagram, o Jornal de Notícias é o primeiro órgão de comunicação a 

aderir, seguindo-se  da RTP (maio de 2012), e das rádios Comercial (julho de 2012) e Mega 

Hits (agosto de 2012). 

Em suma, é possível concluir que a integração dos media portugueses nos novos 

media e na Internet não foi um processo fácil ou rápido. Sofreu vários contratempos e, 

atualmente, ainda procura a melhor forma de conseguir obter rendimentos através da presença 

online. Contudo, a adesão às redes socias, talvez por não possuir custos de manutenção, foi 

um processo mais fácil e rápido. Hoje em dia, os meios tradicionais convergem com os meios 

digitais e procuram usufruir das ferramentas únicas que cada meio oferece. Luís Delgado, 

fundador do Diário Digital que fechou portas em janeiro de 2017, conta em entrevista ao 

Jornal de Negócios, que, atualmente, “ninguém paga por informação digital”. Delgado 

explica que o hábito de ler notícias no telemóvel ou tablet quadruplicou nos últimos cinco 

anos e que esse facto leva a que seja necessário encontrar “um modelo de equilíbrio entre os 

dois meios”. 

 

3.3 O jornalismo nos novos media  

 

 Não restam dúvidas que vivemos num mundo em constante mudança. A evolução dos 

meios de comunicação e a inevitável convergência dos mesmos potenciaram alterações na 

comunicação e na sociedade. O impacto da Internet na comunicação depressa se demonstrou 

na comunicação social, levando à criação de um novo género jornalístico: o jornalismo 

online. Apesar de existirem vários vocábulos que definam este conceito, como jornalismo 

digital, web jornalismo, jornalismo eletrónico, a definição é sempre a mesma: “o exercício da 

função jornalística na edição digital de um jornal impresso, rádio ou televisão ou numa edição 

exclusivamente digital” (Sousa, 2003:161). 

 Assim como defende Pedro Jerónimo no seu artigo de investigação “Jornalismo 

o(ff)line”, o:  

 web jornalismo (…) traz novidades na produção, divulgação e consumo de 

notícias, os blogues, as redes sociais, são exemplos dessas novas maneiras de lidar com a 
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informação no ciberespaço”. Ou seja, como existe um espaço interativo gigante, surgem 

inúmeras formas de comunicar e fazer jornalismo. O mesmo autor explica que o jornalismo 

deixou de ser praticado numa comunicação vertical para uma comunicação horizontal. “O 

público deixa de ser encarado como uma massa disforme, passiva, e passa a ser constituída 

por pessoas ativas, prontas para darem a sua opinião, contribuírem com os seus 

conhecimentos e/ou contactos (Jerónimo, 2009:1). 

 

 Cada vez mais o leitor tem um papel ativo na realização de uma peça jornalística uma 

vez que, através da Internet e, em especial, das redes sociais, a voz do leitor e do cidadão 

aumentou. O leitor mantém uma voz ativa e participativa, comentando em tempo real as 

notícias lançadas pela comunicação social, seja em fóruns, no Facebook ou no Twitter. Foi 

necessário criar novos postos de trabalho que gerissem este relacionamento entre a 

comunicação social e o cidadão comum/leitor. Surgem novas profissões como gestor de 

comunidades, cuja principal função é interagir com o cidadão e gerir esta relação. 

Vasco Boto Calheiros, numa investigação académica acerca do papel dos media no 

jornalismo, defende que o primeiro trabalho de um jornalista digital, um trabalho “a fundo”, 

foi o trabalho publicado pelo New York Post, onde um só jornalista acompanhou, em 2008, a 

campanha do partido democrata representado por Barack Obama. Foi criado um website, 

atualizado ao minuto, onde estava publicada toda a informação – desde a localização do 

candidato, aos temas que o mesmo abordava nos seus discursos até às conversas com os 

assessores da equipa de Obama. Vasco Calheiros defende este trabalho jornalístico como o: 

primeiro trabalho jornalístico denominado por jornalismo digital porque foi a 

iniciação da fusão entre jornalismo, Internet e media sociais, onde os jornalistas e chefes de 

redação compreenderam o potencial dos sites que alojam imagens, áudio e vídeo para um 

suporte que começava a ganhar cada vez mais audiência (Calheiros, 2009:12). 

 

 Portanto, é possível concluir que para trabalhar na nova vertente do jornalismo, no 

jornalismo digital/online, é necessário que o jornalista concilie as competências do jornalismo 

tradicional com as competências tecnológicas. Contudo, o papel, funções e competências do 

novo jornalista serão estudados num capítulo seguinte desta investigação académica.  

Importa agora compreender que o jornalismo online é o resultado da convergência 

entre os meios tradicionais (televisão, rádio e imprensa) com os meios digitais (Internet e 

redes sociais).  

Nos dias de hoje, a Internet já é uma ferramenta base no trabalho jornalístico, “uma 

ferramenta indispensável para a investigação jornalística” como escreve Jorge Pedro Sousa na 
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obra Técnicas Jornalísticas nos Meios Eletrónicos. Compreende-se que a Internet ocupe um 

lugar de fonte privilegiada no sentido de consultar informação para background de vários 

temas ou mesmo para verificar uma informação de caráter de cultura geral, contudo, é 

importante referir que um trabalho jornalístico não se pode basear exclusivamente em fontes 

online, uma vez que a veracidade nem sempre é comprovada. A Internet tem aspetos positivos 

como a rapidez e a facilidade de acesso, porém, nos últimos tempos, os utilizadores têm-se 

deparado com as fake news.  

Mais do que nunca, é imperativo que o jornalista verifique as suas informações junto 

das suas fontes para evitar que a procura por ser o primeiro a noticiar o transforme em alvo de 

chacota por publicar informações erradas. Jorge Pedro Sousa, apoiando-se em trabalhos de 

John Pavlik, sublinha a importância de verificar informações: “aquilo que o jornalista mais 

precisa é do seu bom senso para ajuizar a veracidade dos factos” (cit. in Sousa, 2003:168). 

São vários os autores que defendem que a investigação online não deve substituir a 

investigação tradicional na prática do jornalismo, independentemente de se tratar de 

jornalismo online ou não. Stephen Miller defende que “it does not replace shoe leather and 

traditional reporting. It is just another tool, and like any tool, there are people who don’t 

understand it and who make mistakes, but is a very powerful and very effective technology” 

(Miller cit. in Sousa, 2003). O autor Roland De Wolk pronuncia-se no mesmo sentido desta 

citação e acrescenta que “nem sempre a Internet pode servir como substituta de alguns 

telefonemas e entrevistas face-to-face” (Wolk cit. in Sousa, 2003). 

Em suma, conclui-se que os novos media e a Internet criaram alterações no jornalismo, 

contudo foi possível adaptá-lo às novas ferramentas disponíveis. Como todas as ferramentas 

de trabalho, existem vantagens e desvantagens. Neste caso as vantagens são claras: rapidez, 

facilidade de acesso, possibilidade de conectar com o público e partilha de notícias em tempo 

real. Em contrapartida, como desvantagens, surge o número crescente de fake news, notícias 

com informações não verificadas, fontes de informação que não são credíveis e uma maior 

competição entre os meios de comunicação em serem os primeiros a noticiar. Assim sendo, a 

regra de ouro mantém-se: verificar informações e verificar factos. 
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4. A profissão de jornalista 

 

 A definição de jornalista e a própria profissão alterarou-se com a evolução do meio 

que noticiam. Com os avanços na forma de comunicar, a profissão acompanhou as alterações 

e moldou-se conforme aquilo que o mundo abraçava como uma nova realidade. Desde o 

surgimento da imprensa, passando pela televisão, rádio, Internet e mais recentemente, media 

digitais, o jornalista evoluiu e adaptou-se aos novos meios.  

 São essas mudanças e evoluções que serão abordadas e estudadas nos subcapítulos 

seguintes desta investigação. 

 

4.1 O jornalista tradicional versus o novo jornalista  

 

 O jornalista tradicional, nos primórdios da profissão, tinha a principal função de 

transformar um acontecimento em notícia usando uma linguagem coerente e de fácil 

compreensão. O autor Nuno Crato defende que o papel do jornalista vai mais longe, 

explicando que a forma mais correta de definir a atividade jornalística é “elaboração das 

mensagens difundidas por intermédio da comunicação social” (Crato, 1982:88). 

 O jornalista tradicional tem a tarefa de informar o público acerca de acontecimentos da 

atualidade e da sociedade. Crato apresenta um estudo sistemático da atividade jornalística que 

se baseia em quatro fases: 

 - a procura da informação, em que o jornalista se informa dos factos 

ocorridos e dos diversos aspetos desses factos; 

 - a selecção da informação recolhida, quando se escolhe dos factos aqueles 

que devem ser noticiados e, de entre os factos noticiados, os aspetos relevantes; 

 - a redação dos factos seleccionados num estilo acessível; 

 - o tratamento final das notícias, incluindo a escolha e disposição dos títulos 

e das fotografias, a paginação e todos os aspetos relevantes para a apresentação da notícia 

(Crato, 1982:88). 

 

 Atualmente, o novo jornalista ainda trabalha estas quatro fases, contudo foram 

acrescentadas novas fases e responsabilidades à sua atividade. Ainda assim, é possível 

concluir que a base da redação jornalística permanece como a estrutura apresentada pelo 

autor. 

 Para além da tarefa de informar e manter informado o seu público, o jornalista, desde a 

sua origem, teve a capacidade de criar interesses no público, até mesmo de criar e influenciar 
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opiniões – a comunicação social dos dias de hoje contribuiu para a formação da opinião 

pública. Nuno Crato observa exatamente essa realidade na sua obra: “a comunicação social 

(…) cria interesses no público e representa um poder de esclarecimento ou obscurecimento da 

atualidade e um poder de pressão ideológica, que segue sempre objetivos bem determinados” 

(Crato, 1982:90). O autor conclui que o jornalismo trata de “uma representação dos 

acontecimentos e uma ordenação e selecção da atualidade, de acordo com um sistema de 

convenções e interesses que são variáveis de caso para caso” (Crato, 1982:90).   

 Com a entrada da Internet no mundo do trabalho, a profissão de jornalista e a sua 

própria rotina sofreram alterações. Todos os jornalistas, independentemente do meio em que 

trabalham ou a área que abordam, usam a Internet nos seus trabalhos diários. O investigador 

João Canavilhas no artigo científico intitulado Os jornalistas Portugueses e a Internet (2004) 

defende esta ideia: “(…)  o denominador comum entre a maior estação de televisão mundial e 

o mais pequeno jornal de província, é o recurso à Internet na luta constante contra o tempo e a 

distância” (Canavilhas, 2004:2). 

 Atualmente, o recurso à Internet está enraizado no quotidiano dos jornalistas, seja na 

fase de pesquisa de informação, fact checking ou até contactar fontes para uma peça 

jornalística. Canavilhas acrescenta que a fase de pesquisa e de contacto com as fontes 

consumiam “muito tempo de produção de uma notícia” (Canavilhas, 2004:2) e o recurso à 

Internet ajudou a tornar estas fases de trabalho mais rápidas e eficazes. Alexandra Borges, 

jornalista da TVI, salienta que as novas tecnologias são “oportunidades” para o mundo de 

trabalho, contudo o mesmo só sucede quando “os jornalistas tenham cuidados éticos de 

verificar a informação”10 (Alexandra Borges, comunicação escrita, em 22 de fevereiro de 

2018). 

 Apesar de, inicialmente, haver resistência por parte dos jornalistas em recorrer à 

Internet, uma vez que o número de informações online é altíssimo e a veracidade da mesma 

nem sempre é comprovada, “os profissionais da comunicação acabaram por soçobrar às 

vantagens da web, e hoje o recurso à Internet é transversal a todos os órgãos de comunicação 

e a todas as gerações de profissionais” (Canavilhas, 2004:2). Contudo, nos dias de hoje, 

surgem novas adversidades como as fake news, o que significa que a confirmação dos factos 

antes de publicar uma notícia é ainda mais importante. 

                                                           
10 Entrevista completa disponível nos apêndices. 
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 Com o uso da Internet como uma ferramenta de trabalho, para além de agilizar o 

processo aos jornalistas e torná-lo mais rápido, também tornou o jornalista mais autónomo – 

sendo possível efetuar trabalhos de recolha de dados.  

Com este novo instrumento de trabalho, o jornalista passa a apoiar-se na web para 

produzir informação explicada, elaborada e variada, manejando com celeridade e segurança 

uma quantidade de informação muito superior à que pode ser oferecida por um meio 

convencional (Canavilhas, 2004:3). 

  

 O novo jornalista é um profissional que usa a Internet e os meios digitais no seu dia-a-

dia, o que fez com que a própria rotina do profissional sofresse algumas alterações. Por isso 

mesmo, as competências exigidas aos recém-formados são diferentes das pedidas no início 

dos anos 2000. É inquestionável que o novo jornalista seja excelente no uso da Internet e dos 

meios digitais. O seu percurso académico deve ser completado com conhecimentos ao nível 

de multimédia, isto é, especialista em programas de edição de vídeo, imagens e som, assim 

como, conhecimentos em relação à criação de conteúdos específicos para as redes sociais e a 

gestão das mesmas. 

 Se há uns anos, com a crise económica, o jornalista acumulava funções, é possível 

constatar que essa realidade não se alterou. Aliás, o novo jornalista acumula ainda mais 

funções. O mesmo tem de estar preparado para criar e editar a mesma peça jornalística.  

 Sofia Esteves tem 24 anos e é jornalista do Jornal de Notícias, e em entrevista para 

esta dissertação confirmou que é esperado que o novo jornalista seja multifunções:  

hoje mais do que nunca temos de estar prontos para tudo. O jornalista deve 

desempenhar as funções da profissão mas deve estar pronto para outro tipo de funções que 

podem não ser tanto da área. Sem dúvida, quanto mais multifacetados formos, melhor será 

para a nossa carreira e profissão e maior probabilidade teremos de conseguir mais 

oportunidades11 (Sofia Esteves, comunicação escrita, em 14 de junho de 2018). 

 

 A jornalista acrescenta que as suas tarefas diárias são diversificadas e tanto trabalha 

para o online como para as versões impressas do jornal: “No meu dia-a-dia faço todo o tipo de 

trabalhos, desde notícias a reportagens, seja para a publicação impressa, O Jornal de Notícias 

ou a revista Notícias Magazine, seja para o online, ou seja, a página oficial do jornal. Procuro 

notícias, contacto as fontes…” 

 

                                                           
11 Entrevista completa disponível nos apêndices. 
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 Como já foi referido nesta dissertação, a Internet agilizou o processo jornalístico, 

tornando-o mais rápido. Contudo, a Internet também obriga o jornalista a ser mais rápido na 

partilha e criação dos seus trabalhos, agilizou e reduziu tempo. Ao novo jornalista é também 

exigido, mais do que nunca, prontidão na partilha dos acontecimentos. A Internet e, em 

especial, as redes sociais, uniram o mundo e os seus cidadãos de um modo que é possível 

estar do outro lado do mundo através de um ecrã, e a partir desta realidade, o cidadão-comum, 

exige que esteja informado ao minuto. Esta realidade cria alguns conflitos no mundo da 

comunicação precisamente porque todos querem ser o primeiro a informar, porém, o Código 

Deontológico do Jornalista12 exige que as informações sejam verificadas antes de serem 

divulgadas, o que nem sempre acontece.  

 Discute-se agora a criação de um novo Código Deontológico do Jornalista, que 

enquadre as novas mudanças da profissão e que envolva a nova realidade de quem trabalha na 

área. Definir o futuro jornalista é uma tarefa complicada, a qual não se enquadra no tema 

desta investigação, porém é possível adiantar que esse jornalista deve aliar as capacidades do 

“velho” jornalista – excelente domínio da língua e conhecimentos científicos da criação de 

conteúdos jornalísticos – às capacidades do “novo” jornalista – domínio multimédia e do 

mundo online.  

 

4.2 O jornalista-cidadão 

 

“O jornalismo-cidadão retoma a ilusão redentora da tecnologia. Sempre que uma nova 

tecnologia surge, as suas potencialidades são celebradas com euforia” 

- Fidalgo, António (2009:222) 

 

 O conceito de jornalista-cidadão define-se por um jornalismo de todos para todos, não 

sendo importante o facto de a informação ser divulgada por um cidadão comum. Com o 

surgimento da Internet e o respetivo boom mediático que provocou na sociedade, em especial 

com o surgimento das redes sociais, nasceu o conceito de jornalista-cidadão. Criou-se a ilusão 

de que qualquer informação se classificaria como critério jornalístico tendo em conta a 

dimensão do auditório, ou seja, tendo em conta o número de pessoas a que chegaria essa 

mesma informação. 

                                                           
12 Disponível nos anexos.   
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 Assim como explica António Fidalgo na obra Media, Redes e Comunicação – Futuros 

Presentes “a estrutura tradicional da informação jornalística (…) esboroa-se face às novas 

realidades provocadas pelas inovações tecnológicas, pelas transformações sociais e pelas 

diferentes atitudes culturais e políticas” (Fidalgo, 2009:219). Ou seja, o discurso jornalístico 

passa de um processo unilateral para um processo multilateral – isto é, a informação evolui 

para uma conversa onde todos se pronunciam. 

 É natural que algum leitor tenha um maior conhecimento sobre determinado assunto. 

Nesse caso, o jornalista deve saber aproveitar essa realidade e usar essa informação como 

contributo para o assunto noticioso que aborda. Estes profissionais devem reconhecer que, 

cada vez mais, os leitores têm desde o início “uma palavra decisiva a dizer sobre o lhes 

interessa, isto é sobre a feitura e seleção de notícias” (Fidalgo, 2009:220). Apesar de a 

“palavra decisiva” acerca do que é notícia, ou não ser, do jornalista, este deve “aproveitar os 

múltiplos contributos que chegam dos leitores” (Fidalgo, 2009:220). 

 É um facto que a evolução das tecnologias alterou a realidade dos profissionais da área 

do jornalismo, o que exige adaptação por parte dos mesmos – adquirindo novas capacidades, 

porém, os próprios métodos de trabalho jornalístico sofrem alterações – “no modo de recolha 

de informação, de verificação e confirmação, e no modo de apresentação e difusão” (Fidalgo, 

2009:221). 

 Apoiando-se na obra de Dan Gillmor, We the Media (2004), António Fidalgo avança 

que estamos perante uma “nova era do jornalismo” onde todos os cidadãos se assumem como 

“fontes e mediadoras de informação”, ou seja, deixaram de ser apenas consumidores do 

produto final. 

 Sylvia Moretzsohn no seu artigo científico O Mito Libertário do Jornalismo Cidadão 

critica veemente a ideia de que qualquer cidadão pode ser considerado um jornalista. Esta 

defende que para praticar jornalismo é necessária uma qualificação específica que o cidadão 

comum não possui. Moretzsohn explica essa qualificação como o domínio de certas técnicas 

referentes à aquisição e averiguação de notícias, obediência de princípios éticos e a 

capacidade de contextualizar a informação obtida.  

 A mesma autora defende que o conceito de “jornalista-cidadão” inverte o 

procedimento jornalístico de filtrar e só depois publicar. Sylvia Moretzsohn explica que no 

bom jornalismo, o jornalismo tradicional, o trabalho jornalístico é filtrado através das normas 

deontológicas e profissionais antes de ser publicado. Por outro lado, no jornalismo-cidadão, o 

conteúdo é publicado em primeiro lugar e só depois filtrado. O que para a investigadora é 

uma discordância ética:  
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 Não creio ser necessário dizer que, do ponto de vista das mais elementares regras 

deontológicas do jornalismo, esse procedimento seria no mínimo um disparate, pois 

significaria abrir o campo a todo tipo de boatos e de informações “plantadas”, com as 

nefastas consequências que todos conhecemos (Moretzsohn, 2006:69). 

 

 António Fidalgo dá continuidade à linha de pensamento da autora Sylvia Moretzshohn 

defendendo que este conceito de jornalismo, a ideia de um open source journalism, poderá 

funcionar em nichos específicos, mas não num “domínio geral da informação social e 

política” (Fidalgo, 2009:223). Precisamente na área onde o jornalista “é aquele profissional 

autorizado a estar onde o público não pode estar, e por isso tem direito ao acesso a fontes 

através das quais pode apurar as informações necessárias à sociedade” (Moretzsohn, 

2006:69). 

 Está claro que com a Internet o acesso universal à divulgação de informação 

revolucionou a comunicação e a sua história. Porém, isto não significa que qualquer cidadão 

que fornece uma informação – seja ou não relevante – possa ser considerado jornalista. 

António Fidalgo dá o exemplo de informação científica, a qual é relevante, mas não é notícia. 

O autor explica que “ser jornalista não é o estar mais informado que outro cidadão e que a 

partir dessa maior informação passa informação aos outros que têm menos” (Fidalgo, 

2009:227).  

 A afirmação que Dan Gillmor partilha na sua obra We the Media (2004) de que os seus 

leitores sabem mais do que ele e que isso muda o modo como se faz jornalismo está certa, 

porém não é isso que transforma um cidadão num jornalista. Assim defende António Fidalgo 

(2009) que acrescenta que “julgar que as novas tecnologias permitem a qualquer um tornar-se 

um jornalista sem grandes custos constitui tanto um exagero do papel da tecnologia na 

comunicação, como um equívoco grave da especificidade cognitiva e social do jornalismo”. 

Não há dúvida que a interatividade dos novos media fez com que fosse possível a participação 

de todos no processo de construção jornalística, contudo essa participação é inserida num 

processo social definido pelos jornalistas. Por exemplo, um blogue pode conter informação 

importante e a mesma estar acessível a nível global, todavia isso não a transforma em notícia. 

Esse processo noticioso só sucede quando um meio de comunicação utiliza essas informações 

e as transforma com o seu selo noticioso. O que muda nesta variante é a relação dessa 

informação com a sociedade. É necessário envolver o interesse público nesta questão de modo 

a que o coletivo possa ajustar a opinião e a ação à nova realidade.  

 O papel do jornalista não se limita a filtrar a informação relevante, é sobretudo e de 

modo simultâneo, é transformar a informação em material noticioso de interesse para o leitor. 
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“Os blogues fragmentam o espaço público, mas cabe ao jornalismo constituir 

permanentemente esse espaço comum, condição indispensável à vida social” (Fidalgo, 

2009:228).  

 Através dos autores apresentados nesta investigação é possível concluir que o conceito 

do jornalista-cidadão e a sua ilusão nascem a partir da confusão entre «informação acessível a 

todos» e «notícia». A notícia, enquanto informação acessível a todos, tem a particularidade de 

chegar à consciência social, de ser falada e discutida em variados contextos sociais. Já a 

notícia é uma informação “com chancela social e é nessa medida que possui uma 

especificidade epistemológica própria” (Fidalgo, 2009:228), ou seja, a notícia possui uma 

aprovação social que só pode ser confirmada por um jornalista – e é através desta medida que 

se estabelece a especificidade do jornalismo enquanto atividade e enquanto profissão. A 

autora desta investigação concorda com as definições acima apresentadas, uma vez que se 

trata de um fenómeno relacionado com a comunicação e o jornalismo e que tem crescido nos 

últimos anos.  
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5. Novos desafios para o jornalismo e para o jornalista no digital 
 

A evolução tecnológica, o surgimento da Internet e dos novos media e a 

convergência de todas estas mudanças alteraram a rotina do jornalismo e dos jornalistas. A 

partir destas mudanças, surgem novos desafios que os profissionais da área têm de enfrentar.  

As fontes de informação passam a estar à distância de um clique e surgem inúmeros 

debates em relação à ética profissional. Dois temas abordados nos subcapítulos seguintes 

desta investigação.  

 

 

5.1 O acesso às fontes de informação 

 

A sociedade vive numa época onde a globalização já faz parte do seu dia-a-dia e não é 

um conceito estrangeiro. O facilitismo de comunicar com alguém que está do outro lado do 

planeta recorrendo a um pequeno aparelho eletrónico tornou as mensagens instantâneas, 

videochamadas e comunicação virtual na forma mais usada para comunicar com os outros. 

Esta ferramenta foi adaptada às rotinas jornalísticas para contactar fontes e até obter 

informações sobre as mesmas.  

Contudo, e apesar de facilitar o trabalho do jornalista, são vários os profissionais que 

admitem não confiar em demasia nestas novas formas de comunicar. Felícia Cabrita, 

jornalista portuguesa, em entrevista para esta dissertação, confessa que é “muito 

conservadora” e não confia nas redes sociais, para a jornalista “é impensável substituir o cara 

a cara”.13  

A confiança é um fator fundamental para que se mantenham as relações entre os 

jornalistas e as fontes de informação, e o encontro presencial, a partilha de informação cara a 

cara apoia essa confiança mútua. Cada vez mais, em especial desde o escândalo da partilha de 

dados do Facebook14, o público vai perdendo a confiança nas redes sociais e evita a partilha 

de informações importantes e dados privados nestas redes. Sandra Marinho, autora do artigo 

científico intitulado O valor da confiança nas relações entre jornalistas e fontes de 

informação (2000), aborda exatamente esse fator indispensável nesta relação:  

A este enquadramento normativo (leis e processos de socialização) teremos ainda 

que acrescentar as vivências e experiências pessoais que cada jornalista e cada fonte levam 

                                                           
13 Entrevista completa disponível nos apêndices. 
14 Notícia disponível em:  https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/tecnologias/redes-sociais/detalhe/facebook-

multado-em-565-mil-euros-por-infringir-lei-da-proteccao-de-dados  

https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/tecnologias/redes-sociais/detalhe/facebook-multado-em-565-mil-euros-por-infringir-lei-da-proteccao-de-dados
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/tecnologias/redes-sociais/detalhe/facebook-multado-em-565-mil-euros-por-infringir-lei-da-proteccao-de-dados
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para as suas relações, um historial determinante para a forma como vão perceber as 

situações e tomar as decisões. 

Temos então um conjunto de relacionamentos entre jornalistas e fontes, assentes, 

pensámos nós, numa condição fundamental de manutenção: a confiança (Marinho, 2000:4). 

 

É importante compreender como gerir a confiança de modo a que esta possa 

estabelecer-se por um longo período, uma vez que se trata de um conceito “multidimensional 

e que é percebido de maneira diferente pelos diversos agentes da relação” (Marinho, 2000:4). 

Trata-se de um elemento que não é uma constante e que evolui ao longo do relacionamento, 

isto é, “a confiança pode ser gerada, cultivada, mantida e reforçada, por vezes, quebrada e, 

muito dificilmente, revitalizada” (Marinho, 2000:4).  

Para além desta condição fundamental, a confiança, na relação entre jornalista – fonte, 

a negociação entre ambos desenvolve-se a um nível informal e privado. A esta simbiose 

junta-se o sistema normativo, formado por leis, códigos e orientações. Esta tem como 

finalidade regular o relacionamento entre ambas as partes e delinear quais os comportamentos 

corretos.  

O Código Deontológico do Jornalista, o Código Penal, o Estatuto do jornalista, Lei 

Fundamental e a Lei da Imprensa são algumas das normas que constituem esse “sistema 

normativo” abordado pela autora Sandra Marinho.  

Já Felisbela Lopes aborda estes diferentes códigos e leis num capítulo - “As fontes, os 

jornalistas e as leis” – integrante da revista Comunicação e Sociedade. Aqui explica que o 

Código Penal “reafirma a dignidade penal do valor da honra e da consideração pessoal, 

concedendo uma área específica à proteção deste bem jurídico” (Lopes, 2000:340). 

A mesma autora avança que a Lei Fundamental deve ser encara como um “manual de 

conduta” pelos jornalistas em relação ao seu relacionamento com as fontes. 

Tratar todos os intervenientes dos acontecimentos de igual forma, não procurar 

informações com o objetivo de devassar gratuitamente a vida privada em nome de um 

sensacionalismo cada vez mais em voga, identificar sempre quem nos fornece informação, 

respeitar o princípio do contraditório, ou seja, ouvir a parte acusadora, mas também a 

acusada (…) (Lopes, 2000:340). 

 

Estas regras determinam um comportamento específico que o jornalista deve seguir 

quando se relaciona com as suas fontes de informação. A Lei Fundamental delineia assim os 

limites da atividade jornalística. 
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Existem ainda dois códigos de conduta de extrema importância para os profissionais 

da comunicação: o Estatuto do Jornalista e o Código Deontológico do Jornalista.  

O Estatuto do Jornalista15 pretende defender os direitos e deveres destes profissionais, 

assumindo como “direitos fundamentais dos jornalistas os da «liberdade de expressão e de 

criação», da «liberdade de acesso às fontes de informação», da «garantia de sigilo 

profissional» e da «garantia da dependência»” (Lopes: 2000, 348). 

Já o Código Deontológico do Jornalista, na maior parte dos casos, é aprovado por 

jornalistas e não faz parte do enquadramento jurídico do país. Trata-se de um código com 

onze pontos que tem como objetivo que “o grupo dos profissionais partilhe um conjunto de 

regras básicas de condutas e, nessa ancoragem coletiva, encontre redobrada força para as 

cumprir e fazer cumprir” (Fidalgo, 2000:320).  O facto de se tratar de um código criado e 

aprovado por jornalistas, causa um impacto favorecedor junto do “público consumidor” uma 

vez que os jornalistas “voluntariamente se comprometem a respeitar e por cujo 

incumprimento, naturalmente, aceitam ser responsabilizados” (Fidalgo, 2000:320).  

Este código de conduta, no caso português, apresenta três pontos que tratam regras 

relacionadas com o acesso às fontes de informação: 

3. O jornalista deve lutar contra as restrições no acesso às fontes de informação 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 documentos e 

proibir-se de abusar da boa-fé de quem quer que seja. A identificação como jornalista é a 

regra e outros processos só podem justificar-se por razões de incontestável interesse público 

e depois de verificada a impossibilidade de obtenção de informação relevante pelos 

processos normais.  

7. O jornalista deve usar como critério fundamental a identificação das fontes. O jornalista 

não deve revelar, mesmo em juízo, as suas fontes confidenciais de informação, nem 

desrespeitar os compromissos assumidos, exceto se o usarem para canalizar informações 

falsas. As opiniões devem ser sempre atribuídas.  

(Código Deontológico do Jornalista, 2017:1) 

 

 Aqui denota-se a preocupação dos jornalistas portugueses em estabelecer normas 

quando contactam fontes de informação, uma vez que se trata de um assunto que pode 

originar vários problemas para o profissional e até para o órgão de comunicação que 

representa.  

                                                           
15 Disponível nos anexos. 
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Em suma, através do exposto é possível concluir que existem variantes no que toca às 

fontes de informação e como estas se relacionam com os jornalistas. Um dos fatores mais 

importantes é a confiança mútua que deve estar presente nesta equação, fora do nível íntimo, 

existem regras, leis e códigos que regulamentam este relacionamento. Apesar de a 

globalização ser um facto e o recurso aos media digitais ser uma ferramenta de uso diário, os 

jornalistas ainda sentem que o “cara a cara” não deve ser substituído por uma ferramenta 

digital quando se trata de um fator sensível como são as fontes de informação. 

 

5.2 A ética profissional 

 

Numa era de click bait e fake news, é imprescindível que o bom jornalismo se 

mantenha e para acompanhá-lo que os jornalistas se mantenham fiéis ao seu trabalho e à ética 

exigida pela profissão.  

Como já foi abordado no subcapítulo anterior, existem leis e regulamentos que 

pretendem guiar o jornalista a realizar o seu trabalho de forma ética. Como é o caso do 

Código Deontológico do Jornalista português que nos seus onze pontos apela à ética em 

situações específicas. O ponto seis desse mesmo código – “6. O jornalista deve recusar as 

práticas jornalísticas que violentem a sua consciência” – é bastante explícito em relação a 

como o jornalista se deve comportar perante o seu trabalho. Se o trabalho que pretende 

realizar não é ético ou correto, o mesmo não deve ser realizado. Do mesmo código, o ponto 

onze apela também à moral e ética do profissional: “11. O jornalista deve recusar funções, 

tarefas e benefícios suscetíveis de comprometer o seu estatuto de independência e a sua 

integridade profissional. O jornalista não deve valer-se da sua condição profissional para 

noticiar assuntos em que tenha interesse”. Ou seja, é imprescindível que o jornalista seja o 

mais transparente e independente possível na escolha do tema e no próprio processo de 

criação e tratamento de informação. 

O autor Marco António Antunes no seu artigo Ética da comunicação e ética da 

informação: teoria sistemática defende que “o verdadeiro jornalista é aquele que sabe 

reconhecer os seus erros, é incansável na procura do rigor gramatical/estilístico e defende 

princípios normativos de ação pautados por uma conduta ética, moral e deontológica” 

(Antunes, 2002:2). Samilo Takara vai ao encontro do que é apresentado por Marco António 

Antunes e, no seu artigo científico Democratização da Informação: a Ética na Ação 

Jornalística, explica as diferenças entre ética, moral e deontologia. Takara explica que a ética 
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“limita e norteia uma ação” (Takara, 2009:5), ou seja, através desta o jornalista consegue 

estabelecer os limites do seu trabalho. Define moral como “um conhecimento baseado no 

senso comum e religioso que define o que é bem visto e o que é julgado como ruim perante a 

sociedade” (Takara, 2009:5). Termina definindo deontologia como “a ação de reflectir a ética 

e a moral a fim de compreender de que modo é construída a ação profissional ou pessoal de 

uma pessoa ou instituição” (Takara, 2009:5).  

Na obra Elementos do Jornalismo Impresso, Jorge Pedro Sousa, defende o já exposto 

e defendido por outros autores:  

A legislação que rege o jornalismo, bem como as regras deontológicas da 

profissão, fundam-se no binómio liberdade-responsabilidade. Pressupõe-se que uma pessoa 

é livre, dentro dos condicionalismos impostos pela vida em sociedade, e que tem de assumir 

a responsabilidade por aquilo que faz dentro dessa esfera de liberdade. No que diz respeito 

ao jornalismo, a principal liberdade de que este beneficia é a liberdade de expressão (Sousa, 

2001:85).  

 

Para além do binómio apresentado por Jorge Pedro Sousa, de que a ética resulta da 

junção de liberdade e responsabilidade, é possível acrescentar que a ética jornalística é 

aplicada através de “juízos de valor sobre o bem e o mal, a verdade e a falsidade” (Antunes, 

2002:6). Isto é, assim como a moral, o objetivo principal da ética é impor princípios 

normativos em relação a “usos e costumes”. Marco António Antunes explica que o processo 

de definir o que é ético ou não passa também por um juízo de valor: 

A ética constitui um processo especulativo de legitimação das normas através de 

uma dupla consciência: uma consciência que obriga o ego e outrem a seguir normas de 

conduta; uma consciência que define obrigações de conduta questionando os valores da 

sociedade e a ordem jurídica (Antunes, 2002:6-7). 

 

Perante as definições transcritas é possível concluir que a ética, a moral e a 

deontologia são princípios que todos os jornalistas devem possuir de modo a apresentarem ao 

público trabalhos jornalísticos que sejam o mais corretos e verdadeiros possível.  

Em suma, é necessário que o jornalista conheça a deontologia e lei do país em que 

trabalha e claro, as normas e deontologias da profissão. Nem sempre é fácil de delinear os 

limites éticos, contudo, o jornalista pode e deve consultar o código deontológico sempre que 

seja necessário - “o jornalista pode e deve recorrer ao seu código, quando em qualquer ação 

profissional causar-lhe a dúvida” (Takara, 2009:4).  
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Parte II: Estudo empírico 
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6. Metodologia 

 

Para completar a presente investigação académica é necessário apresentar uma recolha 

de dados que procure responder à questão inicial deste trabalho. De modo a concluir esse 

objetivo, foi necessário passar por um processo de seleção da estratégia de investigação, 

escolhendo uma técnica de recolha de dados que possa ser adequada aos objetivos propostos. 

Existem vários métodos e técnicas de investigação a área das ciências sociais, área na 

qual o tema desta dissertação se insere. O primeiro passo é compreender a definição de 

métodos, que Grawitz (1993) define como “um conjunto concertado de operações que são 

realizadas para atingir um ou mais objetivos, um corpo de princípios que presidem a toda a 

investigação organizada, um conjunto de normas que permitem selecionar e coordenar 

técnicas” (cit. in Sousa e Batista, 2014:53). As técnicas referidas por Grawitz são explicadas 

por Carmo (1998) “como procedimentos operatórios rigorosos, bem definidos, transmissíveis, 

suscetíveis de serem novamente aplicados nas mesmas condições, adaptados ao tipo de 

problemas e aos fenómenos em causa” (cit. in Sousa e Batista, 2014:53). A mesma autora 

adianta que a escolha da técnica varia conforme o objetivo a cumprir. 

 Sousa e Baptista apresentam três tipos de métodos: métodos de investigação 

quantitativa, métodos de investigação qualitativa e métodos mistos.  

O método de investigação quantitativa constitui-se no “paradigma positivista, 

apresentando como objetivo a identificação e apresentação de dados, indicadores e tendências 

observáveis” (Sousa e Batista, 2014:53). Este tipo de investigação é mais adequado quando é 

possível a “recolha de medidas quantificáveis de variáveis e inferências a partir de amostras 

de uma população” (Sousa e Batista, 2014:53). Ainda neste método é necessário definir 

previamente as hipóteses, as variáveis e o projeto de investigação, uma vez que estes se 

baseiam na validade dos resultados no controlo conceptual e técnico das variáveis em estudo. 

Perante este método e dentro das ciências sociais, existem três grandes grupos de técnicas de 

recolha de dados: 

 Entrevista – Recolha de informação através de conversas orais, individuais ou 

de grupos, com várias pessoas selecionadas, cujo grau de pertinência, validade 

e fiabilidade é analisado na perspetiva dos objetivos da recolha de 

informações; necessita de ser previamente preparada e é necessário ter uma 

imagem do entrevistado. 

 Observação – O investigador está presente no local da recolha de dados e pode 

usar métodos categoriais, narrativos ou descritivos.  
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 Análise documental – Completar informações obtidas a partir de outras 

técnicas; descoberta de novos aspetos sobre um tema/problema. 

 O segundo método, o da investigação qualitativa, que surge como alternativa ao 

paradigma positivista do método quantitativo, foca-se “na compreensão dos problemas, 

analisando os comportamentos, as atitudes ou os valores” (Sousa e Batista: 2014:56). Ao 

contrário dos estudos quantitativos, onde o investigador tem de recolher dados para 

comprovar teorias, modelos ou hipóteses, os estudos qualitativos são descritivos e indutivos. 

Isto é, o investigador desenvolve ideias, entendimentos e conceitos a partir padrões 

encontrados nos dados. Perante este método de investigação existem dois grandes exemplos 

de técnicas de recolha de dados: 

 Inquérito – Tem como finalidade “suscitar um conjunto de historiais/registos, 

orais ou escritos, em interpretá-los e generalizá-los” (Sousa e Batista, 2014:89). 

Há várias formas de partilha de inquérito, como por exemplo: a) via correio; b) 

via chamada telefónica; c) via online.  

 Questionário – “(…) visa recolher informações baseando-se, geralmente, na 

inquirição de um grupo representativo da população em estudo”; “Permite 

recolher uma amostra dos comportamentos, atitudes, valores e 

comportamentos” (Sousa e Batista, 2014: 90-91). Dentro desta técnica existem 

três tipos: a) questionário do tipo aberto (possui questões do tipo resposta 

aberta; proporciona respostas de maior profundidade); b) questionário do tipo 

fechado (possui questões do tipo resposta fechada; permite obter respostas que 

possibilitam a comparação com outros instrumentos de recolha de dados); c) 

questionário de tipo misto (possui questões do tipo resposta aberta e resposta 

fechada)  

(Adaptado de Sousa e Batista, 2014:91). 

 

Por último, é possível recorrer a um método de investigação apresentado pelas autoras 

Maria José Sousa e Cristina Sales Baptista como o método misto. Outros autores qualificam 

este método como triangulação de dados que se define pelo uso de ambos os métodos, 

qualitativos e quantitativos, na mesma investigação.  

As autoras Maria Sousa e Cristina Baptista (2014) explicam que este método “permite 

tornar o processo de investigação mais consistente e sólido”. Os autores Denzin e Lincoln 

(1984) defendem que existem vários tipos de triangulação: a)Triangulação de dados – Uso de 

diversas fontes no mesmo estudo; b) Triangulação de investigadores – Uso de vários 
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investigadores ou avaliadores; c) Triangulação de teorias – Uso de várias perspetivas para 

interpretar um conjunto de dados; d) Triangulação metodológica – Uso de diferentes métodos 

para estudar um dado problema. (Adaptado de Sousa e Batista, 2014:63). 

 As mesmas autoras explicam que a grande vantagem de recorrer a este método é o 

facto de utilizar uma “combinação de métodos pode permitir uma melhor compreensão dos 

fenómenos e, assim, alcançar resultados mais seguros” (Sousa e Batista, 2014:63). 

 Em suma, é possível concluir que existem várias formas de recolher dados para o 

estudo da investigação, o fundamental é selecionar o método indicado para o estudo em 

questão e compreender se o método escolhido é o indicado para obter as respostas que o 

investigador procura. 

 Para completar a metodologia desta dissertação recorreu-se à triangulação 

metodológica, uma vez que foram utilizados questionários, entrevistas e pesquisa documental. 

Foi realizado um questionário e um inquérito, com o objetivo de compreender os sujeitos 

presentes na equação do jornalismo de investigação.  

 O questionário pretendia recolher informações “baseando-se, geralmente, na 

inquirição de um grupo representativo da população em estudo” (Sousa e Batista, 2014:90-

91). Ou seja, recorreu-se a este método de recolha de dados para obter informações acerca do 

principal sujeito: os jornalistas portugueses. Através deste método foi possível “recolher uma 

amostra dos conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos” (Sousa e Batista, 2014:91) e 

para obter os melhores resultados foi criado um questionário de tipo misto – questionários que 

incluem questões de resposta aberta e resposta fechada.  

 A utilização deste método de recolha de dados justifica-se, uma vez que foi usado para 

recolher a opinião geral em relação ao jornalismo de investigação do outro sujeito de estudo, 

os cidadãos portugueses.  

 Este inquérito foi criado online e partilhado online, via email e nas redes sociais, 

recorrendo ainda ao pedido de divulgação nas redes socias de entidades – como é o caso do 

Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA)16. O mesmo é também do tipo misto, 

uma vez que conta com perguntas de resposta aberta e fechada, de modo a estar mais 

completo. A amostra usada foi do tipo amostra não probabilística por conveniência, estando 

subordinada às necessidades da investigadora e do objeto de estudo. Convencionou-se assim 

que seria mais pertinente aplicar uma técnica de recolha de dados que trouxesse o máximo de 

informação possível para a temática em destaque, com o menor custo de tempo possível, 

                                                           
16 Pedido e divulgação apresentadas nos apêndices. 
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atendendo ao facto de a investigadora não poder deslocar-se até junto dos inquiridos, uma vez 

que a sua atividade profissional paralela não lho permitia fazer. Tal com explica a autora 

Clara Pereira Coutinho na sua obra Metodologia de investigação  em Ciências Sociais e 

Humanas: Teoria e Prática, conseguimos compreender que trata-se de amostragem não 

probabilística quando “não podemos especificar a probabilidade de um sujeito pertencer a 

uma dada população” (Coutinho, 2018:95). Este tipo de amostragem subdivide-se em outros 

cinco tipos, sendo que o utilizado nesta dissertação, como já foi referido, é amostragem por 

conveniência que a mesma autora explica que se trata quando “usamos grupos intactos já 

constituídos, como uma ou mais turmas. Os resultados obtidos nestes estudos dificilmente 

podem ser generalizados para além do grupo em estudo” (Schutt cit. in Coutinho, 2018:95).  

 Como objetivo de tornar a compreensão dos dados mais fácil, os dois métodos serão 

de seguida apresentados em dois subcapítulos distintos. 
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7. Apresentação e discussão dos resultados 

 

 Inquérito via questionário: Cidadão comum 

 O seguinte inquérito via questionário esteve disponível para receber respostas desde o 

dia 28 de julho de 2018 até 30 de agosto de 2018, tendo registado 155 respostas válidas. 

 Em relação à análise da amostragem do inquérito via questionário ao cidadão comum 

é possível fazê-la através dos três pontos chaves que se seguem. 

1) Identificação da população e amostra: 

A amostra deste primeiro inquérito analisado conta como conjunto de sujeitos os 

cidadãos portugueses (cidadão comum). 

2) Seleção da amostra: 

Para este momento da amostragem foi selecionado o tipo de amostragem não 

probabilística por conveniência, uma vez que se trata do estudo de um grupo 

intacto já constituído – ou seja, o cidadão comum. 

3) Dimensão da amostra: 

Relativamente à dimensão da amostra Carla Coutinho explica na sua obra 

Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: Teoria e Prática 

que o “tamanho óptimo de uma amostra está diretamente relacionado com o tipo 

de problema a investigar” (Mertens e Charles cit. in Coutinho, 2018:99). Na  

mesma obra a autora apresenta que para o tipo de plano survey (inquérito) – que 

foi o escolhido para este estudo – tem como tamanho de amostra recomendado 100 

observações em cada grupo grande. Para este inquérito, foram recolhidas 155 

respostas válidas.  

 A partir deste estudo procurar-se-ia compreender a visão que os cidadãos portugueses 

possuem acerca do jornalismo português e, mais concretamente, da especialidade jornalismo 

de investigação. Era ainda objetivo deste trabalho entender se os seus hábitos de consumo de 

notícias se alterou desde a chegada dos novos media ao jornalismo e de que modo se 

instalaram essas mudanças, caso se verifiquem, no seu quotidiano.  

 Por último, é ainda um objetivo captar e assinalar se o público reconhece peças de 

investigações jornalísticas portuguesas e o que os leva a eleger como a melhor. 
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Grupo 1: Caracterização social do público 

 

 Perante a análise das respostas dadas no primeiro grupo deste inquérito pretende-se 

caracterizar o público inquirido através de sexo, faixa etária, localização e habilitações 

literárias. A partir deste grupo pretende-se ainda compreender se os inquiridos estão atentos à 

comunicação social portuguesa.  

 

1. Caracterização pelo sexo 

Gráfico  1: Sexo dos inquiridos 

 

 Perante os resultados apresentados é possível concluir que a maioria dos inquiridos 

corresponde ao sexo feminino (67%) e apenas 33% corresponde ao sexo masculino. Por 

questões alheias à escala da investigação houve mais mulheres a responder ao presente 

inquérito do que homens. Assim proposto, é natural que a investigação possa apresentar 

algum tipo de viés, apesar de ser reconhecida a superioridade de valores populacionais da 

população feminina, quer nacional, quer no mundo académico, quer na atividade de 

jornalismo. 

 

2. Caracterização por faixa etária  
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Gráfico  2: Idades dos inquiridos 

 

 Após a análise do gráfico anterior é possível concluir que a grande maioria dos 

inquiridos pertence à faixa etária dos 18 aos 30 anos, com 62% dos inquiridos. Segue-se 19% 

que corresponde à faixa etária dos 31 aos 40 anos; 12% enquadra a faixa dos 41 aos 50 anos; 

6% seleciona dos 51 aos 65 anos; e apenas 1% elege mais de 65 anos. Em suma, a amostra 

recolhida a partir deste inquérito é maioritariamente jovem, pertencendo à classe jovem 

adulto, seguindo-se da classe adulta. 

 

3. Caracterização pela localização 

Gráfico  3: Localização geográfica dos inquiridos 

 

 Ao analisar o gráfico apresentado, compreende-se que a grande maioria (60%) dos 

inquiridos reside no concelho de Braga. Segue-se o distrito do Porto com 27%; e em terceiro 

lugar o distrito de Vila Real com 4%. As restantes respostas dividem-se entre os distritos de 

Aveiro e Viana do Castelo com 2%; e Açores, Coimbra, Lisboa, Leiria e Viseu com 1%. 
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 Os resultados obtidos refletem-se no facto de a investigadora ser do norte do país, 

sendo que, ao colocar o link do inquérito numa rede social, o grupo de conhecidos fizeram 

distribuir este instrumento de recolha de dados especialmente na sua zona de contacto. 

 

4. Caracterização pelas habilitações literárias 

Gráfico  4: Habilitações literárias dos inquiridos 

 

 A partir do gráfico apresentado é possível concluir que 35% dos inquiridos possuem o 

grau de licenciatura, seguindo-se 27% de inquiridos com mestrado e 11% com o grau de 

doutoramento. Ao ensino secundário corresponde apenas 10%, passando de seguida para os 

8% equivalente ao nível de pós graduação e 6% ao nível de pós-doutoramento. Os restantes 

níveis de ensino: ensino básico, ensino primário e bacharelato coincide com 1% cada. Sendo 

que o 9º ano não obteve nenhuma resposta/inquirido. 

 Deste modo, podemos afirmar que a maioria dos inquiridos (88%) possui um curso 

superior e apenas 12% possui um grau inferior ou igual ao ensino obrigatório (ensino 

secundário). 
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5. Segue com regularidade a comunicação social e os trabalhos jornalísticos 

portugueses? 

Gráfico  5: Relação dos inquiridos com a comunicação social portuguesa 

 

 80% dos inquiridos admite que segue com regularidade a comunicação social 

portuguesa e os seus trabalhos jornalísticos. Em contrapartida, apenas 20% não segue. Ou 

seja, a maioria dos inquiridos está atento à comunicação social em Portugal. 

 

 Após a análise deste primeiro grupo de questões, é possível caracterizar o público 

inquirido como maioritariamente feminino, com idade entre os 18 e os 30 anos, residentes em 

Braga e com habilitações literárias ao nível do ensino superior. A maioria dos inquiridos 

segue com regularidade a comunicação social e os seus trabalhos a nível nacional. 
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Grupo 2: O jornalismo português 

 A partir das respostas obtidas no segundo grupo do presente inquérito pretende-se 

compreender a visão dos inquiridos em relação ao jornalismo português e como se adaptaram 

com a chegada dos novos media ao jornalismo. Ou seja, o objetivo é perceber qual a 

classificação dada pelos inquiridos ao jornalismo e quais os seus hábitos de consumo 

jornalístico desde a chegada dos novos media. 

 

6. Considera o jornalismo português independente? 

Gráfico  6: Opinião dos inquiridos sobre a independência do jornalismo português 

 
 Perante o presente gráfico é possível concluir que os inquiridos estão divididos em 

relação à questão colocada. Regista-se apenas 6% de diferença entre as duas respostas 

possíveis, o que significa que a maioria (53%) não considera que o jornalismo português é 

independente. Os restantes 47% considera o jornalismo português como independente. Este 

dado é, desde logo, muito relevante acerca do que as pessoas pensam sobre o jornalismo 

português, salientando-se, desde logo, um clima de apreensão relativamente ao que é 

publicado. Se a esse facto se juntar a questão das idades, percebe-se que as novas gerações 

observam com desconfiança aquilo que se faz em matéria de informação em Portugal. 

 

7. Considera o jornalismo português ético? 
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Gráfico  7: Opinião dos inquiridos sobre a ética do jornalismo português 

 
 Em relação à ética do jornalismo português, a pequena margem diferencial mantém-se 

– neste caso trata-se de uma margem de 14%. Com 57% dos inquiridos a considerar o 

jornalismo como não ético e 43% como ético. Outro dado preocupante se acrescenta com a 

questão da ética; para além dos respondentes não acreditarem na independência do 

jornalismo, a grande maioria dos portugueses considera-o não ético. 

 

8. Como classifica o jornalismo em Portugal numa palavra? 

Gráfico  8: Classificação dos portugueses sobre o jornalismo nacional 

 
 A maioria dos inquiridos (58%) classifica o jornalismo nacional como sensacionalista. 

17% classifica com outro adjetivo o jornalismo português, selecionando a opção ‘Outra’, a 

qual será analisada no gráfico seguinte. Os adjetivos com menos votação dividem-se entre 

objetivo (8%); sério (6%); coerente (6%) e apenas 5% considera o jornalismo português como 

independente – o que vai de acordo com o gráfico número seis onde se concluiu que apenas 
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47% dos inquiridos considera o jornalismo português como independente. Ou seja, após a 

apresentação de outras formas de classificar o jornalismo, uma pequena percentagem dos 

inquiridos classifica o jornalismo português como independente.   

 

8.1 Se respondeu ‘Outra’ na pergunta anterior, indique qual. 

 

 Em seguimento do gráfico anterior, Gráfico 8, analisamos as respostas dos inquiridos 

que selecionaram na pergunta número 8 a opção ‘Outra’ em relação à classificação do 

jornalismo português numa só palavra. 

 Aqui não existe uma maioria, existem vários inquiridos que classificam o jornalismo 

de maneira diferente: corrupto, divergente, faccioso, falta veracidade, frágil, inconsciente, 

padronizado, parcial, populista e sobrevivente são adjetivos escolhidos por 10 dos 27 

inquiridos – uma selecção por inquirido o que corresponde a 4% cada um. 

 Segue-se variado, oportunista e medíocre que representam 7%. 

 Aquele que recolhe mais votos e representa 19% é dependente, seguido de depende do 

órgão de comunicação/do jornalista com 11%. Ainda 11% dos inquiridos não sabem ou não 

respondem (NS/NR). 

 Em síntese, perante o gráfico apresentado é possível concluir que a maioria dos 

inquiridos classifica de forma negativa o jornalismo português, salvo o inquirido que o 

classifica como parcial. 
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Gráfico  9: Conceção dos portugueses sobre o jornalismo nacional 
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9. Quais são para si as três características fundamentais na prática do jornalismo? 

Gráfico  10: Perceções dos portugueses sobre o dever-ser do jornalismo 

 

 Quando inquiridos acerca das três características fundamentais na prática do 

jornalismo, a maioria seleciona imparcialidade (17%), veracidade (14%) e ética (14%). 

Seguindo-se de rigor (14%), atualidade (11%) e objetividade (8%). Sendo que independência 

(7%), seriedade (6%), coerência (5%) e fácil compreensão (4%) foram as opções menos 

escolhidos pelos inquiridos. 

 Deste modo, é possível concluir que os inquiridos consideram como características 

fundamentais na prática do jornalismo a imparcialidade, a veracidade e a ética, mesmo que 

anteriormente tenham associado ao jornalismo português outro tipo de atributos. Assim 

colocado, é possível verificar que, se por um lado, os inquiridos conseguem escolher 

qualidades a atribuir ao jornalismo, por outro, afirmam que o jornalismo português não as 

possui. 

 

10. A forma como consome jornalismo (compra de jornais, ver o telejornal, ouvir 

notícias na rádio, etc.) alterou com a chegada dos media digitais? 
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Gráfico  11: Relação do inquirido com a chegada do jornalismo online 

 
 Perante os resultados apresentados no gráfico, a conclusão é quase automática: a 

maioria dos inquiridos admite que os seus hábitos consumistas de jornalismo alteraram desde 

a chegada dos media digitais – com 74% a responderem afirmativamente. Em contrapartida, 

apenas 26% não alterou os seus hábitos. No gráfico seguinte iremos tentar compreender de 

que como estes hábitos se alteraram desde a chegada dos media digitais. 

 

11. Se respondeu ‘Sim’ à questão anterior, desenvolva a sua resposta. 

Gráfico  12: Perceções dos portugueses sobre como os novos media alteraram os seus hábitos de consumo de 

informação 

 

 

 A conclusão de como os hábitos de consumo dos inquiridos se alteraram desde a 

chegada dos novos media é quase automática. Ao analisarmos o gráfico destaca-se os 77% 
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dos inquiridos que dizem ter substituído os meios tradicionais pelos novos media. Ou seja, 

recebem as notícias e os respetivos órgãos de comunicação através do online – consulta dos 

sites oficiais e através das redes sociais. Os inquiridos explicam esta mudança pela facilidade, 

comodidade e rapidez que envolvem o online. Explicam que lêem as notícias, na sua maioria, 

no telemóvel. Para além disso referem que ao seguirem online não precisam de gastar 

dinheiro, como teriam de fazer caso comprassem um jornal. Surge aqui um problema que 

deve ser estudado e que já foi referido no estudo teórico: como tornar a partilha de notícias 

online num negócio rentável. Contudo, alguns inquiridos referem duas problemáticas que 

surgiram com os novos media e a partilha de notícias neste meio: fake news e clickbait. Uns 

dizem que encontram com facilidade a veracidade da informação, mas é importante denotar 

que alguns cidadãos já estão conscientes desta problemática – também referida no estudo 

teórico. 

 Segue-se 10% dos inquiridos que confessa que os seus hábitos se alteraram, porém não 

desenvolve como se efetuaram essas mudanças. 

 4% dos inquiridos explica que não abandonou os meios tradicionais, pelo contrário, 

complementou os meios tradicionais aos novos media. Ou seja, para além de seguir as 

notícias na rádio, televisão e imprensa, segue ainda a comunicação online – como por 

exemplo através da consulta dos sites oficiais dos jornalistas e das entidades de comunicação. 

É interessante estudar esta dinâmica e como alguns inquiridos escolhem aliar as 

potencialidades dos tradicionais aos novos meios.  

 Por último, apresentamos três grupos que representam 3% dos inquiridos cada: segue 

menos os meios tradicionais e mais o online – apesar de não terem abandonado por completo 

os meios tradicionais, admitem que grande parte da informação que recebem chega através 

dos meios online; compra menos jornais – explicam que nem sempre tem a facilidade de irem 

comprar um jornal e acabam por ler mais notícias online; e seguem as notícias através de 

assinaturas digitais de órgãos de comunicação tradicionais – ou seja, apesar de terem 

abandonado a compra/assinatura de jornais/revistas, este meio não foi substituído, 

simplesmente passaram a receber a assinatura digital dos mesmos. Esta poderá ser uma das 

possíveis soluções para a problemática referida acima: como conseguir rendimentos através 

da divulgação de notícias no online. 

 

 

 Após a análise dos dados recolhidos através deste grupo podemos concluir que a 

maioria dos inquiridos não considera o jornalismo português como ético nem independente. A 
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maioria classifica-o como sensacionalista e aponta como três principais características: a 

imparcialidade, a veracidade e a ética. A grande maioria dos inquiridos confessa que os seus 

hábitos de consumo de notícias alteraram-se desde a chegada dos novos media, com grande 

número dos inquiridos a explicarem que abandonaram os meios tradicionais e substituíram-

nos pelo online/novos media.  
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Grupo 3 – O jornalismo de investigação em Portugal 

 

 A partir das questões apresentadas neste grupo do inquérito, pretende-se compreender 

qual a visão que os inquiridos têm acerca do jornalismo de investigação em Portugal. Se 

reconhecem algum trabalho realizado em território nacional e se consideram os trabalhos 

nesta área do jornalismo como exemplares. 

 

12. Considera que em Portugal se realiza jornalismo de investigação? 

Gráfico  13: Nível de conhecimento da existência de jornalismo de investigação em Portugal 

 

 A grande maioria dos inquiridos (80%) considera que a especialidade de jornalismo de 

investigação é praticada em Portugal. Em contrapartida, apenas 20% considera que esta 

especialidade não é colocada em prática.  

 Nos gráficos seguintes pretende-se compreender se os números se alteraram quando 

questionadas acerca da qualidade dessa área e se os inquiridos consideram que o jornalismo 

português esta habilitado para trabalhar esta área. 
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13. Acredita que é possível exercer essa área do jornalismo em Portugal? 

Gráfico  14: Nível de reconhecimento sobre a possibilidade exercer jornalismo de investigação em Portugal 

 

 Apesar de no gráfico anterior a margem negativa ser maior, nesta questão conclui-se 

que o número de inquiridos que consideram que é possível exercer jornalismo de investigação 

em Portugal cresce para os 94%. Aqui apenas 6% considera que Portugal não está apto para 

exercer esta área do jornalismo. 

 

 

14. Considera Portugal como um exemplo na prática de jornalismo de investigação? 

Gráfico  15: Nível de reconhecimento sobre a qualidade do jornalismo de investigação português 

 

 Em relação à qualidade do jornalismo de investigação realizado em Portugal o gráfico 

inverte-se e o cenário tornar-se maioritariamente negativo. Aqui a maioria dos inquiridos, 

75%, considera que Portugal não é exemplar na prática desta área. Apenas 25% considera 

Portugal como exemplar.  
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 Podemos concluir que os inquiridos não consideram que a falta de qualidade a nível 

nacional nesta área se deve à falta de prática ou por impossibilidades no território, uma vez 

que as respostas a estas questões foram respondidas anteriormente, na sua maioria, de forma 

positiva. 

 

 

15. Em que meios de comunicação social segue, habitualmente, as notícias? 

Gráfico  16: Meio de comunicação social preferencial 

 

 Como foi possível concluir anteriormente através do gráfico 11 a maioria dos 

inquiridos alterou os seus hábitos de consumir jornalismo desde a chegada dos novos media. 

A resposta completa-se através do presente gráfico uma vez que um grande número dos 

inquiridos (49%) segue habitualmente as notícias através da consulta de websites e das redes 

sociais. Seguindo-se da consumo através da televisão (31%), da imprensa (17%) e, por 

último, da rádio (3%). 

 

16. Na sua opinião, qual dos meios de comunicação aposta mais em investigações 

jornalísticas? 
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Gráfico  17: Perceção dos inquiridos acerca de que meio aposta mais em investigações 

 

 Quando questionamos acerca de qual meio de comunicação aposta mais em 

investigações jornalísticas, a maioria dos inquiridos (69%) considera que a televisão é o meio 

que mais aposta em trabalhos de jornalismo de investigação e apenas 8% considera que são os 

websites e redes sociais. Os restantes 23% considera que é a imprensa, e a rádio é o único 

meio que não obtém nenhum voto por parte dos inquiridos. 

 No gráfico seguinte pretende-se compreender se os trabalhos de investigação 

jornalísticos mencionados são também, na sua maioria, trabalhos a cargo de um órgão 

televisivo. 

 

17. Qual é, para si, a melhor peça de jornalismo de investigação realizada em 

Portugal? Justifique.  
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Gráfico  18 : Opinião dos portugueses acerca da melhor peça de investigação jornalística portuguesa 
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 Após a análise do gráfico apresentado é fácil compreender que os cidadãos 

portugueses não tem uma opinião unânime acerca de qual a melhor peça de investigação 

jornalística realizada em Portugal. A maior concordância enquadra resposta ‘Não sabe/Não 

responde’ com 38% dos inquiridos a selecionarem essa resposta. 

 Segue-se 14% dos inquiridos que selecionam não uma peça jornalística, mas antes um 

programa dedicado a investigações jornalísticas, o programa Sexta às 9 da RTP. O Caso 

Sócrates e a série informativa Segredo dos Deuses surgem em terceiro com 8% dos inquiridos 

cada. 

 O processo Casa Pia é escolhido por 4% dos inquiridos, seguindo-se percentagens 

mais pequenas que oscilam entre os 3%, 2% e 1% - o que representa a discordância entre os 

inquiridos. 

 No patamar dos 3% encontram-se as investigações Assalto ao Castelo (SIC) e Caso 

BES – curiosamente acerca do mesmo caso, mas com abordagens diferentes. Todas as 

reportagens levadas a cabo pela jornalista da TVI, Ana Leal. E ainda inquiridos que 

consideram que em Portugal não se pratica jornalismo de investigação (3%) e qualquer 

investigação que desvende casos de corrupção ou aborde uma figura ‘intocável’ (3%).  

 Os inquiridos que consideram que em Portugal não se pratica jornalismo de 

investigação justificam dizendo que as peças contêm fontes de informação duvidosas ou que 

esta área não é praticada por falta de financiamento – a falta de financiamento, ou 

dificuldades financeiras para investir nesta área são dificuldades já apontadas no estudo 

teórico desta dissertação. 

 De seguida apresenta-se o patamar dos 2% que inclui a investigação da TVI, levada a 

cabo pela jornalista Ana Leal, A Máfia do Pinhal. Pode-se concluir que um grande número 

das investigações mencionadas foram da autoria de Ana Leal – a qual também recebe 

indicações pelo seu trabalho. 

 Por último, no patamar do 1% a discordância dispara e surgem várias investigações 

mencionadas: Raríssimas, Caso Maddie, Lares de Idosos, Aeroporto de Macau, Infância 

Traficada, O mal entendido: a doença que chamamos cancro, O negócio dos manuais 

escolares, Octopharma (Máfia do sangue), Hospitais psiquiátricos abandonados pelo país, 

Panama Papers e A Fraude (Caso BPN). Ainda neste patamar, alguns inquiridos não 

selecionam uma investigação mas antes um órgão de comunicação, o qual julgam ser 

exemplar em investigações jornalísticas: Expresso e SIC. 

 Em síntese, é possível encontrar as três investigações estudadas no estudo teórico 

dentro das escolhas dos inquiridos. Também podemos concluir que não existe concordância e 
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não é possível decifrar uma maioria por entre as várias investigações mencionadas. Apesar de 

a maioria, no gráfico 15, considerar que Portugal não é exemplar na prática de jornalismo de 

investigação, a partir desta questão conseguimos compreender quais os trabalhos destacados 

pelos inquiridos. Podemos ainda concluir e associar o facto de a maioria das investigações 

mencionadas neste gráfico serem investigações ou programas televisivos, ir ao encontro das 

conclusões obtidas no gráfico 17, onde 69% dos inquiridos considerar que a televisão é o 

meio de comunicação que mais aposta em investigações jornalísticas. 

 

 Após analisadas todas as perguntas do terceiro e último grupo do inquérito podemos 

concluir que a maioria dos inquiridos considera que em Portugal se pratica jornalismo de 

investigação e que é possível colocar em prática esta especialidade. Porém, a maioria não 

indica Portugal como exemplar na prática desta área do jornalismo e talvez essa seja a razão 

de não ser apresentada uma concordância na seleção da melhor peça de investigação realizada 

em território nacional. Concluímos ainda que a pequena maioria segue habitualmente as 

notícias em websites e redes sociais, seguindo-se a televisão. Ainda assim, a maioria elege a 

televisão como o órgão de comunicação que mais aposta em investigações jornalísticas – o 

que se verifica através das três investigações mais votadas pelos inquiridos: Sexta às 9 – 

programa televisivo -, Segredo dos Deuses – série informativa transmitida e realizada pela 

TVI -, e por último, o processo Casa Pia – que apesar de iniciar-se na imprensa, por Felícia 

Cabrita, rapidamente se espalhou por outros meios de comunicação, devido ao escândalo e ao 

facto de se ter alargado por quase dez anos.  



 

79 
 

 Inquérito via questionário: Jornalistas Portugueses 

 

 O seguinte inquérito via questionário esteve disponível para receber respostas desde o 

dia 27 de maio de 2018 até 6 de outubro de 2018, tendo registado 16 respostas válidas. O 

inquérito via questionário foi criado e partilhado via online, de forma individual, por email 

para os jornalistas portugueses. O mesmo inquérito também foi partilhado no website oficial 

da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ)17. 

 A amostragem trata-se pois do “processo de seleção dos sujeitos que participam num 

estudo” (Coutinho, 2018:89). Assim sendo, é necessário analisar a amostragem do inquérito 

realizado aos jornalistas a partir dos três momentos chaves que se seguem.  

4) Identificação da população e amostra: 

Para completar o estudo empírico, para o segundo inquérito foi selecionado o 

jornalista português como população. Desta forma a amostra deste inquérito 

contará como conjunto de sujeitos os jornalistas inquiridos e ainda os jornalistas 

entrevistados para as entrevistas exploratórias. 

5) Seleção da amostra: 

Para este momento da amostragem foi selecionado o tipo de amostragem não 

probabilística por conveniência, uma vez que se trata do estudo de um grupo 

intacto já constituído – isto é, os jornalistas portugueses. 

6) Dimensão da amostra: 

Como último momento da amostragem surge a dimensão da amostra, a qual retrata 

“uma preocupação para a maioria dos investigadores” dado que esta “deve ter uma 

amostra capaz de garantir a qualidade dos resultados da  investigação” (Coutinho, 

2018:98). Apesar de em termos gerais amostras grandes garantirem uma maior 

generalização dos resultados por, à partida, diminuírem o erro amostral, não são 

todos os autores que defendem esta perspetiva. “(…) é frequente, dada a sua 

utilidade na investigação em CSH, os autores apontarem valores para o tamanho 

ideal da amostra a constituir numa investigação. Surge assim, muitas vezes 

referido o número 30 (…)” (Coutinho, 2018:99). Partindo deste prossuposto e 

apesar da partilha, em grande quantidade, do inquérito junto dos jornalistas foram 

recolhidas 16 respostas válidas. 

 

                                                           
17 Disponível nos apêndices. 
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 A partir das respostas recolhidas e conclusões retiradas após a análise do seguinte 

inquérito, pretende-se compreender a visão dos jornalistas portugueses acerca do jornalismo 

realizado em Portugal.  

 É ainda objetivo compreender como esta área se alterou, ou não, desde a chegada dos 

novos media e quais as dificuldades e vantagens que trouxe. 

 Por último, pretende-se compreender como é visto pelos profissionais a especialidade 

do jornalismo de investigação em Portugal – de que modo é possível exercer, quais as maiores 

dificuldades, quais as ferramentas necessárias para trabalhar essa área e quais as investigações 

que merecem destaque. 
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Grupo 1: Caracterização social dos jornalistas  

 

 Perante a análise das respostas dadas no primeiro grupo deste inquérito pretende-se 

caracterizar os jornalistas inquiridos através de género, faixa etária, localização e habilitações 

literárias. A partir deste grupo pretende-se ainda compreender há quanto tempo os inquiridos 

exercem funções. 

 

1. Caracterização pelo sexo 

Gráfico  19: Sexo dos inquiridos 

 

 Perante a análise do presente gráfico é possível concluir que há uma igualdade em 

termos de indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino, obtendo cada um deles 50% de 

respostas. 

 

2. Caracterização por faixa etária  

Gráfico  20: Idade dos inquiridos 

 

50%50%
Feminino

Masculino

44%

25%

25%

6%

0%

21-30

31-40

41-50

51-65

Mais de 65 anos



 

82 
 

 Em relação à faixa etária dos jornalistas portugueses inquiridos a maioria (44%) 

pertence à faixa etária dos 21-30 anos. Seguindo-se da faixa dos 31-40 anos e 41-50 anos com 

25% cada. A faixa etária que menos inquiridos possui é a dos 51-65 anos com 6%. Para a 

última faixa, a dos mais de 65 anos, não se obteve nenhuma resposta. 

 Assim sendo, podemos concluir que a maioria dos jornalistas que respondeu a este 

inquérito são jovens adultos, seguindo-se de adultos. 

 

3. Caracterização pela localização 

Gráfico  21: Localização dos inquiridos 

 

 Já relacionado com a localização dos jornalistas, a maioria reside no distrito de Lisboa 

(63%), seguindo-se do distrito do Porto (19%). Os restantes dividem-se entre o distrito de 

Braga, Faro e Setúbal (6% cada). 

 

4. Caracterização pelas habilitações literárias 
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Gráfico  22: Habilitações literárias dos inquiridos 

 

 Após a análise do gráfico anterior, podemos concluir que a maioria dos jornalistas 

inquiridos possui formação de nível superior: 38% tem o nível de licenciatura, 31% tem 

mestrado, 19% possui uma pós-graduação e 6% bacharelato.  Sendo que apenas 1 inquirido 

(6%) possui um nível de habilitações literárias inferior ao da maioria – 12º ano de 

escolaridade.  

 

5. Há quanto tempo exerce jornalismo profissionalmente? 

Gráfico  23: Perceção dos anos de trabalho dos inquiridos 

 

 Para terminar a caracterização sociodemográfica dos jornalistas inquiridos, pretendia-

se compreender há quanto tempo estes exerciam a profissão. Deste modo, e após a análise dos 

dados recolhidos, é possível concluir que a pequena maioria exerce profissionalmente há 
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menos de 1 ano (31%), seguindo-se de mais de 20 anos (25%). Cerca de 19% selecionam 

entre 10 e 20 anos. As opções ‘entre 1 e 5 anos’ e ‘menos de 10 anos’ correspondem a 12% 

cada.  

 

 Perante as análises dos gráficos individuais é possível caracterizar socialmente os 

jornalistas inquiridos como metade do sexo feminino e metade do sexo masculino, 

maioritariamente jovens adultos com idades a oscilar entre os 21 e 30 anos, residentes do 

distrito de Lisboa, com nível de habilitações literárias equivalentes ao ensino superior e 

profissionais de jornalismo há menos de 1 ano.  

 



 

85 
 

Grupo 2: O jornalismo português 

 

 A partir das respostas obtidas no segundo grupo do presente inquérito pretende-se 

compreender a visão dos jornalistas inquiridos em relação ao jornalismo português e de que 

modo os media digitais afetaram o jornalismo realizado a nível nacional. 

 

6. Considera o jornalismo português independente? 

Gráfico  24: Opinião dos inquiridos sobre independência do jornalismo português 

 

 A pequena maioria dos jornalistas inquiridos 56% considera o jornalismo português 

como independente, em contrapartida 44% dos inquiridos não considera o jornalismo 

português independente. Deparamo-nos com opiniões e visões diferentes entre o jornalista e o 

cidadão comum em relação a esta questão. Enquanto a maioria dos jornalistas considera o 

jornalismo português como independente, o cidadão comum não partilha da mesma opinião, 

não o considerando independente.   

 

7. Considera o jornalismo português ético? 

56%

44%
Sim

Não



 

86 
 

Gráfico  25: Opinião dos inquiridos sobre independência do jornalismo português 

 

 A maioria mantém-se optimista em relação à ética do jornalismo português com 62% 

dos inquiridos a consideram o jornalismo português como ético e apenas 38% a responderem 

negativamente. Mais uma vez, deparamo-nos com opiniões distintas entre o jornalista e o 

cidadão comum. Enquanto o primeiro considera o jornalismo português como ético, o 

segundo, na grande maioria, considera que o jornalismo português não é ético. 

 

8. Como classifica o jornalismo português numa palavra? 

Gráfico  26: Classificação dos jornalistas sobre o jornalismo nacional 

 

 Em relação à classificação do jornalismo português numa palavra, 50% dos inquiridos 

seleciona a opção Outra que será analisada no gráfico seguinte. Já em relação às opções 
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dadas, objetivo foi a palavra com mais votação – com 25% dos inquiridos a selecionarem esta 

opção. Seguindo-se de sensacionalista com 13%, e coerente e sério com 6% cada. 

 Uma vez mais, regista-se uma discordância de opiniões entre o jornalista e o cidadão 

comum, tendo em conta que o segundo classifica o jornalismo em Portugal como 

sensacionalista. 

  

8.1 Se respondeu ‘Outra’ na pergunta anterior, indique qual. 

 

Gráfico  27: Conceção dos jornalistas sobre o jornalismo nacional 

 

 As respostas são diversas e não é possível encontrar uma maioria. Apenas dois 

jornalistas (25%) entram em concordância e consideram que o jornalismo português é um 

pouco das cinco opções apresentadas na questão número oito: independente, sensacionalista, 

coerente, sério e objetivo. 

 Os restantes classificam como alinhado, comprometido, dependente e escasso. Apenas 

um jornalista considera impossível generalizar o jornalismo português numa só palavra. A 

concordância que é possível retirar perante as respostas concluídas é que estes oito jornalistas 

não classificam de forma positiva o jornalismo português. 

 

9.  Quais são para si as três características fundamentais na prática do jornalismo? 
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Gráfico  28: Perceção dos jornalistas sobre o dever-ser do jornalismo 

 

 As características que recolhem mais votos são rigor e independência, com 11 e 9 

votos respetivamente. Segue-se um empate entre seriedade, ética e fácil compreensão que 

recolhem 7 votos cada. Atualidade e imparcialidade recolhem 5 votos cada e coerência e 

objetividade 2 votos cada. 

 Em suma, os jornalistas portugueses consideram como características fundamentais na 

prática do jornalismo o rigor, a independência, a seriedade, a ética e a fácil compreensão. 

 

10. Considera que o jornalismo português progrediu com a chegada dos media 

digitais? 

Gráfico  29: Conceção dos jornalistas sobre a progressão no jornalismo desde o enquadramento dos media digitais 
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 Perante o gráfico é possível concluir que 56% dos jornalistas considera que o 

jornalismo português progrediu com a chegada dos novos media. Em contrapartida, 44%, 

considera que não houve progresso desde essa mudança digital. 

 Pretende-se completar a ideia que o jornalista português tem acerca dos novos media e 

o jornalismo a partir das respostas recolhidas no gráfico que se segue.  

 

11. Na sua opinião, de que modo os media digitais afetaram o jornalismo e a prática de 

jornalismo em Portugal? 

Gráfico  30: Conceção dos jornalistas sobre a forma como os media digitais afectaram o jornalismo em Portugal 

 

 

  Os jornalistas inquiridos não apresentam um panorama positivo em relação à forma 

como os novos media afetaram o jornalismo em Portugal, tendo em conta que todos os 

aspetos apresentados e defendidos são de cariz negativo. 

 A maioria dos inquiridos (63%) aponta a pressão sentida pelos órgãos de comunicação 

social (OCS) e a maior competitividade entre eles como uma das formas que os novos media 

afetaram o jornalismo. Este grupo de inquiridos explica que o facto de haver a possibilidade 

de informar o leitor ao minuto, e toda a rapidez e prontidão que envolve o online, trouxe mais 

pressão aos órgãos tradicionais e aos próprios jornalistas. Aos quais é exigido o mesmo 

trabalho com a mesma qualidade, mas com menos tempo disponível – como refere um 

inquirido “depressa e bem não há quem”.  
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Esta problemática leva ao surgimento de outra: as fake news e clickbait (apresentada 

por 19% dos inquiridos). O facto de o jornalista ter menos tempo para os seus trabalhos leva a 

que muitas vezes as fontes de informação e as próprias informações não sejam confirmadas. 

Um problema referenciado no estudo teórico desta dissertação e sublinhado pela jornalista 

Sofia Esteves, em entrevista para esta dissertação:  

Os profissionais estão mais pressionados, uma vez que, no jornalismo online, um 

minuto pode fazer toda a diferença. E, algumas vezes, uma peça do online não tem tanta 

qualidade como deveria ter devido à falta de tempo e à rapidez com a qual deve ser feita 

(Sofia Esteves, comunicação escrita, em 14 de junho de 2018). 

 

O facto de haver menos receitas para o tradicional, logo menos disponibilidade para 

investigações – referido por 6% dos inquiridos – leva ao surgimento de clickbait com o 

objetivo de trazer leitores para o website, o que resulta em geração de receita através da 

publicidade presente nestes. 

Ainda na ordem dos 6%, surge a problemática de que os novos media amplificaram o 

mau jornalismo que já se fazia anteriormente em Portugal. Ou seja, 6% dos inquiridos 

consideram que os novos media vieram dar lugar ao mau jornalismo, que tem crescido nos 

últimos tempos. 

Por último, 6% dos inquiridos considera que com os novos media surge a necessidade 

de criar e adaptar regulamentações éticas e deontológicas às práticas jornalísticas, um tópico 

já discutido no estudo teórico desta dissertação. 

 Assim sendo, através da análise dos dados deste grupo de perguntas podemos concluir 

que os jornalistas portugueses inquiridos consideram o jornalismo português como 

independente e ético – o que vai contra a opinião dos cidadãos inquiridos, analisada 

anteriormente. Aqui a maioria não considera que o jornalismo português é sensacionalista, 

mas difere nas opiniões para caracterizá-lo. Nas características fundamentais para a prática do 

jornalismo em Portugal destacam rigor, independência, seriedade, ética e fácil compreensão – 

a única característica em comum entre os jornalistas e os cidadãos inquiridos é ética. A 

maioria considera que o jornalismo sofreu alterações com a chegada dos novos media e todas 

as alterações apontadas pelos jornalistas são de cariz negativo – sendo que o aumento da 

pressão sobre os órgãos de comunicação social e a maior competitividade entre eles é o factor 

que gere maior concordância entre os inquiridos.  
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Grupo 3 – O jornalismo de investigação em Portugal 

 

 A partir das questões apresentadas neste terceiro e último grupo do inquérito, 

pretende-se compreender a visão que os jornalistas portugueses têm acerca da área jornalismo 

de investigação. De que modo esta é desenvolvida em Portugal e se os novos media 

contribuíram para a expansão desta especialidade. 

 

12. Já realizou algum trabalho classificável como jornalismo de investigação? 

Gráfico  31: Perceção do número de jornalistas inquiridos que já realizam trabalhos de investigação 

 

 A grande maioria (75%) dos jornalistas inquiridos já realizou trabalhos classificáveis 

como trabalhos de investigação jornalística. O que significa que apenas 25% responde 

negativamente. 

 

13. Acredita que é possível exercer essa área do jornalismo em Portugal? 
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Gráfico  32: Conceção dos jornalistas acerca da possibilidade realizar jornalismo de investigação em Portugal 

 

 A maioria dos jornalistas inquiridos (87%) considera que é possível exercer esta área 

do jornalismo em Portugal. Apenas 13% diz não ser possível pôr em prática esta 

especialidade. A partir da análise dos gráficos seguintes pretende-se compreender melhor esta 

visão negativa e quais os problemas que os profissionais encaram. 

 

14. Considera Portugal como um exemplo na prática de jornalismo de investigação? 

Gráfico  33: Perceção dos jornalistas acerca da qualidade do jornalismo de investigação praticado em Portugal 

 

 O cenário optimista presente nos gráficos anteriores desaparece nesta questão, uma 

vez que a grande maioria (81%) considera que Portugal não é um exemplo de jornalismo de 

investigação. 
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15. Em Portugal, qualquer jornalista pode realizar jornalismo de investigação, 

independentemente do seu reportório? 

Gráfico  34: Perceção da necessidade de reportório para realizar jornalismo de investigação em Portugal 

 

  

 Ao analisarmos o gráfico anterior, rapidamente concluímos que a maioria dos 

inquiridos afirma que o reportório do jornalista influencia a realização de peças de 

investigação, ou seja, para se realizar uma investigação jornalística, o reportório do 

profissional é tido em conta. Em contrapartida, 44% responde que o reportório do jornalista 

não influencia a possibilidade de realizar investigações jornalísticas e é da opinião de que 

qualquer jornalista pode exercer esta especialidade do jornalismo.  

 

16. É possível realizar jornalismo de investigação em qualquer meio de comunicação? 
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Gráfico  35: Perceção sobre a possibilidade dos meios de comunicação realizaram investigações 

 

 Perante o gráfico apercebemos de imediato que a maioria (63%) dos inquiridos não 

considera que qualquer meio de comunicação tem a possibilidade exercer jornalismo de 

investigação. Apenas 37% responde afirmativamente.  

 Os resultados obtidos nesta questão vão ao encontro do que já tinha sido referido pelas 

jornalistas Felícia Cabrita e Alexandra Borges em entrevista para esta dissertação. Ambas 

referem que a falta de financiamento é um grande entrave e que nem todos os órgãos possuem 

de meios disponíveis para suportar os custos expectáveis de uma investigação. “(…) a falta de 

financiamento, os tempos não são os mesmos da década de 90 ou início dos anos 2000” 

(Felícia Cabrita, comunicação via telefone, 8 de fevereiro de 2018). 

 

17. Considera que, desde a chegada dos novos media, tornou-se mais fácil realizar 

jornalismo de investigação? 
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Gráfico  36: Perceção acerca da facilidade que os novos media trouxeram ao jornalismo de investigação 

 

 A maioria dos jornalistas (56%) considera que não se tornou mais fácil realizar 

jornalismo de investigação em Portugal, sendo que apenas 44% considera que os media 

vieram de facto ajudar a trabalhar nesta área jornalística.  

 Tal como referido na parte teórica, a maioria dos jornalistas não confia nos novos 

media para obter informações e verificar factos. Continua a preferir reunir-se com as suas 

fontes de informação pessoalmente e, com número crescente de notícias falsas, os novos 

media e a Internet são apenas mais uma ferramenta e não uma substituição para todas as 

outras. “Não confio na Internet porque há muita manipulação e fake news, mas pode ser uma 

boa base de trabalho, sempre e quando o jornalista tenha outras fontes e exerça o contraditório 

(…)” (Alexandra Borges, comunicação escrita, em 22 de fevereiro de 2018). 

 A jornalista Felícia Cabrita conta que o seu trabalho não se alterou desde a chegada 

dos meios digitais: “continuo a recorrer à documentação, portanto os media digitais não 

trouxeram nada de novo para o meu trabalho. As minhas ferramentas de trabalho não foram 

substituídas pelas novas tecnologias” (Felícia Cabrita, comunicação via telefone, 8 de 

fevereiro de 2018). 

 

18. Porquê? 

 Para a melhor compreensão e análise das respostas recolhidas, serão apresentados de 

seguida dois gráficos. Um agrupa e apresenta as nove respostas negativas à questão anterior e 

respetivas justificações. Outro agrupa as sete respostas positivas à questão 17 e as respetivas 

justificações.  

44%

56%

Sim

Não



 

96 
 

Gráfico  37: Justificações à questão 17 a partir da resposta positiva 

 

 Na questão 17 foram recolhidas 7 respostas positivas em relação à pergunta colocada, 

ou seja, 44% dos inquiridos consideram que os novos media vieram ajudar a realização de 

jornalismo de investigação. As justificações dadas pelos inquiridos são agora analisadas. 

 Três inquiridos usam a mesma justificação: desde a chegada dos novos media ao 

jornalismo, surgiram mais meios; o que significa que existem mais possibilidades para 

realizar investigações e para as publicar. Um dos inquiridos refere que agora existe a 

possibilidade de saber-se todo o passado e tudo o que já foi escrito anteriormente sobre um 

tema em concreto. O mesmo alerta que, se por um lado avançou no sentido de haver mais 

informações e meios disponíveis, por outro, também surgem mais proibições como é o caso 

do uso de escutas e vídeos. 

 Os restantes 4 inquiridos refletem sobre mais factores que contribuem para a 

investigações jornalística, desde a chegada dos novos media: a) há mais facilidade em 

publicar; b) verifica-se uma maior exposição de informação; c) o acesso à informação e a 

partilha da mesma tornou-se mais rápido; d) o facto de haver mais concorrência entre os 

meios de comunicação, também torna os meios de comunicação e os próprios jornalistas mais 

exigentes. 
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Gráfico  38: Justificações à questão 17 a partir da resposta negativa 

 

  

 Em relação à questão 17, foram recolhidas 9 respostas negativas em relação à pergunta 

colocada, isto é, 56% dos inquiridos consideram que os novos media não vieram ajudar a 

realização de jornalismo de investigação. Analisaremos de seguida essas justificações. 

 Desde logo se destacam dois grupos de respostas: a) verifica-se menos investimento 

em investigações por parte dos órgãos de comunicação social (OCS), uma vez que, com os 

novos media, há menos jornalistas disponíveis e mais trabalho a realizar; b) o jornalismo de 

investigação requer que as redações contem com jornalistas que possuam fontes de 

informação e tempo disponível para se dedicarem às investigações. Um dos inquiridos que 

recorre a este fator para justificar a sua resposta negativa, adianta que os novos media vieram 

facilitar em termos de análise de dados e de acesso a arquivos, contudo a credibilidade das 

fontes de informação e o processo de investigação requer aquilo que as redações não possuem 

(ou não querem deslocar recursos para): tempo e dinheiro. 

 Os restantes inquiridos apresentam outras justificações para o facto de considerarem 

que os novos media não vieram facilitar a prática desta especialidade do jornalismo: a) o 

instantâneo tornou-se mais apetecível em detrimento do que dá trabalho (as investigações); b) 

surge a necessidade de criar novas regulamentações relacionadas com as novas fontes 

jornalísticas (através das redes sociais, por exemplo) – o que, até à data, ainda não foi 

discutido; c) apesar dos novos media permitirem a facilidade de partilha de informações e 
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investigações, as mesmas não são muito divulgadas – é necessário fazer pesquisa na Internet 

ou juntos dos meios de comunicação; d) a velocidade imposta com os novos media, não 

permite que seja “desviado” tempo para investigações mais aprofundadas. 

 Por último, um dos inquiridos justifica que os novos media não facilitaram o processo 

do jornalismo de investigação, uma vez que considera que esta área (assim como todos os 

casos de bom jornalismo) pode ser desenvolvida tanto num suporte de um meio tradicional 

como em plataformas digitais.  

 

19. Quais considera ser as ferramentas necessárias para a realização de trabalhos de 

investigação jornalísticos? 

 

Gráfico  39: Perceção das ferramentas necessárias para realização de jornalismo de investigação 

 

 Perante o gráfico apresentado conclui-se que os jornalistas selecionam como as 

principais ferramentas para a realização de trabalhos de investigação jornalísticos: a 

disponibilidade exclusiva para a investigação (26%), fontes de informação (24%) e acesso 

privilegiado às informações (17%). 

 Segue-se apoios financeiros da entidade de comunicação (15%) e apoios logísticos 

(11%). 7% dos inquiridos seleciona a opção ‘outra’ que será analisada no gráfico seguinte.  

 Deste modo, é possível concluir que as ferramentas principais indicadas pelos 

jornalistas neste inquérito são também as referidas no estudo teórico desta dissertação. Como 

proposto e baseado nas informações partilhadas no podcast The Tip Off, as fontes de 
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informação e o acesso privilegiado às informações fazem parte das ferramentas fundamentais 

para exercer jornalismo de investigação. Assim como a disponibilidade exclusiva para a 

investigação, uma questão referida por várias das jornalistas entrevistadas para esta 

dissertação. 

 

19.1 Se respondeu ‘Outra’ indique qual. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Para além das hipóteses apresentadas, três jornalistas acrescentaram as ferramentas 

‘independência e zelo pelo direito ao segredo jornalístico’, ‘capacidade de iniciativa’ e 

‘tempo’. Contudo, esta última pode ser inserida na ferramenta disponibilizada no gráfico 

anterior como ‘disponibilidade exclusiva para a investigação’. Este factor é referido também 

em entrevista para esta dissertação pela jornalista Felícia Cabrita que explica que “é 

importante compreender que o jornalista de investigação, assim como o historiador, precisa de 

tempo para analisar os factos” (Felícia Cabrita, comunicação via telefone, em 8 de fevereiro 

de 2018). 

 

20. Qual é, para si, a melhor peça de jornalismo de investigação realizada em 

Portugal? Justifique.  

Gráfico  41: Opinião dos jornalistas acerca da melhor peça de investigação jornalística portuguesa 

Gráfico  40: Perceção das ferramentas necessárias para realização de jornalismo de investigação 
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 A partir desta questão pretendia-se compreender se algum dos jornalistas inquiridos 

apontava como uma das melhores peças de jornalismo de investigação realizadas em Portugal 

uma das citadas no capítulo do estudo teórico acerca do jornalismo de investigação em 

Portugal. E o mesmo verificou-se. 25% dos jornalistas consideram que a série informativa 

Segredo dos Deuses é uma das melhores peças de jornalismo de investigação realizada em 

Portugal. Seguindo-se da investigação da TVI à Raríssimas, com 19% dos inquiridos a 

selecionarem esse trabalho.  

 Uma das maiores percentagens, 25%, vai para a resposta Não Sabe/Não Responde 

(NS/NR), o que poderá justificar os números negativos dos gráficos anteriores onde havia 

inquiridos que consideram que em Portugal não se realiza jornalismo de investigação. 

 Seguem-se percentagens mais pequenas que se dividem entre as seguintes 

investigações: Caso GAL – Ramificações em Portugal (7%); Matar e morrer por Alá (6%); O 

negócio do plasma (6%); Panama Papers (6%); e Queda do BES (6%). 

 

 Após analisadas todas as perguntas do terceiro e último grupo do inquérito podemos 

concluir que a maioria dos jornalistas inquiridos já realizou uma peça classificável como 

jornalismo de investigação. A maioria dos inquiridos considera ainda que é possível exercer 

esta área do jornalismo em Portugal, contudo não considera que as investigações realizadas 

em território nacionais são exemplares. Podemos ainda concluir que os inquiridos afirmam 

que não é qualquer jornalista que pode trabalhar esta área do jornalismo, uma vez que o 
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reportório do profissional é tido em conta. Confirmam ainda que não é qualquer meio de 

comunicação que tem a possibilidade de por em prática investigações jornalísticas. Os 

inquiridos revelam, na sua maioria, que os novos media não vieram facilitar o trabalho 

relacionado com o jornalismo de investigação – precisamente por a maioria dos jornalistas 

não confiar na Internet e nas redes sociais, como referido no estudo teórico. Salientam que as 

ferramentas indispensáveis para as investigações são a disponibilidade dos jornalistas, as 

fontes de informação e ainda o acesso privilegiado às fontes de informação. Por último, 

quando questionados acerca da melhor peça de investigação realizada em Portugal não se 

regista unanimidade. Contudo, aquelas que geraram mais concordância foram a investigação à 

Raríssimas e a série informativa Segredo dos Deuses. Mais uma vez, verifica-se que os 

inquiridos apontam nesta questão duas das três investigações apresentadas e referenciadas 

pela autora da investigação no estudo teórico. 

 

 

Conclusões e cruzamento de respostas 

 

 Após concluídas as conclusões relativas ao estudo empírico, é necessário um 

cruzamento de respostas entre as opiniões do cidadão comum e do jornalista, de modo a 

compreender as perceções que cada grupo apresenta. 

 Enquanto o cidadão comum considera o jornalismo português como não independente 

e não ético, o jornalista considera-o como ético e independente. Em relação à classificação do 

jornalismo numa só palavra, o cidadão comum descreve-o como sensacionalista e os 

jornalistas inquiridos apresentam um maior consenso com objetivo. No que refere às três 

características fundamentais, o cidadão comum destaca imparcialidade, veracidade e ética. Já 

o jornalista aponta rigor, independência, seriedade, ética e fácil compreensão (não tendo sido 

possível registar apenas três características no inquérito ao jornalista). Compreende-se que os 

públicos estudados concordam com a característica ética como fundamental na prática do 

jornalismo. 

 Nas questões relacionadas com os novos media e como estes influenciaram o 

jornalismo e os hábitos de consumo, o cidadão comum explica que os seus hábitos alteraram-

se e que isso deveu-se principalmente à substituição dos meios tradicionais pelos novos 

media. Por outra vertente, o jornalista considera que os novos media não ajudaram o 

jornalismo português a progredir e que o mundo digital trouxe mais pressão para os órgãos de 

comunicação social e, por consequente, mais competitividade entre os mesmos. 
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 No que toca às questões relacionadas com a especialidade jornalismo de investigação, 

o cidadão comum considera que esta área é praticada em Portugal – completa-se com a 

maioria dos jornalistas (75%) a referirem que já realizaram peças de investigação. Ambos os 

públicos-alvo desta investigação entram em consenso, com a maioria a considerar que é 

possível exercer jornalismo de investigação em território nacional. A unanimidade de resposta 

mantém-se na questão seguinte, com a maioria de ambas amostragens a consideram que 

Portugal não é exemplar na prática desta especialidade do jornalismo. 

 Em relação ao meio de comunicação que mais aposta em investigações, o cidadão 

comum considera que é a televisão e o jornalista completa que mão é qualquer meio de 

comunicação que pode realizar este tipo de investigações. Este grupo acrescenta ainda que 

não é qualquer jornalista que pode realizar investigações jornalísticas, uma vez que o 

reportório do mesmo é tido em conta. 

 Referente ao modo como os novos media afectaram o jornalismo de investigação em 

Portugal, a maioria dos jornalistas inquiridos considerou que este novo meio não facilitou a 

prática desta especialidade – uma vez que para realizá-la é necessário que o jornalista 

dispense tempo exclusivo e que possua fontes de informação (ambas ferramentas que não são 

atribuídas com os novos media). Ainda acerca deste assunto, os jornalistas, acrescentam que 

as três ferramentas principais para a realização de jornalismo de investigação são: a) 

disponibilidade exclusiva para a investigação; b) fontes de informação; c) acesso privilegiado 

às fontes de informação. 

 Por último, pediu-se a ambos os públicos estudados que referirem-se a melhor peça de 

investigação realizada em Portugal. Em ambos os grupos registou-se percentagens que Não 

Sabe/Não Responde – 38% no inquérito ao cidadão comum e 25% no inquérito ao jornalista. 

Conclui-se que estes resultados estão relacionados com os números registados e analisados 

em ambos os inquéritos que consideram não haver jornalismo de investigação em Portugal e 

que este não é exemplar dentro dessa especialidade do jornalismo. No caso do cidadão 

comum registam-se três investigações/programa: Sexta às 9 (14%), Caso Sócrates e Segredo 

dos Deuses (8% cada). No inquérito ao jornalista, o mesmo refere o Segredo dos Deuses 

(25%) e Raríssimas (19%). Assim sendo, podemos concluir que os dois pontos onde ambos os 

públicos entram em consenso são: Não Sabe/Não Responde e com a seleção da série 

informativa da TVI, Segredo dos Deuses – investigação apresentada também nesta 

investigação. 

 Em suma, é possível destacar pontos em que os públicos-alvo desta investigação 

entram em consenso – como foi o caso de considerarem que Portugal não é exemplar dentro 
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do jornalismo de investigação -, porém, na maioria deste estudo registaram-se mais 

discordâncias entre o cidadão comum e o jornalista. 
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Considerações finais 

 

 

 Após concluídos os estudos teórico e empírico é necessário reflectir acerca do exposto 

nesta dissertação e compreender os seus pontos fracos e fortes, assim como apresentar 

possíveis investigações futuras. 

 A partir do estudo empírico realizado, concluímos que a maioria dos inquiridos 

considera o jornalismo como não ético, não independente e sensacionalista.  Deste modo, é 

possível concluir que os inquiridos consideram como características fundamentais na prática 

do jornalismo a imparcialidade, a veracidade e a ética, mesmo que que anteriormente tenham 

associado ao jornalismo português outro tipo de atributos.  

 Assim colocado, é possível verificar que, se por um lado, os inquiridos conseguem 

escolher qualidades a atribuir ao jornalismo, por outro, afirmam que o jornalismo português 

não as possui. 

 Através do estudo empírico foi possível encontrar uma resposta para a pergunta inicial 

colocada – De que forma os meios digitais contribuem para o jornalismo de investigação em 

Portugal?. Inicialmente tinha-se apresentado duas hipóteses possíveis: 1) os meios digitais 

contribuem para a realização de jornalismo de investigação em Portugal; 2) os meios digitais 

não contribuem para a realização de jornalismo de investigação em Portugal. A partir dos 

dados recolhidos e analisados e, com especial foco à questão 17 colocada ao jornalista, 

compreende-se que os meios digitais não contribuem para a realização de jornalismo de 

investigação em Portugal. Tal verifica-se pois os jornalistas inquiridos referem que as 

ferramentas disponíveis através dos meios digitais – como a facilidade de acesso, rapidez, 

facilidade de consulta de arquivos e base de dados, partilha de informação ao minuto – não 

substitui as ferramentas principais do jornalismo de investigação: fontes de informação e 

disponibilidade exclusiva para a investigação (Factor Tempo). Opinião também defendida por 

vários dos jornalistas entrevistados para a dissertação, numa fase dedicada às entrevistas 

exploratórias: “É importante também compreender que o jornalista de investigação, assim 

como o historiador, precisa de tempo para analisar os factos. Um factor, o F tempo, que nem 

todos os órgãos de comunicação dispõem” (Felícia Cabrita, comunicação via telefone, em 8 

de fevereiro de 2018). Os inquiridos adiantam que não confiam nos novos media e por isso, 

não o substituem pelos meios tradicionais. Quando se trata de contactar as fontes e trocar 

informações (uma das ferramentas chaves do jornalismo de investigação), os profissionais 
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dizem não trocar o cara-a-cara, não recorrendo às ferramentas dos meios digitais (contacto 

com as fontes de informação via redes sociais, por exemplo). Aliás, concluem que os novos 

media e a Internet não passam de mais uma ferramenta de trabalho não sendo assim substituta 

de todas as outras. 

 Deste modo, podemos concluir que a hipótese verificada, perante as duas apresentadas 

como possível resposta à pergunta inicial, é a hipótese dois: os meios digitais não contribuem 

para a realização de jornalismo de investigação em Portugal. 

 Em relação aos pontos fracos desta dissertação aponta-se o facto de a amostragem 

recolhida para o inquérito ser em número reduzido, apesar da partilha em grande número. 

Uma das formas possíveis de combater, caso a autora desta investigação disponibiliza-se de 

mais tempo, seria organizar uma mesa redonda com um número de jornalistas portugueses e 

que trabalhassem nos diferentes meios de comunicação – imprensa, rádio, televisão e online - 

pois, julga-se obter uma maior variedade de respostas tendo em conta que os inquiridos 

trabalhariam em meios distintos. O uso da mesa redonda seria uma forma de garantir 

respostas e a discussão das mesmas na hora do estudo, o que por sua vez, julga-se que 

apresentaria dados e conclusões mais detalhadas.  

 Por último, relativamente a investigações futuras será importante estudar mais 

aprofundadamente as discordâncias apresentadas entre os públicos-alvo e perceber como é 

possível melhorar tanto a relação entre cidadão – jornalista e, por consequente, os pontos 

fracos do jornalismo português. Dentro deste tema surgem várias possíveis investigações que 

seriam de grande interesse e pertinência realizar: estudar mais aprofundadamente as 

problemáticas das fake news e clickbait – compreender como será possível combater esta 

problemática gerada a partir dos novos media; estudar as possíveis formas de negócio para o 

jornalismo online – uma vez que se a estratégia atual (publicidade nos websites) é 

insustentável; estudar o fenómeno em crescimento do jornalista-cidadão, que apesar de ainda 

apresentar diferentes opiniões e definições, está em crescimento e conta cada vez mais com 

jornalistas-cidadão; por último, compreender e investigar acerca da presença dos meios 

tradicionais nas redes sociais e novos media em Portugal – estudar de forma mais 

aprofundada como os meios tradicionais enquadram as redes sociais no seu trabalho. 
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Apêndices 
 

Apêndice A - Entrevistas exploratórias 

 

o Entrevista a Felícia Cabrita (via chamada telefónica, a 8 de fevereiro de 2018) 

 

1. O que define o jornalismo de investigação em Portugal? 

 

Neste momento, esse tipo de jornalismo está muito pobre. Com a crise económica, há uma 

série de órgãos de comunicação social com problemas financeiros e o jornalismo de 

investigação é uma área muito cara.  A década de 90 foram os anos de glória para esta área do 

jornalismo em Portugal. 

 

2. Considera que o jornalismo investigação é possível em Portugal? Se sim, em que medida? 

 

É possível até uma certa medida. Esta é uma área complicada do jornalismo porque nunca se 

sabe para que lado é que cai. Ninguém quer investir nesta área, é uma área muito custosa em 

termos monetários.  

É importante também compreender que o jornalista de investigação, assim como o 

historiador, precisa de tempo para analisar os factos. Um factor, o F tempo, que nem todos os 

órgãos de comunicação dispõem.  

 

3. Quais são as principais dificuldades/condicionantes que o jornalismo enfrenta no processo 

de jornalismo de investigação? 

 

Temos entraves do lado político pois esta quer controlar o jornalismo e, em certa medida, 

acabar com ele. Depois temos um segundo problema: a falta de financiamento, os tempos não 

são os mesmos da década de 90 ou início dos anos 2000. É preciso compreender que o 

jornalismo de investigação não é só judicial.  

Quando realizei a minha investigação acerca dos massacres em África, isso implica 

deslocações entre Portugal e África, o que se torna dispendioso. Trabalhar em biografias 

também implica viagens e os jornais não têm dinheiro para estes investimentos.  
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4. Qual a maior entrave a nível jurídico para exercer jornalismo de investigação em Portugal? 

 

Dentro dessa questão são vários os problemas: se por um lado os jornalistas exercem o direito 

de informar, a liberdade de imprensa; por outro, as leis não acompanham essa ideologia. Os 

processos que os visados colocam sobre os jornais, onde são pedidas quantias brutais, afetam 

muito os jornais porque estes não têm dinheiro. 

 

5. Os media digitais e as novas tecnologias alteraram a forma como exerce jornalismo? 

 

Não. Para mim, o papel irá se manter e o digital nunca poderá substituir o papel. Eu sou muito 

conservadora e não confio nas redes sociais, para mim é impensável substituir o cara a cara.  

Continuo a recorrer à documentação, portanto os media digitais não trouxeram nada de novo 

para o meu trabalho. As minhas ferramentas de trabalho não foram substituídas pelas novas 

tecnologias.  

 

6. Já realizou inúmeros trabalhos jornalísticos de investigação. Algum que mereça destaque 

da sua parte? 

 

De facto, já realizei vários trabalhos de investigação jornalística, no entanto considero 

importante ressalvar a peça acerca dos massacres de África, a qual era uma realidade que não 

se reconhecia. Era um assunto tabu, em especial, para os militares portugueses.  

Depois houve trabalhos que tiveram feedback imediato, como foi o caso do Processo Casa 

Pia. O caso Bale Roso, um processo entre adolescentes (9/10 anos) e que retratava casos 

pedofilia entre eles, na década de 60. Um caso ligado à ditadura da época e que considero ser 

de destaque. 

 

o Entrevista a Alexandra Borges (via e-mail, a 22 de fevereiro de 2018) 

 

1. O que define o jornalismo de investigação em Portugal? 

 

Independência, persistência, “faro” jornalístico, alguma inspiração e muita transpiração. 

  

2. Quais são as principais dificuldades/condicionantes que o jornalista enfrenta no processo 

do jornalismo de investigação? 
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O poder económico e o político são as duas principais barreiras ao jornalismo independente 

de investigação. 

No atual estado financeiro da comunicação social, os media não podem arriscar perder 

investidores publicitários e isso pode condicionar e contaminar o jornalismo de investigação. 

Num caso como o da IURD, não tenho dúvidas que o investimento de milhões de reais que 

essa igreja faz na compra de espaço para os seus programas nos canais generalistas e a 

pulverização de processos a jornalistas e respetivos órgãos de comunicação social, condiciona 

a liberdade de imprensa dos profissionais em relação a qualquer tema relacionado com esta 

organização religiosa. Só para ter uma ideia dou dois pequenos exemplos: o primeiro, a 

jornalista Elvira Lobato que investigou a IURD no Brasil na Folha de S. Paulo. Ela e o seu 

jornal enfrentaram mais de 100 processos de fiéis da IURD que se queixavam de perseguição 

religiosa. A Elvira chegou a ter três processos para responder no mesmo dia em três estados 

diferentes e, alguns deles, eram em locais tão longínquos do Brasil (como um lugarejo na 

Amazónia) que ela e o advogado demoravam mais de 3 dias para lá chegar. Ganhou todos eles 

e alguns até por litigância de má fé, mas o jornal Folha de S. Paulo gastou uma pipa de massa 

a defender a sua jornalista…Acha que irão voltar a tocar no assunto IURD? O segundo, o 

jornalista da TV Bandeirantes, Fábio Panuzini, foi ameaçado de processos pela IURD e pelo 

próprio bispo Macedo só por ter publicado os episódios do “Segredo dos Deuses” no seu 

blogue privado…acha normal?!!! 

  

5. Qual a maior entrave a nível jurídico para exercer jornalismo de investigação em Portugal? 

 

O poder económico de empresas que podem fazer uma pulverização de processos e asfixiar as 

empresas de comunicação social com pagamentos de custas judiciais e honorários a 

advogados e, claro, o segredo de justiça que não é exatamente a justiça em segredo, como 

muitas vezes é entendida. 

  

6. Considera que, com o avanço das novas tecnologias, o jornalismo de investigação tornou-

se mais fácil? Ou pelo contrário, dificultou ainda mais o processo? 

 

Não confio na Internet porque há muita manipulação e fake news mas pode ser uma boa base 

de trabalho, sempre e quando o jornalista tenha outras fontes e exerça o contraditório…mas o 

saldo é mais positivo porque permite uma plataforma alternativa de divulgação para 
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jornalistas que se vejam impedidos de fazer as noticias para as suas empresas de comunicação 

social…um bom exemplo disso é o consórcio internacional de jornalistas que surgiu na 

sequência do caso IURD…Sugiro que o analise e consulte em www.universaltruth.info 

  

7. Considera que as novas tecnologias são oportunidades ou oponentes ao mundo do 

jornalismo? 

 

Oportunidades, sempre e quando os jornalistas tenham cuidados éticos de verificar a 

informação. 

  

8. No seu caso em concreto, por exemplo para a série informativa ‘O Segredo dos Deuses’, os 

meios digitais foram uma boa ferramenta? Se sim, em que sentido? 

 

Sim, apenas para divulgação mundial da notícia. O Brasil só tomou conhecimento da 

denuncia por alguns jornais corajosos, mas, sobretudo, pelas redes sociais…Facebook, sites e 

blogues que divulgaram os links dos episódios para milhões e milhões de brasileiros que estão 

estupefactos perante o silêncio das principais cadeias de televisão nacional.. O silêncio da TV 

Record, cujo dono é o bispo Macedo, era esperado…E a TV Globo? E a TV Bandeirantes? E 

as TVs por cabo? Porque não falaram nada do assunto? Se não fossem os meios digitais os 

brasileiros continuavam na ignorância…. 

 

o Entrevista a Sofia Esteves (via Facebook, a 14 de junho de 2018) 

 

1. Que funções exerce no seu dia-a-dia enquanto jornalista?  

 

No meu dia-a-dia faço todo o tipo de trabalhos, desde notícias a reportagens, seja para a 

publicação impressa, O Jornal de Notícias ou a revista Notícias Magazine, seja para o online, 

ou seja, a página oficial do jornal. Procuro notícias, contacto as fontes. Ultimamente tenho 

tratado bastante do online.  

 

2. Essas funções limitam-se ao trabalho de jornalista?  

 

Ou este deve ser multifunções e ir um pouco mais além do que é esperado que faça? Hoje 

mais do que nunca temos de estar prontos para tudo. O jornalista deve desempenhar as 

http://www.universaltruth.info/
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funções da profissão mas deve estar pronto para outro tipo de funções que podem não ser 

tanto da área. Sem dúvida, quanto mais multifacetados formos, melhor será para a nossa 

carreira e profissão e maior probabilidade teremos de conseguir mais oportunidades.  

 

3.  Sente que o curso superior a preparou para o mundo de trabalho? Em especial, preparou-a 

com as ferramentas multimédias necessárias?  

 

A parte prática do curso superior, principalmente, sim. A UTAD TV foi uma grande escolha 

para todos os que lá passaram, não só a nível de jornalismo, mas também como repórter de 

imagem e as ferramentas de multimédia. A parte teórica também foi fundamental, mas 

considero a prática mais importante. E, nisso, a UTAD preparou muito bem os alunos. 

 

4. Como descreve as funções do “novo jornalista” (o jornalista depois da globalização da 

Internet e convergências de meios)? E o seu dia a dia?  

 

O novo jornalista tem exatamente as mesmas funções do jornalista antes do surgimento da 

Internet. Tem um código deontológico para seguir e tem de manter o máximo rigor 

profissional. Agora, sem dúvida que a Internet trouxe grandes mudanças. Uma delas, é o facto 

de termos acesso a toda a informação ao minuto. No entanto, trouxe algumas desvantagens. 

Os profissionais estão mais pressionados, uma vez que, no jornalismo online, um minuto pode 

fazer toda a diferença. E, algumas vezes, uma peça do online não tem tanta qualidade como 

deveria ter devido à falta de tempo e à rapidez com a qual deve ser feita. 

 

o Entrevista Meirion Jones - Bureau of Investigative Journalism (via e-mail, a 25 de 

setembro de 2019) 

 

1. How do you define investigative journalism? 

Exposing wrong-doing by powerful people or corporation or government organizations. 

 

2. Which characteristics are indispensable when working on investigative journalism? 

Know everything around the area in which you are working not just the narrow story. 

Accuracy, rigour, putting your allegations to those you are accusing, diligence, patience & 

impatience at the right times, determination and persistence but also knowing when to stop 

flogging a dead horse. 
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3. In your opinion, which are the best pieces of investigative journalism in Europe? 

We don’t get exposed to much European investigative journalism but the best British 

investigations this year have been into Cambridge Analytica and Arron Banks and also made 

good use of hidden camera and trawl od emails passed on by a source. 

 

4. How do journalists start an investigation? Do they receive a lead from a source? Do they 

go back to old news that didn’t give answers to all the questions? 

There are two ways that investigations start – either with a deliberate decision to investigate a 

particular story area and then seeing what you can find or because a source has given you 

information or a lead that you can follow up. Sometimes you see a story which gets part of the 

way and you know that you have the contacts or background knowledge to take that story a 

lot further. 

 

5. With the arrival of new media do you consider that the journalistic process changed? 

New media are not that new anymore. The best of them apply the rigor that you would hope 

for from traditional media the worst use clickbait and don’t care whether their stories are true 

or important.  

 

6. Does the new media help cases of investigative journalism? 

Some techniques used by new media such as Bellingcat & Forensic Architecture’s use of geo-

location etc have now filtered into the traditional investigative process. See this stunning 

example from the BBC (https://twitter.com/BBCAfrica/status/1044186344153583616).  

 

7. Nowadays, would you consider that new media and the new tools that came along with it, 

are indispensable for journalists? 

If you mean data journalism, crowd sourcing some of those techniques yes but there are a lot 

of new media who are slapdash with facts. 

 

8. Which factors makes a piece of investigative journalism into a good example to all the 

others? 

The core of investigative journalism is picking story which is worth telling, that might change 

something bad, getting to the core of it and getting it right – that should apply to all 

journalism 

https://twitter.com/BBCAfrica/status/1044186344153583616
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Apêndice B – Quadro: Presença dos meios de comunicação portugueses no online e nos 

novos media 

 

Quadro 2: Presença dos meios de comunicação portugueses no online e nos novos media 

Ano Empresa Acontecimento Data 

1993 RTP Registado domínio oficial: 

www.rtp.pt  

28/05/1993 

 

 

 

 

 

 

 

1995 

Público Registado domínio oficial: 

www.publico.pt  

26/07/1995 

Lusa Registado domínio oficial: 

www.lusa.pt  

03/08/1995 

RTPi Inaugura a sua página na Internet Novembro/1995 

TVI Registado domínio oficial: 

www.tvi.pt  

17/11/1995 

RDP Registado domínio oficial: 

www.rdp.pt  

27/11/1995 

Correio da Manhã Registado domínio oficial: 

www.correiomanha.pt  

13/12/1995 

Diário de Notícias Registado domínio oficial: 

www.dn.pt  

28/12/1995 

 

 

 

 

1996 

Jornal de Notícias Registado domínio oficial: 

www.jnoticias.pt  

05/03/1996 

TSF Registado domínio oficial: 

www.tsf.pt  

11/03/1996 

TSF TSF Online arranca  17/09/1996 

Diário de Coimbra Registado domínio oficial: 

www.diariocoimbra.pt  

06/11/1996 

 

 

 

 

 

1997 

 

 

 

 

 

Expresso Registado domínio oficial: 

www.expresso.pt  

28/01/1997 

Exame Registado domínio oficial: 

www.exame.pt  

13/02/1997 

Região Sul Registado domínio oficial: 

www.regiao-sul.pt  

17/04/1997 

As Beiras Registado domínio oficial: 

www.asbeiras.pt  

16/06/1997 

Secretaria de Estado da 

Comunicação Social 

Lança a sua página: www.secs.pt  02/07/1997 

O Jogo Registado domínio oficial: 01/10/1997 

http://www.rtp.pt/
http://www.publico.pt/
http://www.lusa.pt/
http://www.tvi.pt/
http://www.rdp.pt/
http://www.correiomanha.pt/
http://www.dn.pt/
http://www.jnoticias.pt/
http://www.tsf.pt/
http://www.diariocoimbra.pt/
http://www.expresso.pt/
http://www.exame.pt/
http://www.regiao-sul.pt/
http://www.asbeiras.pt/
http://www.secs.pt/
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1997 

www.ojogo.pt  

Rádio Renascença Registado domínio oficial: 

www.radiorenascenca.pt  

21/10/1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 

Setúbal na Rede O semanário é o primeiro jornal 

exclusivamente online em Portugal.  

05/01/1998 

Setúbal na Rede Registado domínio oficial: 

www.setubalnarede.pt  

25/02/1998 

O Comércio do Porto Registado domínio oficial: 

www.ocomerciodoporto.pt  

21/03/1998 

RDP RDP volta a ter a sua página na 

Internet, no mesmo domínio.  

20/05/1998 

SIC Registado domínio oficial: 

www.sic.pt  

29/05/1998 

A Bola Registado domínio oficial: 

www.abola.pt  

09/06/1998 

Record Registado domínio oficial: 

www.record.pt  

26/06/1998 

Açoriano Oriental Registado domínio oficial: 

www.acorianooriental.pt  

20/08/1998 

Jornal de Notícias Registado domínio oficial: 

www.jn.pt  

12/10/1998 

Rádio Renascença Registado domínio oficial: 

www.rr.pt  

20/10/1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 

 

 

 

 

 

O Independente Registado domínio oficial: 

www.oindependente.pt  

07/01/1999 

Euronotícias Registado domínio oficial: 

www.euronoticias.pt  

12/04/1999 

Euronotícias O semanário é lançado em conjunto 

com o website 

14/05/1999 

Diário do Alentejo Registado domínio oficial: 

www.diariodoalentejo.pt  

31/05/1999 

Diário Digital Registado domínio oficial: 

www.diariodigital.pt  

24/06/1999 

Diário Digital Lançado primeiro jornal online de 

cobertura nacional 

19/07/1999 

O Primeiro de Janeiro  Registado domínio oficial: 

www.oprimeirodejaneiro.pt  

06/09/1999 

http://www.ojogo.pt/
http://www.radiorenascenca.pt/
http://www.setubalnarede.pt/
http://www.ocomerciodoporto.pt/
http://www.sic.pt/
http://www.abola.pt/
http://www.record.pt/
http://www.acorianooriental.pt/
http://www.jn.pt/
http://www.rr.pt/
http://www.oindependente.pt/
http://www.euronoticias.pt/
http://www.diariodoalentejo.pt/
http://www.diariodigital.pt/
http://www.oprimeirodejaneiro.pt/
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1999 

Diário de Notícias 

Madeira 

Registado domínio oficial: 

www.dnoticias.pt  

16/09/1999 

Focus É lançado para as bancas ao mesmo 

tempo que o website: 

www.focusonline.pt  

Outubro/1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideia &  Negócios Registado domínio oficial: 

www.ideiasenegocios.com   

07/01/2000 

IOL (Media Capital) Registado domínio oficial: 

www.iol.pt  

17/01/2000 

Caneta Eletrónica A detentora do Diário Digital vende 

51% do capital a Grupo Mello 

Março/2000 

Diário Digital Registado domínio oficial: 

www.diariodigital.com  

10/03/2000 

Media Capital Inaugurado o website da empresa: 

www.iol.pt  

28/03/2000 

RTP Registado domínio oficial: 

www.multimediaportugal.com  

30/03/2000 

RTP RTP anuncia portal: 

www.multimediaportugal.com  

07/04/2000 

Agência Financeira Registado domínio oficial: 

www.agenciafinanceira.com  

10/04/2000 

Diário Digital Renova website 13/04/2000 

Diário Digital Passa a funcionar também no 

endereço diariodigital.com  

Abril/2000 

Diário do Norte Lançado www.diariodonorte.com 25/04/2000 

Lusomundo Lançado www.lusomundo.net  27/04/2000 

Ideias & Negócios Lança website  05/05/2000 

Super Elite Lançada online Junho/2000 

Mais Futebol Projeto da Media Capital lançado 

em www.maisfutebol.iol.pt  

05/06/2000 

Diário Regional Registado domínio oficial: 

www.diarioregional.pt  

20/06/2000 

Diário de Aveiro  Registado domínio oficial: 

www.diarioaveiro.pt  

20/06/2000 

Diário de Leiria Registado domínio oficial: 

www.diarioleiria.pt  

20/06/2000 

Portugal Diário Lançado em 

www.portugaldiario.iol.pt  

14/07/2000 

Desporto Digital e Mais As duas publicações online são 13/08/2000 

http://www.dnoticias.pt/
http://www.focusonline.pt/
http://www.ideiasenegocios.com/
http://www.iol.pt/
http://www.diariodigital.com/
http://www.iol.pt/
http://www.multimediaportugal.com/
http://www.multimediaportugal.com/
http://www.agenciafinanceira.com/
http://www.diariodonorte.com/
http://www.lusomundo.net/
http://www.maisfutebol.iol.pt/
http://www.diarioregional.pt/
http://www.diarioaveiro.pt/
http://www.diarioleiria.pt/
http://www.portugaldiario.iol.pt/


 

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

Futebol impedidas de entrar no jogo para a 

Supertaça Porto-Sporting 

Agência Financeira Lançado website 

www.agemciafinanceira.com  

08/09/2000 

Lusomund.net Diretores demitem-se  Outubro/2000 

Diário do Minho Registado domínio oficial: 

www.diariodominho.pt  

20/10/2000 

Público Lança novo design no website 15/11/2000 

Jornal da Madeira Registado domínio oficial: 

www.jornaldamadeira.pt  

29/11/2000 

Dinheiro Digital Lançado website: 

www.dinheirodigital.pt  

12/12/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visão Registado domínio oficial: 

www.visaoonlne.pt  

15/01/2001 

Imaterial TV Registado domínio oficial: 

www.imaterialtv.pt  

15/01/2001 

Diário Digital Diário Digital integra dois projetos 

que deixam de ser autónomos: 

Desporto Digital e Super Elite 

Março/2001 

Expresso Online Acaba com as actualizações das 

notícias e 17 pessoas são despedidas 

28/03/2001 

Visão Lança o website 29/03/2001 

Imaterial TV Os dois directores, Miguel Gaspar e 

Miguel Vieira abandonam a 

empresa 

Abril/2001 

SIC Lançamento SIC Online 23/05/2001 

  29/06/2001 

Lusomundo Conteúdos da lusomondo.net são 

transferidos para o Sapo 

04/07/2001 

Comercial Rádio Comercial lança Cotonete 

(dez estações de rádio temáticas, 

acessíveis online) 

23/07/2001 

Portugal Diário Registado domínio oficial: 

www.portugaldiario.pt 

01/08/2001 

RTP/ParaRede RTP anuncia fim da parceria com 

ParaRede para criação do portal 

multimediaportugal.com 

13/08/2001 

Diário de Notícias Lança novo design do website 01/10/2001 

Agência Financeira Anuncia fecho caso não encontre 03/10/2001 

http://www.agemciafinanceira.com/
http://www.diariodominho.pt/
http://www.jornaldamadeira.pt/
http://www.dinheirodigital.pt/
http://www.visaoonlne.pt/
http://www.imaterialtv.pt/
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2001 investidor 

Jornal do Fundão Lança website pago 25/10/2001 

Lusa Agência anuncia criação de um 

mega arquivo digital pago  

07/11/2001 

Agência Financeira Mantêm-se em atividade mas conta 

com menos profissionais 

17/11/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

Revista Prática Revista do portal iol.pt anuncia 

fecho para fim de janeiro 

08/01/2002 

Agência Financeira Anuncia lançamento do Jornal 

Financeiro para 1 de fevereiro, 

disponível através do email 

14/01/2002 

IOL Portal anuncia que o seu website só 

estará disponível entre as 20H00 e 

as 08H00, para os utilizadores que 

se liguem à Internet através do IOL 

18/02/2002 

Sindicato dos Jornalistas Lançamento do novo website: 

www.jornalistas.online.pt  

06/03/2002 

Lusa Lançamento arquivo digital pago 21/03/2002 

SIC Online Anuncia que vai ter conteúdos 

pagos 

08/06/2002 

Correspondente Lançamento website 

www.correspondente.net  

20/06/2002 

Público Publico.pt fecha o website exclusivo 

para conteúdos desportivos 

30/12/2002 

 

 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

Expresso Começa a cobrar pela sua edição 

online 

11/01/2003 

PT Multimédia Anuncia intenção de fechar o portal 

Lusomundo.net 

Janeiro/2003 

Setúbal na Rede Anuncia dificuldades financeiras e 

que o seu fecho poderá estar para 

breve 

14/04/2003 

Abrupto José Pacheco Pereira lança o seu 

weblog – abrupto.blogspot.com – 

que se mantém ativo até 11/06/2016 

06/05/2003 

Notícias Alentejo Lançamento do website: 

www.noticiasalentejo.pt  

15/06/2003 

 1º Encontro Nacional de Weblogs na 

Universidade do Minho 

18-19/09/2003 

ZonaNon Revista chega ao fim 01/10/2003 

http://www.jornalistas.online.pt/
http://www.correspondente.net/
http://www.noticiasalentejo.pt/
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2003 

 Lançado primeiro livro português 

sobre weblogs: “Blogs” por Luís 

Ene e Paulo Querido  

15/10/2003 

Causa Nossa Lançamento weblog Causa Nossa – 

que se mantém ativo até à atualidade 

23/11/2003 

2004 Facebook Rede social é lançada por Mark 

Zuckerberg 

04/02/2004 

2006 Twitter Rede social é lançada 15/07/2006 

 

2007 

Público Adere à rede social Twitter Março/2007 

Expresso Adere à rede social Twitter Setembro/2007 

SIC Adere à rede social Twitter Setembro 2007 

 

 

 

 

 

 

2008 

RTP Adere à rede social Twitter Maio/2008 

RTP Adere à rede social Facebook 26/06/2008 

Jornal de Notícias Adere à rede social Twitter Julho/2008 

TSF Adere à rede social Twitter Julho/2008 

RTP N Adere à rede social Twitter Setembro/2008 

RTP 1 Adere à rede social Twitter Outubro/2008 

RTP 2 Adere à rede social Twitter Outubro/2008 

RTP Internacional Adere à rede social Twitter Outubro/2008 

Antena 1 Adere à rede social Twitter Outubro/2008 

Antena 2 Adere à rede social Twitter Outubro/2008 

Antena 3 Adere à rede social Twitter Outubro/2008 

SIC Notícias Adere à rede social Twitter Novembro/2008 

O Jogo  Adere à rede social Twitter Novembro/2008 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

Expresso  Adere à rede social Facebook 03/01/2009 

Antena 3 Adere à rede social Facebook 07/01/2009 

Visão  Adere à rede social Facebook 12/01/2009 

SIC Radical Adere à rede social Facebook 29/01/2009 

SIC Radical Adere à rede social Twitter Janeiro 2009 

Record Adere à rede social Twitter Janeiro 2009 

TVI 24 Adere à rede social Twitter Fevereiro 2009 

Sol Adere à rede social Twitter Fevereiro 2009 

A Bola Adere à rede social Twitter Fevereiro 2009 

Renascença Adere à rede social Twitter Fevereiro 2009 
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2009 

Sábado Adere à rede social Facebook 23/02/2009 

Sol Adere à rede social Facebook 25/02/2009 

RFM Adere à rede social Facebook 25/02/2009 

Visão Adere à rede social Twitter Março 2009 

Sábado Adere à rede social Twitter Março 2009 

i Adere à rede social Twitter Março 2009 

Record Adere à rede social Facebook 22/03/2009 

Comercial Adere à rede social Facebook 25/03/2009 

Público Adere à rede social Facebook 14/04/2009 

TVI 24 Adere à rede social Facebook 24/05/2009 

SIC Adere à rede social Facebook 26/05/2009 

Comercial Adere à rede social Twitter Junho 2009 

Mega Hits Adere à rede social Twitter Julho 2009 

Mega Hits Adere à rede social Facebook 19/07/2009 

Renascença Adere à rede social Facebook 22/07/2009 

A Bola Adere à rede social Facebook 01/08/2009 

SIC Notícias Adere à rede social Facebook 09/09/2009 

RTP 2 Adere à rede social Facebook 21/10/2009 

Jornal de Notícias Adere à rede social Facebook 18/11/2009 

TSF Adere à rede social Facebook 18/11/2009 

SIC K  Adere à rede social Facebook 18/11/2009 

Antena 2 Adere à rede social Facebook 21/11/2009 

Lusa Adere à rede social Twitter Dezembro 2009 

Lusa Adere à rede social Facebook 03/12/2009 

 

 

 

 

 

2010 

SIC Mulher Adere à rede social Facebook 07/01/2010 

Antena 1  Adere à rede social Facebook 07/01/2010 

Cidade FM  Adere à rede social Facebook 12/01/2010 

Setúbal na Rede Adere à rede social Twitter Fevereiro/2010 

Correio da Manhã Adere à rede social Facebook 12/02/2010 

Correio da Manhã Adere à rede social Twitter Março/2010 

RTP Memória Adere à rede social Facebook 27/05/2010 

RTP 1 Adere à rede social Facebook 30/07/2010 

TVI Adere à rede social Facebook 08/09/2010 

Instagram Rede social é lançada 6/10/2010 

Setúbal na Rede Adere à rede social Facebook 25/11/2010 

 

 

 

2011 

Diário de Notícias Adere à rede social Facebook 24/02/2011 

O Jogo Adere à rede social Facebook 22/03/2011 

RFM Adere à rede social Facebook Abril/2011 

RTP Notícias Adere à rede social Facebook 23/04/2011 
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Diário de Notícias Adere à rede social Facebook Outubro/2011 

SIC Internacional Adere à rede social Facebook 03/11/2011 

RTP Internacional Adere à rede social Facebook 14/11/2011 

2012 

 

 

2012 

TVI Adere à rede social Twitter Fevereiro/2012 

Jornal de Notícias Adere à rede social Instagram 18/02/2012 

RTP Adere à rede social Instagram 23/05/2012 

Comercial Adere à rede social Instagram 06/07/2012 

Mega Hits Adere à rede social Instagram 06/08/2012 

TVI Ficção Adere à rede social Facebook 09/10/2012 

Antena 3 Adere à rede social Instagram 07/11/2012 

 

 

 

2013 

Renascença Adere à rede social Instagram 23/02/2013 

RFM Adere à rede social Instagram 13/03/2013 

Record Adere à rede social Instagram 07/05/2013 

Sol Adere à rede social Instagram 01/08/2013 

Sábado Adere à rede social Instagram 12/08/2013 

Expresso Adere à rede social Instagram 19/09/2013 

i Adere à rede social Instagram 24/09/2013 

 

 

2014 

SIC Notícias Adere à rede social Instagram 21/02/2014 

Cidade FM Adere à rede social Twitter Junho/2014 

Cidade FM Adere à rede social Instagram 25/06/2014 

TVI Adere à rede social Instagram 31/07/2014 

i Adere à rede social Facebook 08/10/2014 

Setúbal na Rede Adere à rede social Instagram 06/11/2014 

 

 

2015 

Lusa Adere à rede social Instagram 23/02/2015 

Público Adere à rede social Instagram 23/02/2015 

SIC Mulher Adere à rede social Instagram 20/04/2015 

TVI 24 Adere à rede social Instagram 22/07/2015 

 

2016 

Correio da Manhã Adere à rede social Instagram 25/05/2016 

SIC Adere à rede social Instagram 28/07/2016 

Antena 2 Adere à rede social Instagram 21/09/2016 

 

2017 

TSF Adere à rede social Instagram 04/01/2017 

Setúbal na Rede O primeiro jornal regional 

exclusivamente online chega ao fim 

05/01/2017 

Diário Digital O primeiro jornal exclusivamente 

online, de cariz generalista e que 

noticiava a nível nacional, chega ao 

fim 

06/01/2017 

Visão Adere à rede social Instagram 12/05/2017 

 SIC Radical Adere à rede social Instagram 18/01/2018 
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2018 

O Jogo Adere à rede social Instagram 20/02/2018 

Antena 1  Adere à rede social Instagram 01/05/2018 

Diário de Notícias Adere à rede social Instagram 18/07/2018 

Fonte: Autoria própria, adaptado de António Granado (2002) 
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Apêndice C - Modelo do inquérito online realizado aos jornalistas portugueses 

O jornalismo de investigação em Portugal 

Este inquérito insere-se numa investigação académica sobre jornalismo de investigação em 

Portugal. Destina-se exclusivamente a jornalistas portugueses. Os dados recolhidos serão 

enquadrados na metodologia da dissertação e não serão partilhados ou usados para outros fins, 

garantindo-se, desde já, o anonimato e a confidencialidade das respostas obtidas. Obrigada 

desde já pela sua colaboração. 

*Obrigatório 

Grupo 1 – Caracterização social 

1 - Sexo * 

 Feminino 

 Masculino 

2 - Faixa Etária * 

 21-30 anos 

 31-40 anos 

 41-50 anos 

 51-65 anos 

 Mais de 65 anos 

3 - Localização (Distrito) * 

 

A sua resposta 

4 - Habilitações Literárias * 

 9º Ano 

 12º Ano 

 Licenciatura 

 Pós-Graduação 

 Bacharelato 

 Mestrado 

 Doutoramento 

 Pós-Doutoramento 

5 - Há quanto tempo exerce jornalismo profissionalmente? * 

 Menos de 1 ano 

 Entre 1 a 5 anos 

 Menos de 10 anos 

 Entre 10 a 20 anos 

 Mais de 20 anos 
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Grupo 2 

O jornalismo em Portugal.  

6 - Considera o jornalismo português independente? * 

 Sim 

 Não 

7 - Considera o jornalismo português ético? * 

 Sim 

 Não 

8 - Como classifica o jornalismo em Portugal numa palavra? * 

 Independente 

 Sensacionalista 

 Coerente 

 Sério 

 Objetivo 

 Outra 

8.1 - Se respondeu 'Outra' na pergunta anterior, indique qual. 

 

A sua resposta 

9 - Quais são para si as três características fundamentais na prática do jornalismo? * 

 Atualidade 

 Coerência 

 Ética 

 Fácil compreensão 

 Imparcialidade 

 Independência 

 Objetividade 

 Rigor 

 Seriedade 

 Veracidade 

 Outra 

9.1 - Se respondeu 'Outra' na pergunta anterior, indique qual. 

 

A sua resposta 

10 - Considera que o jornalismo português progrediu com a chegada dos media digitais? * 
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 Sim 

 Não 

11 - Na sua opinião, de que modo os media digitais afetaram o jornalismo e a prática de 

jornalismo em Portugal? * 

A sua resposta 

 

 

Grupo 3 

O jornalismo de investigação. 

12 - Já realizou algum trabalho classificável como jornalismo de investigação? * 

 Sim 

 Não 

13 - Acredita que é possível exercer essa área do jornalismo em Portugal? * 

 Sim 

 Não 

14 - Considera Portugal como um exemplo na prática de jornalismo de investigação? * 

 Sim 

 Não 

15 - Em Portugal, qualquer jornalista pode realizar jornalismo de investigação, 

independentemente do seu reportório? * 

 Sim 

 Não 

16 - É possível realizar jornalismo de investigação em qualquer meio de comunicação? * 

 Sim 

 Não 

17 - Considera que, desde a chegada dos novos media, tornou-se mais fácil realizar jornalismo 

de investigação? * 

 Sim 

 Não 

18 - Porquê? * 
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A sua resposta 

 

19 - Quais considera ser as ferramentas necessárias para a realização de trabalhos de 

investigação jornalísticos? * 

 Acesso privilegiado às informações 

 Apoios financeiros da entidade de comunicação 

 Apoios logísticos 

 Disponibilidade exclusiva para a investigação 

 Fontes de informação 

Outra: 

19.1 - Se respondeu 'Outra' na pergunta anterior, indique qual. 

 

A sua resposta 

20 - Qual é, para si, a melhor peça de jornalismo de investigação realizada em Portugal? 

Justifique. * 

A sua resposta 
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Apêndice D - Modelo do inquérito online realizado aos cidadãos portugueses 

 

O jornalismo de investigação em Portugal - O Público 

 

Este inquérito insere-se numa investigação académica sobre jornalismo de investigação em 

Portugal. Destina-se exclusivamente ao público português. Os dados recolhidos serão 

enquadrados na metodologia da dissertação e não serão partilhados ou usados para outros fins, 

garantindo-se, desde já, o anonimato e a confidencialidade das respostas obtidas. Obrigada 

desde já pela sua colaboração. 

*Obrigatório 

Grupo 1 – Caracterização social 

1 - Sexo * 

 Feminino 

 Masculino 

2 - Faixa Etária * 

 21-30 anos 

 31-40 anos 

 41-50 anos 

 51-65 anos 

 Mais de 65 anos 

3 - Localização (Distrito) * 

 

A sua resposta 

4 - Habilitações Literárias * 

 Ensino primário 

 6º Ano 

 9º Ano 

 12º Ano 

 Licenciatura 

 Pós-Graduação 

 Bacharelato 

 Mestrado 

 Doutoramento 

 Pós-Doutoramento 

 

5 – Segue com regularidade a comunicação social e os trabalhos jornalísticos portugueses? * 



 

131 
 

 Sim 

 Não 

 

 

Grupo 2  

O jornalismo em Portugal. 

 

6 - Considera o jornalismo português independente? * 

 Sim 

 Não 

7 - Considera o jornalismo português ético? * 

 Sim 

 Não 

8 - Como classifica o jornalismo em Portugal numa palavra? * 

 Independente 

 Sensacionalista 

 Coerente 

 Sério 

 Objetivo 

 Outra 

8.1 - Se respondeu 'Outra' na pergunta anterior, indique qual. 

 

A sua resposta 

9 - Quais são para si as três características fundamentais na prática do jornalismo? * 

 Atualidade 

 Coerência 

 Ética 

 Fácil compreensão 

 Imparcialidade 

 Independência 

 Objetividade 

 Rigor 

 Seriedade 

 Veracidade 

 Outra 

9.1 - Se respondeu 'Outra' na pergunta anterior, indique qual. 
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A sua resposta 

10 - A forma como consome o jornalismo (compra de jornais, ver o telejornal, ouvir notícias 

na rádio, etc) alterou com a chegada dos media digitais? * 

 Sim 

 Não 

11 - Se respondeu 'Sim' à questão anterior, desenvolva a sua resposta. * 

Grupo 3  

O jornalismo de investigação. 

12 – Considera que em Portugal se realiza jornalismo de investigação? * 

 Sim 

 Não 

13 - Acredita que é possível exercer essa área do jornalismo em Portugal? * 

 Sim 

 Não 

14 - Considera Portugal como um exemplo na prática de jornalismo de investigação? * 

 Sim 

 Não 

15 - Em que meio de comunicação segue, habitualmente, as notícias? * 

 Imprensa 

 Websites e Redes sociais 

 Rádio 

 Televisão 

16 - Na sua opinião, qual dos meios de comunicação aposta mais em investigações 

jornalísticas? * 

 Imprensa 

 Websites e Redes sociais 

 Rádio 

 Televisão 

17 - Qual é, para si, a melhor peça de jornalismo de investigação realizada em Portugal? 

Justifique. *  

Apêndice E – Pedido de partilha do inquérito no website da Comissão de Carteira 

Profissional de Jornalista (CCPJ) 
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Apêndice F – Inquérito disponível no website da CCPJ 
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Apêndice G – Pedido de partilha de inquérito na página Facebook do Gabinete de Apoio 

à Inserção na Vida Ativa (GAIVA) da UTAD 
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Apêndice H – Partilha do inquérito nas redes sociais Facebook e LinkedIn 
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Anexos 
 

Anexo A - Código Deontológico do Jornalista 

 

1. O jornalista deve relatar os factos com rigor e exatidão 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 ficar bem clara aos olhos do público.  

 

2. O jornalista deve combater a censura e o sensacionalismo e considerar a acusação sem 

provas e o plágio como graves faltas profissionais.  

 

3. O jornalista deve lutar contra as restrições no acesso às fontes de informação 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 leais para obter informações, imagens ou documentos e 

proibir-se de abusar da boa-fé de quem quer que seja. A identificação como jornalista é a 

regra e outros processos só podem justificar-se por razões de incontestável interesse público e 

depois de verificada a impossibilidade de obtenção de informação relevante pelos processos 

normais.  

 

5. O jornalista deve assumir a responsabilidade por todos os seus trabalhos e atos 

profissionais, assim como promover a pronta retificação das informações que se revelem 

inexatas ou falsas.  

 

6. O jornalista deve recusar as práticas jornalísticas que violentem a sua consciência.  

 

7. O jornalista deve usar como critério fundamental a identificação das fontes. O jornalista 

não deve revelar, mesmo em juízo, as suas fontes confidenciais de informação, nem 

desrespeitar os compromissos assumidos, exceto se o usarem para canalizar informações 

falsas. As opiniões devem ser sempre atribuídas.  

 

8. O jornalista deve salvaguardar a presunção de inocência dos arguidos até a sentença 

transitar em julgado. O jornalista não deve identificar, direta ou indiretamente, as vítimas de 

crimes sexuais. O jornalista não deve identificar, direta ou indiretamente, menores, sejam 

fontes, sejam testemunhas de factos noticiosos, sejam vítimas ou autores de atos que a lei 

qualifica como crime. O jornalista deve proibir-se de humilhar as pessoas ou perturbar a sua 

dor.” 

 

9. O jornalista deve rejeitar o tratamento discriminatório das pessoas em função da 

ascendência, cor, etnia, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou 

ideológicas, instrução, situação económica, condição social, idade, sexo, género ou orientação 
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sexual. 

 

10. O jornalista deve respeitar a privacidade dos cidadãos exceto quando estiver em causa o 

interesse público ou a conduta do indivíduo contradiga, manifestamente, valores e princípios 

que publicamente defende. O jornalista obriga-se, antes de recolher declarações e imagens, a 

atender às condições de serenidade, liberdade, dignidade e responsabilidade das pessoas 

envolvidas.  

 

11. O jornalista deve recusar funções, tarefas e benefícios suscetíveis de comprometer o seu 

estatuto de independência e a sua integridade profissional. O jornalista não deve valer-se da 

sua condição profissional para noticiar assuntos em que tenha interesse.  

 

Aprovado no 4º Congresso dos Jornalistas a 15 de janeiro de 2017 e confirmado em 

Referendo realizado a 26, 27 e 28 de outubro de 2017. 
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Anexo B – Estatuto do Jornalista 

Publicada em 13 de Janeiro de 1999, a lei fundamental para o exercício da profissão de 

jornalista define a respectiva actividade, normas de acesso à profissão, direitos e deveres dos 

jornalistas, acesso às fontes e sigilo profissional, entre outros aspectos. Foi alterada pela Lei 

n.º 64/2007, de 6 de Novembro, com rectificações feitas pela Declaração de Rectificação n.º 

114/2007, da Assembleia da República. 

Versão em vigor 

 

CAPÍTULO I  

 

Dos jornalistas 

 

Artigo 1.º  

 

Definição de jornalista 

 

1 - São considerados jornalistas aqueles que, como ocupação principal, permanente e 

remunerada, exercem com capacidade editorial funções de pesquisa, recolha, selecção e 

tratamento de factos, notícias ou opiniões, através de texto, imagem ou som, destinados a 

divulgação, com fins informativos, pela imprensa, por agência noticiosa, pela rádio, pela 

televisão ou por qualquer outro meio electrónico de difusão. 

 

2 - Não constitui actividade jornalística o exercício de funções referidas no número anterior 

quando desempenhadas ao serviço de publicações que visem predominantemente promover 

actividades, produtos, serviços ou entidades de natureza comercial ou industrial.  

 

3 - São ainda considerados jornalistas os cidadãos que, independentemente do exercício 

efectivo da profissão, tenham desempenhado a actividade jornalística em regime de ocupação 

principal, permanente e remunerada durante 10 anos seguidos ou 15 interpolados, desde que 

solicitem e mantenham actualizado o respectivo título profissional. 

 

Artigo 2.º  

 

Capacidade  

 

Podem ser jornalistas os cidadãos maiores de 18 anos no pleno gozo dos seus direitos civis. 

 

Artigo 3.º  

 

Incompatibilidades  

 

1 - O exercício da profissão de jornalista é incompatível com o desempenho de:  

 

a) Funções de angariação, concepção ou apresentação, através de texto, voz ou imagem, de 

mensagens publicitárias;  

 

b) Funções de marketing, relações públicas, assessoria de imprensa e consultoria em 

comunicação ou imagem, bem como de planificação, orientação e execução de estratégias 

comerciais;  
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c) Funções em serviços de informação e segurança ou em qualquer organismo ou corporação 

policial;  

 

d) Serviço militar;  

 

e) Funções enquanto titulares de órgãos de soberania ou de outros cargos políticos, tal como 

identificados nas alíneas a), b), c), e) e g) do n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 64/93, de 26 de 

Agosto, alterada pelas Leis n.os 39-B/94, de 27 de Dezembro, 28/95, de 18 de Agosto, 42/96, 

de 31 de Agosto, e 12/98, de 24 de Fevereiro, e enquanto deputados nas Assembleias 

Legislativas das Regiões Autónomas, bem como funções de assessoria, política ou técnica, a 

tais cargos associadas;  

 

f) Funções executivas, em regime de permanência, a tempo inteiro ou a meio tempo, em órgão 

autárquico.  

 

2 - É igualmente considerada actividade publicitária incompatível com o exercício do 

jornalismo a participação em iniciativas que visem divulgar produtos, serviços ou entidades 

através da notoriedade pessoal ou institucional do jornalista, quando aquelas não sejam 

determinadas por critérios exclusivamente editoriais.  

 

3 - Não é incompatível com o exercício da profissão de jornalista o desempenho voluntário de 

acções não remuneradas de:  

 

a) Promoção de actividades de interesse público ou de solidariedade social;  

 

b) Promoção da actividade informativa do órgão de comunicação social para que trabalhe ou 

colabore.  

 

4 - O jornalista abrangido por qualquer das incompatibilidades previstas nos n.os 1 e 2 fica 

impedido de exercer a respectiva actividade, devendo, antes de iniciar a actividade em causa, 

depositar junto da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista o seu título de habilitação, 

o qual será devolvido, a requerimento do interessado, quando cessar a situação que 

determinou a incompatibilidade.  

 

5 - No caso de apresentação das mensagens referidas na alínea a) do n.º 1 do presente artigo 

ou de participação nas iniciativas enunciadas no n.º 2, a incompatibilidade vigora por um 

período mínimo de três meses sobre a data da última divulgação e só se considera cessada 

com a exibição de prova de que está extinta a relação contratual de cedência de imagem, voz 

ou nome do jornalista à entidade promotora ou beneficiária da publicitação. 

 

6 - Findo o período das incompatibilidades referidas nas alíneas a) e b) do n.º 1, o jornalista 

fica impedido, por um período de seis meses, de exercer a sua actividade em áreas editoriais 

relacionadas com a função que desempenhou, como tais reconhecidas pelo conselho de 

redacção do órgão de comunicação social para que trabalhe ou colabore.  

 

Artigo 4.º  

 

Título profissional  
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1 - É condição do exercício da profissão de jornalista a habilitação com o respectivo título, o 

qual é emitido e renovado pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, nos termos da 

lei.  

 

2 - Nenhuma empresa com actividade no domínio da comunicação social pode admitir ou 

manter ao seu serviço, como jornalista profissional, indivíduo que não se mostre habilitado, 

nos termos do número anterior, salvo se tiver requerido o título de habilitação e se encontrar a 

aguardar decisão.  

 

Artigo 5.º  

 

Acesso à profissão  

 

1 - A profissão de jornalista inicia-se com um estágio obrigatório, a concluir com 

aproveitamento, com a duração de 12 meses, em caso de licenciatura na área da comunicação 

social ou de habilitação com curso equivalente, ou de 18 meses nos restantes casos. 

 

2 - O regime do estágio, incluindo o acompanhamento do estagiário e a respectiva avaliação, 

será regulado por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do 

emprego e da comunicação social.  

 

3 - Nos primeiros 15 dias a contar do início ou reinício do estágio, o responsável pela 

informação do órgão de comunicação social comunica ao conselho de redacção e à Comissão 

da Carteira Profissional de Jornalista a admissão do estagiário e o nome do respectivo 

orientador.  

 

4 - Para o cálculo da antiguidade profissional dos jornalistas é contado o tempo do estágio.  

 

CAPÍTULO II  

 

Direitos e deveres 

 

Artigo 6.º  

 

Direitos  

 

Constituem direitos fundamentais dos jornalistas:  

 

a) A liberdade de expressão e de criação;  

 

b) A liberdade de acesso às fontes de informação;  

 

c) A garantia de sigilo profissional;  

 

d) A garantia de independência;  

 

e) A participação na orientação do respectivo órgão de informação.  

 

Artigo 7.º  
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Liberdade de expressão e criação  

 

A liberdade de expressão e criação dos jornalistas não está sujeita a impedimentos ou 

discriminações nem subordinada a qualquer tipo ou forma de censura.  

 

Artigo 7.º-A  

 

Liberdade de criação e direito de autor  

 

1 - Consideram-se obras, protegidas nos termos previstos no Código do Direito de Autor e dos 

Direitos Conexos e na presente lei, as criações intelectuais dos jornalistas por qualquer modo 

exteriorizadas, designadamente os artigos, entrevistas ou reportagens que não se limitem à 

divulgação de notícias do dia ou ao relato de acontecimentos diversos com o carácter de 

simples informações e que traduzam a sua capacidade individual de composição e expressão.  

 

2 - Os jornalistas têm o direito de assinar, ou de fazer identificar com o respectivo nome 

profissional, registado na Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, as obras da sua 

autoria ou em que tenham tido participação, bem como o direito de reivindicar a qualquer 

tempo a sua paternidade, designadamente para efeitos do reconhecimento do respectivo 

direito de autor.  

 

3 - Os jornalistas têm o direito de se opor a toda e qualquer modificação que desvirtue as suas 

obras ou que possa afectar o seu bom nome ou reputação.  

 

4 - Os jornalistas não podem opor-se a modificações formais introduzidas nas suas obras por 

jornalistas que desempenhem funções como seus superiores hierárquicos na mesma estrutura 

de redacção, desde que ditadas por necessidades de dimensionamento ou correcção 

linguística, sendo-lhes lícito, no entanto, recusar a associação do seu nome a uma peça 

jornalística em cuja redacção final se não reconheçam ou que não mereça a sua concordância.  

 

5 - A transmissão ou oneração antecipada do conteúdo patrimonial do direito de autor sobre 

obras futuras por colaboradores eventuais ou independentes só pode abranger as que o autor 

vier a produzir no prazo máximo de cinco anos. 

 

Artigo 7.º-B  

 

Direito de autor dos jornalistas assalariados  

 

1 - Salvo o disposto no n.º 3, os jornalistas que exerçam a sua actividade em execução de um 

contrato de trabalho têm direito a uma remuneração autónoma pela utilização das suas obras 

protegidas pelo direito de autor.  

 

2 - Fora dos casos previstos no número seguinte, as autorizações para qualquer comunicação 

ao público das criações intelectuais dos jornalistas assalariados, ou a transmissão, total ou 

parcial, dos respectivos direitos patrimoniais de autor, são estabelecidas através de 

disposições contratuais específicas, segundo a forma exigida por lei, contendo 

obrigatoriamente as faculdades abrangidas e as condições de tempo, de lugar e de preço 

aplicáveis à sua utilização.  

 

3 - Considera-se incluído no objecto do contrato de trabalho o direito de utilização de obra 
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protegida pelo direito de autor, para fins informativos e pelo período de 30 dias contados da 

sua primeira disponibilização ao público, em cada um dos órgãos de comunicação social, e 

respectivos sítios electrónicos, detidos pela empresa ou grupo económico a que os jornalistas 

se encontrem contratualmente vinculados.  

 

4 - Presumem-se autorizadas pelo autor, na pendência da formalização de novo acordo com o 

empregador e durante um período máximo de três meses, as utilizações de obras produzidas 

na vigência de um contrato de trabalho que envolvam modos de exploração inexistentes ou 

indetermináveis à data da celebração dos acordos de utilização antecedentes. 

 

5 - O n.º 2 do artigo 174.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos é aplicável, 

com as necessárias adaptações, aos restantes meios de comunicação ao público de obras 

jornalísticas.  

 

Artigo 7.º-C  

 

Comissão de arbitragem  

 

1 - Na ausência de acordo quanto às condições de utilização das obras protegidas e aos 

montantes devidos, qualquer dos interessados pode solicitar a intervenção de uma comissão 

de arbitragem, a constituir por iniciativa e junto da Comissão da Carteira Profissional de 

Jornalista.  

 

2 - A comissão é composta por dois licenciados em Direito escolhidos por cada uma das 

partes e por um jurista com reconhecida experiência na área do direito de autor, sorteado de 

entre lista elaborada pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, que preside.  

 

3 - A comissão funciona de acordo com regulamento aprovado pela Comissão da Carteira 

Profissional de Jornalista nos seis meses seguintes à data da entrada em vigor da presente lei, 

sendo as suas decisões passíveis de recurso, com efeito meramente devolutivo, para o tribunal 

da Relação.  

 

4 - O regulamento a que se refere o número anterior garante os princípios da igualdade, da 

audição das partes e do contraditório e inclui, designadamente, as regras a seguir em matéria 

de notificações, prova e prazos para a prática de actos processuais, incluindo a decisão final, 

sendo supletivamente integrado pelo disposto na lei da arbitragem voluntária.  

 

5 - Sem prejuízo da verificação da existência e apreciação dos termos das autorizações 

concedidas pelos respectivos autores, a comissão tem em conta, na fixação das remunerações 

devidas pela utilização de obras protegidas, os encargos suportados pelas empresas para a 

produção das obras em questão, os valores praticados para utilizações congéneres nos 

diversos países da União Europeia, bem como a situação económica e financeira das empresas 

titulares dos órgãos de comunicação social em que têm lugar.  

 

Artigo 8.º  

 

Direito de acesso a fontes oficiais de informação  

 

1 - O direito de acesso às fontes de informação é assegurado aos jornalistas:  

 



 

147 
 

a) Pelos órgãos da Administração Pública enumerados no n.º 2 do artigo 2.º do Código do 

Procedimento Administrativo;  

 

b) Pelas empresas de capitais total ou maioritariamente públicos, pelas empresas controladas 

pelo Estado, pelas empresas concessionárias de serviço público ou do uso privativo ou 

exploração do domínio público e ainda por quaisquer entidades privadas que exerçam poderes 

públicos ou prossigam interesses públicos, quando o acesso pretendido respeite a actividades 

reguladas pelo direito administrativo.  

 

2 - O interesse dos jornalistas no acesso às fontes de informação é sempre considerado 

legítimo para efeitos do exercício do direito regulado nos artigos 61.º a 63.º do Código do 

Procedimento Administrativo.  

 

3 - O direito de acesso às fontes de informação não abrange os processos em segredo de 

justiça, os documentos classificados ou protegidos ao abrigo de legislação específica, os 

dados pessoais que não sejam públicos dos documentos nominativos relativos a terceiros, os 

documentos que revelem segredo comercial, industrial ou relativo à propriedade literária, 

artística ou científica, bem como os documentos que sirvam de suporte a actos preparatórios 

de decisões legislativas ou de instrumentos de natureza contratual.  

 

4 - A recusa do acesso às fontes de informação por parte de algum dos órgãos ou entidades 

referidos no n.º 1 deve ser fundamentada nos termos do artigo 125.º do Código do 

Procedimento Administrativo e contra ela podem ser utilizados os meios administrativos ou 

contenciosos que no caso couberem.  

 

5 - As reclamações apresentadas por jornalistas à Comissão de Acesso aos Documentos 

Administrativos contra decisões administrativas que recusem acesso a documentos públicos 

ao abrigo da Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto, gozam de regime de urgência.  

 

Artigo 9.º  

 

Direito de acesso a locais públicos  

 

1 - Os jornalistas têm o direito de acesso a locais abertos ao público desde que para fins de 

cobertura informativa.  

 

2 - O disposto no número anterior é extensivo aos locais que, embora não acessíveis ao 

público, sejam abertos à generalidade da comunicação social.  

 

3 - Nos espectáculos ou outros eventos com entradas pagas em que o afluxo previsível de 

espectadores justifique a imposição de condicionamentos de acesso poderão ser estabelecidos 

sistemas de credenciação de jornalistas por órgão de comunicação social.  

 

4 - O regime estabelecido nos números anteriores é assegurado em condições de igualdade 

por quem controle o referido acesso. 

 

Artigo 10.º  

 

Exercício do direito de acesso  
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1 - Os jornalistas não podem ser impedidos de entrar ou permanecer nos locais referidos no 

artigo anterior quando a sua presença for exigida pelo exercício da respectiva actividade 

profissional, sem outras limitações além das decorrentes da lei. 

 

2 - Para a efectivação do exercício do direito previsto no número anterior, os órgãos de 

comunicação social têm direito a utilizar os meios técnicos e humanos necessários ao 

desempenho da sua actividade.  

 

3 - Nos espectáculos com entradas pagas, em que os locais destinados à comunicação social 

sejam insuficientes, será dada prioridade aos órgãos de comunicação de âmbito nacional e aos 

de âmbito local do concelho onde se realiza o evento.  

 

4 - Em caso de desacordo entre os organizadores do espectáculo e os órgãos de comunicação 

social, na efectivação dos direitos previstos nos números anteriores, qualquer dos interessados 

pode requerer a intervenção da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, tendo a 

deliberação deste órgão natureza vinculativa e incorrendo em crime de desobediência quem 

não a acatar.  

 

5 - Os jornalistas têm direito a um regime especial que permita a circulação e estacionamento 

de viaturas utilizadas no exercício das respectivas funções, nos termos a estabelecer por 

portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração interna 

e da comunicação social. 

 

Artigo 11.º  

 

Sigilo profissional  

 

1 - Sem prejuízo do disposto na lei processual penal, os jornalistas não são obrigados a revelar 

as suas fontes de informação, não sendo o seu silêncio passível de qualquer sanção, directa ou 

indirecta.  

 

2 - As autoridades judiciárias perante as quais os jornalistas sejam chamados a depor devem 

informá-los previamente, sob pena de nulidade, sobre o conteúdo e a extensão do direito à não 

revelação das fontes de informação.  

 

3 - No caso de ser ordenada a revelação das fontes nos termos da lei processual penal, o 

tribunal deve especificar o âmbito dos factos sobre os quais o jornalista está obrigado a 

prestar depoimento.  

 

4 - Quando houver lugar à revelação das fontes de informação nos termos da lei processual 

penal, o juiz pode decidir, por despacho, oficiosamente ou a requerimento do jornalista, 

restringir a livre assistência do público ou que a prestação de depoimento decorra com 

exclusão de publicidade, ficando os intervenientes no acto obrigados ao dever de segredo 

sobre os factos relatados.  

 

5 - Os directores de informação dos órgãos de comunicação social e os administradores ou 

gerentes das respectivas entidades proprietárias, bem como qualquer pessoa que nelas exerça 

funções, não podem, salvo mediante autorização escrita dos jornalistas envolvidos, divulgar 

as respectivas fontes de informação, incluindo os arquivos jornalísticos de texto, som ou 

imagem das empresas ou quaisquer documentos susceptíveis de as revelar.  
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6 - A busca em órgãos de comunicação social só pode ser ordenada ou autorizada pelo juiz, o 

qual preside pessoalmente à diligência, avisando previamente o presidente da organização 

sindical dos jornalistas com maior representatividade para que o mesmo, ou um seu delegado, 

possa estar presente, sob reserva de confidencialidade.  

 

7 - O material utilizado pelos jornalistas no exercício da sua profissão só pode ser apreendido 

no decurso das buscas em órgãos de comunicação social previstas no número anterior ou 

efectuadas nas mesmas condições noutros lugares mediante mandado de juiz, nos casos em 

que seja legalmente admissível a quebra do sigilo profissional.  

 

8 - O material obtido em qualquer das acções previstas nos números anteriores que permita a 

identificação de uma fonte de informação é selado e remetido ao tribunal competente para 

ordenar a quebra do sigilo, que apenas pode autorizar a sua utilização como prova quando a 

quebra tenha efectivamente sido ordenada.  

 

Artigo 12.º  

 

Independência dos jornalistas e cláusula de consciência  

 

1 - Os jornalistas não podem ser constrangidos a exprimir ou subscrever opiniões nem a 

abster-se de o fazer, ou a desempenhar tarefas profissionais contrárias à sua consciência, nem 

podem ser alvo de medida disciplinar em virtude de tais factos.  

 

2 - Os jornalistas podem recusar quaisquer ordens ou instruções de serviço com incidência em 

matéria editorial emanadas de pessoa que não exerça cargo de direcção ou chefia na área da 

informação.  

 

3 - Os jornalistas têm o direito de se opor à publicação ou divulgação dos seus trabalhos, 

ainda que não protegidos pelo direito de autor, em órgão de comunicação social diverso 

daquele em cuja redacção exercem funções, mesmo que detido pela empresa ou grupo 

económico a que se encontrem contratualmente vinculados, desde que invoquem, de forma 

fundamentada, desacordo com a respectiva orientação editorial.  

 

4 - Em caso de alteração profunda na linha de orientação ou na natureza do órgão de 

comunicação social, confirmada pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social a 

requerimento do jornalista, apresentado no prazo de 60 dias sobre a data da verificação dos 

elementos constitutivos da modificação, este pode fazer cessar a relação de trabalho com justa 

causa, tendo direito a uma indemnização correspondente a um mês e meio de retribuição base 

e diuturnidades por cada ano completo de serviço e nunca inferior a três meses de retribuição 

base e diuturnidades.  

 

5 - O direito à rescisão do contrato de trabalho nos termos previstos no número anterior deve 

ser exercido, sob pena de caducidade, nos 30 dias subsequentes à notificação da deliberação 

da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, que deve ser tomada no prazo de 30 dias 

após a solicitação do jornalista.  

 

6 - Os conflitos emergentes do disposto nos n.os 1 a 3 são dirimidos pela Entidade 

Reguladora para a Comunicação Social mediante participação, instruída com parecer 

fundamentado sobre a situação que lhes deu origem, do conselho de redacção, dos jornalistas 
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ou equiparados directamente afectados ou das organizações sindicais dos jornalistas.  

 

Artigo 13.º  

 

Direito de participação  

 

1 - Os jornalistas têm direito a participar na orientação editorial do órgão de comunicação 

social para que trabalhem, salvo quando tiverem natureza doutrinária ou confessional, bem 

como a pronunciar-se sobre todos os aspectos que digam respeito à sua actividade 

profissional, não podendo ser objecto de sanções disciplinares pelo exercício desses direitos.  

 

2 - Nos órgãos de comunicação social com cinco ou mais jornalistas, estes elegem um 

conselho de redacção, por escrutínio secreto e segundo regulamento por si aprovado.  

 

3 - As competências do conselho de redacção são exercidas pelo conjunto dos jornalistas 

existentes no órgão de comunicação social, quando em número inferior a cinco.  

 

4 - Compete ao conselho de redacção:  

 

a) Cooperar com a direcção no exercício das funções de orientação editorial que a esta 

incumbem;  

 

b) Pronunciar-se sobre a designação ou demissão, pela entidade proprietária, do director, bem 

como do subdirector e do director-adjunto, caso existam, responsáveis pela informação do 

respectivo órgão de comunicação social;  

 

c) Dar parecer sobre a elaboração e as alterações ao estatuto editorial;  

 

d) Participar na elaboração dos códigos de conduta que venham a ser adoptados pelos órgãos 

de comunicação social e pronunciar-se sobre a sua redacção final;  

 

e) Pronunciar-se sobre a conformidade de escritos ou imagens publicitárias com a orientação 

editorial do órgão de comunicação social;  

 

f) Pronunciar-se sobre a invocação pelos jornalistas dos direitos previstos nos n.os 1 a 3 do 

artigo 12.º;  

 

g) Pronunciar-se, através de pareceres ou recomendações, sobre questões deontológicas ou 

outras relativas à actividade da redacção;  

 

h) Pronunciar-se acerca da responsabilidade disciplinar dos jornalistas profissionais, 

nomeadamente na apreciação de justa causa de despedimento, no prazo de cinco dias a contar 

da data em que o processo lhe seja entregue.  

 

Artigo 14.º  

 

Deveres  

 

1 - Constitui dever fundamental dos jornalistas exercer a respectiva actividade com respeito 

pela ética profissional, competindo-lhes, designadamente:  
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a) Informar com rigor e isenção, rejeitando o sensacionalismo e demarcando claramente os 

factos da opinião;  

 

b) Repudiar a censura ou outras formas ilegítimas de limitação da liberdade de expressão e do 

direito de informar, bem como divulgar as condutas atentatórias do exercício destes direitos;  

 

c) Recusar funções ou tarefas susceptíveis de comprometer a sua independência e integridade 

profissional;  

 

d) Respeitar a orientação e os objectivos definidos no estatuto editorial do órgão de 

comunicação social para que trabalhem;  

 

e) Procurar a diversificação das suas fontes de informação e ouvir as partes com interesses 

atendíveis nos casos de que se ocupem;  

 

f) Identificar, como regra, as suas fontes de informação, e atribuir as opiniões recolhidas aos 

respectivos autores. 

 

2 - São ainda deveres dos jornalistas:  

 

a) Proteger a confidencialidade das fontes de informação na medida do exigível em cada 

situação, tendo em conta o disposto no artigo 11.º, excepto se os tentarem usar para obter 

benefícios ilegítimos ou para veicular informações falsas;  

 

b) Proceder à rectificação das incorrecções ou imprecisões que lhes sejam imputáveis;  

 

c) Abster-se de formular acusações sem provas e respeitar a presunção de inocência;  

 

d) Abster-se de recolher declarações ou imagens que atinjam a dignidade das pessoas através 

da exploração da sua vulnerabilidade psicológica, emocional ou física;  

 

e) Não tratar discriminatoriamente as pessoas, designadamente em razão da ascendência, 

sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 

instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual;  

 

f) Não recolher imagens e sons com o recurso a meios não autorizados a não ser que se 

verifique um estado de necessidade para a segurança das pessoas envolvidas e o interesse 

público o justifique;  

 

g) Não identificar, directa ou indirectamente, as vítimas de crimes contra a liberdade e 

autodeterminação sexual, contra a honra ou contra a reserva da vida privada até à audiência de 

julgamento, e para além dela, se o ofendido for menor de 16 anos, bem como os menores que 

tiverem sido objecto de medidas tutelares sancionatórias;  

 

h) Preservar, salvo razões de incontestável interesse público, a reserva da intimidade, bem 

como respeitar a privacidade de acordo com a natureza do caso e a condição das pessoas;  

 

i) Identificar-se, salvo razões de manifesto interesse público, como jornalista e não encenar ou 

falsificar situações com o intuito de abusar da boa fé do público;  
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j) Não utilizar ou apresentar como sua qualquer criação ou prestação alheia;  

 

l) Abster-se de participar no tratamento ou apresentação de materiais lúdicos, designadamente 

concursos ou passatempos, e de televotos.  

 

3 - Sem prejuízo da responsabilidade criminal ou civil que ao caso couber nos termos gerais, a 

violação da componente deontológica dos deveres referidos no número anterior apenas pode 

dar lugar ao regime de responsabilidade disciplinar previsto na presente lei.  

 

CAPÍTULO III  

 

Dos directores de informação, correspondentes e colaboradores  

 

Artigo 15.º  

 

Directores de informação  

 

1 - Para efeitos de garantia de acesso à informação, de sujeição às normas éticas da profissão 

e ao regime de incompatibilidades, são equiparados a jornalistas os indivíduos que, não 

preenchendo os requisitos fixados no artigo 1.º, exerçam, contudo, de forma efectiva e 

permanente, as funções de direcção do sector informativo de órgão de comunicação social.  

 

2 - Os directores equiparados a jornalistas estão obrigados a possuir um cartão de 

identificação próprio, emitido nos termos previstos no Regulamento da Carteira Profissional 

de Jornalista. 

 

3 - Nenhuma empresa com actividade no domínio da comunicação social pode manter ao seu 

serviço, como director do sector informativo, indivíduo que não se mostre identificado nos 

termos do número anterior.  

 

Artigo 16.º  

 

Correspondentes locais e colaboradores  

 

Os correspondentes locais, bem como os colaboradores especializados e os colaboradores da 

área informativa de órgãos de comunicação social nacionais, regionais ou locais, que exerçam 

regularmente actividade jornalística sem que esta constitua a sua ocupação principal, 

permanente e remunerada, estão vinculados aos deveres éticos dos jornalistas e têm direito a 

um documento de identificação, emitido pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, 

para fins de acesso à informação.  

 

Artigo 17.º  

 

Correspondentes estrangeiros 

 

1 - É condição do exercício de funções de correspondente de órgão de comunicação social 

estrangeiro em Portugal a habilitação com cartão de identificação, emitido ou reconhecido 

pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, que titule a sua actividade e garanta o 

seu acesso às fontes de informação. 
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2 - Os correspondentes estrangeiros ficam sujeitos às normas éticas da profissão de jornalista 

e ao respectivo regime de incompatibilidades.  

 

Artigo 18.º  

 

Colaboradores nas comunidades portuguesas  

 

Aos cidadãos que exerçam uma actividade jornalística em órgãos de comunicação social 

destinados às comunidades portuguesas no estrangeiro e aí sedeados é atribuído um título 

identificativo, a emitir nos termos definidos em portaria conjunta dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das comunidades e da comunicação social. 

 

CAPÍTULO III-A  

 

Comissão da Carteira Profissional de Jornalista  

 

Artigo 18.º-A  

 

Natureza e composição  

 

1 - A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista é um organismo independente de direito 

público, ao qual incumbe assegurar o funcionamento do sistema de acreditação profissional 

dos profissionais de informação da comunicação social, bem como o cumprimento dos 

deveres fundamentais que sobre eles impendem nos termos da presente lei.  

 

2 - A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista é composta por oito elementos com um 

mínimo de 10 anos de exercício da profissão de jornalista e detentores de carteira profissional 

ou título equiparado válido, designados igualitariamente pelos jornalistas profissionais e pelos 

operadores do sector, e por um jurista de reconhecido mérito e experiência na área da 

comunicação social, cooptado por aqueles por maioria absoluta, que preside.  

 

3 - Compete à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista atribuir, renovar, suspender ou 

cassar, nos termos da lei, os títulos de acreditação dos profissionais de informação da 

comunicação social, bem como, através de secção de cujas decisões cabe recurso para o 

plenário, apreciar, julgar e sancionar a violação dos deveres enunciados no n.º 2 do artigo 

14.º  

 

4 - Os membros da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista são independentes no 

exercício das suas funções.  

 

5 - A organização e o funcionamento da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista são 

definidos por decreto-lei.  

 

6 - As decisões da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista são recorríveis, nos termos 

gerais, para os tribunais administrativos.  

 

Artigo 18.º-B  

 

Legitimidade processual  
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A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista tem legitimidade para propor e intervir em 

processos principais e cautelares destinados à defesa de valores e bens jurídicos cuja 

protecção lhe seja cometida nos termos da presente lei.  

 

CAPÍTULO IV  

 

Formas de responsabilidade  

 

Artigo 19.º  

 

Atentado à liberdade de informação  

 

1 - Quem, com o intuito de atentar contra a liberdade de informação, apreender ou danificar 

quaisquer materiais necessários ao exercício da actividade jornalística pelos possuidores dos 

títulos previstos na presente lei ou impedir a entrada ou permanência em locais públicos para 

fins de cobertura informativa nos termos do artigo 9.º e dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 10.º, é 

punido com prisão até 1 ano ou com multa até 120 dias.  

 

2 - Se o infractor for agente ou funcionário do Estado ou de pessoa colectiva pública e agir 

nessa qualidade, é punido com prisão até 2 anos ou com multa até 240 dias, se pena mais 

grave lhe não couber nos termos da lei penal.  

 

Artigo 20.º  

 

Contra-ordenações  

 

1 - Constitui contra-ordenação, punível com coima:  

 

a) De (euro) 200 a (euro) 5000, a infracção ao disposto no artigo 3.º;  

 

b) De (euro) 1000 a (euro) 7500:  

 

i) A infracção ao disposto no n.º 1 do artigo 4.º, no n.º 2 do artigo 15.º e no n.º 1 do artigo 

17.º;  

 

ii) A inobservância do disposto no n.º 3 do artigo 5.º;  

 

c) De (euro) 2500 a (euro) 15 000:  

 

i) A infracção ao disposto no n.º 2 do artigo 4.º, no n.º 2 do artigo 7.º-A, no n.º 2 do artigo 7.º-

B e no n.º 3 do artigo 15.º;  

 

ii) A violação dos limites impostos pelo n.º 4 do artigo 7.º-A e pelos n.os 3 e 4 do artigo 7.º-

B;  

 

iii) A violação do disposto nos n.os 1 a 3 do artigo 12.º  

 

2 - A infracção ao disposto no artigo 3.º pode ser objecto da sanção acessória de interdição do 

exercício da profissão por um período máximo de 12 meses, tendo em conta a sua gravidade e 
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a culpa do agente.  

 

3 - A negligência é punível, sendo reduzidos a metade os limites mínimos e máximos 

previstos no n.º 1.  

 

4 - É punível a tentativa de comissão das infracções ao disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 12.º  

 

5 - A instrução dos processos de contra-ordenação e a aplicação de coimas por infracção aos 

artigos 3.º, 4.º, 5.º, 7.º-A, 7.º-B, 15.º e 17.º é da competência da Comissão da Carteira 

Profissional de Jornalista. 

 

6 - A instrução dos processos das contra-ordenações e a aplicação das coimas por infracção 

aos artigos 8.º e 12.º é da competência da Entidade Reguladora para a Comunicação Social.  

 

7 - O produto das coimas por infracção aos artigos 3.º, 4.º, 5.º, 7.º-A, 7.º-B, 15.º e 17.º reverte 

em 60 % para o Estado e em 40 % para a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista.  

 

8 - O produto das restantes coimas reverte integralmente para o Estado.  

 

Artigo 21.º  

 

Sanções disciplinares profissionais  

 

1 - Constituem infracções profissionais as violações dos deveres enunciados no n.º 2 do artigo 

14.º  

 

2 - As infracções disciplinares profissionais são punidas com as seguintes penas, tendo em 

conta a gravidade da infracção, a culpa e os antecedentes disciplinares do agente:  

 

a) Advertência registada;  

 

b) Repreensão escrita;  

 

c) Suspensão do exercício da actividade profissional até 12 meses.  

 

3 - Para determinar o grau de culpa do agente, designadamente quando tenha agido no 

cumprimento de um dever de obediência hierárquica, a Comissão da Carteira Profissional de 

Jornalista pode requerer os elementos que entenda necessários ao conselho de redacção do 

órgão de comunicação social em que tenha sido cometida a infracção.  

 

4 - A pena de suspensão do exercício da actividade só pode ser aplicada quando o agente, nos 

três anos precedentes, tenha sido sancionado pelo menos duas vezes com a pena de repreensão 

escrita, ou uma vez com idêntica pena de suspensão.  

 

5 - O procedimento disciplinar é conduzido pela Comissão da Carteira Profissional de 

Jornalista e pode ser desencadeado por sua iniciativa, mediante participação de pessoa que 

tenha sido directamente afectada pela infracção disciplinar, ou do conselho de redacção do 

órgão de comunicação social em que esta foi cometida, quando esgotadas internamente as 

suas competências na matéria.  
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6 - O procedimento assegurará o direito de defesa dos acusados, nos termos do regulamento 

disciplinar aprovado, após consulta pública aos jornalistas, pela Comissão da Carteira 

Profissional de Jornalista, e publicado na 2.ª série do Diário da República.  

 

7 - As decisões da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista em matéria disciplinar são 

publicadas no respectivo sítio electrónico.  

 

8 - Esgotado o prazo de impugnação contenciosa, ou transitado em julgado o processo 

respectivo, a parte decisória da condenação é tornada pública, no prazo de sete dias e em 

condições que assegurem a sua adequada percepção, pelo órgão de comunicação social em 

que foi cometida a infracção.  

 

Artigo 22.º  

 

Sanção pecuniária  

 

Sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que ao caso couber, a utilização abusiva 

do direito de autor implica, para a entidade infractora, o pagamento de uma quantia ao autor, a 

título de sanção pecuniária, correspondente ao dobro dos montantes de que tiver beneficiado 

com a infracção. 

 

Versão da Lei n.º 1/99, de 13 de Janeiro 

 

CAPÍTULO I  

 

Dos jornalistas  

 

Artigo 1.º  

 

Definição de jornalista 

 

1 - São considerados jornalistas aqueles que, como ocupação principal, permanente 

e remunerada, exercem  funções de  pesquisa, recolha, selecção e tratamento de factos, 

notícias ou opiniões, através de texto, imagem ou som, destinados a  divulgação 

informativa pela imprensa, por agência noticiosa, pela rádio, pela televisão ou por outra forma 

de difusão electrónica.           

 

2 - Não constitui actividade jornalística o exercício de funções referidas no número anterior 

quando desempenhadas ao serviço de publicações de natureza 

predominantemente  promocional, ou cujo objecto específico consista em divulgar, 

publicitar ou por qualquer forma dar a conhecer instituições, empresas, produtos ou 

serviços, segundo critérios de oportunidade comercial ou industrial. 

 

Artigo 2.º 

 

Capacidade 

 

Podem ser jornalistas os cidadãos maiores de 18 anos no pleno gozo dos seus direitos civis. 

Artigo 3.º 
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Incompatibilidades 

 

1 - O exercício da profissão de jornalista é incompatível com o desempenho de: 

 

a) Funções de angariação, concepção ou apresentação de mensagens publicitárias; 

 

b) Funções remuneradas de marketing, relações públicas,  assessoria de imprensa 

e consultoria em comunicação ou  imagem, bem como de orientação e execução de estratégias 

comerciais; 

 

c) Funções em qualquer organismo ou corporação policial;  

 

d) Serviço militar; 

 

e) Funções de membro do Governo da República ou de governos regionais; 

 

f) Funções de presidente de câmara ou de vereador, em regime de permanência, a tempo 

inteiro ou a meio tempo, em órgão de administração autárquica. 

 

2 - É igualmente considerada actividade publicitária incompatível com o 

exercício do jornalismo o recebimento  de  ofertas ou benefícios que, não identificados 

claramente como patrocínios concretos de actos jornalísticos, visem divulgar  produtos, 

serviços ou entidades através da notoriedade do jornalista, independentemente de este fazer 

menção expressa aos produtos, serviços ou entidades. 

 

3 - O jornalista abrangido por qualquer das incompatibilidades previstas  nos números 

anteriores fica impedido de exercer a respectiva actividade, devendo depositar junto da 

Comissão  da Carteira  Profissional de Jornalista o seu título de habilitação, o qual será 

devolvido, a requerimento do  interessado, quando cessar a situação que determinou a 

incompatibilidade. 

 

4 - No caso de apresentação de mensagens publicitárias previstas na alínea a) do n.º 1 do 

presente artigo, a incompatibilidade vigora por um período mínimo de seis meses e só se 

considera cessada com a exibição de prova de que   está extinta a relação contratual de 

cedência de imagem, voz ou nome de jornalista à entidade promotora ou beneficiária da 

publicidade. 

 

Artigo 4.º 

 

Título profissional 

 

1 - É condição do exercício da profissão de jornalista a habilitação com o respectivo título, o 

qual é emitido por uma Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, com a composição e 

as competências previstas na lei. 

 

2 - Nenhuma empresa com actividade no domínio da comunicação social pode admitir ou 

manter ao seu serviço, como jornalista profissional, indivíduo que não se mostre habilitado, 

nos termos do número anterior, salvo se tiver  

 

requerido o título de habilitação e se encontrar a aguardar decisão. 
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Artigo 5.º 

 

Acesso à profissão 

 

1 - A profissão de jornalista inicia-se com um estágio obrigatório, a concluir com 

aproveitamento, com a duração de 24 meses, sendo reduzido a 18 meses em caso de 

habilitação com curso superior, ou a 12 meses em caso de licenciatura na área da 

comunicação social ou de habilitação com curso  

 

equivalente, reconhecido pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. 

 

2 - O regime do estágio, incluindo o acompanhamento do estagiário e a respectiva avaliação, 

será regulado por portaria  conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do 

emprego e da comunicação social. 

 

CAPÍTULO II 

 

Direitos e deveres 

 

Artigo 6.º 

 

Direitos 

 

Constituem direitos fundamentais dos jornalistas: 

 

a) A liberdade de expressão e de criação; 

 

b) A liberdade de acesso às fontes de informação; 

 

c) A garantia de sigilo profissional; 

 

d) A garantia de independência; 

 

e) A participação na orientação do respectivo órgão de informação. 

 

Artigo 7.º 

 

Liberdade de expressão e de criação 

 

1 - A liberdade de expressão e de criação dos jornalistas não está  sujeita a impedimentos ou 

discriminações nem subordinada a qualquer forma de censura. 

 

2 - Os jornalistas têm o direito de assinar, ou fazer identificar  com o respectivo nome 

profissional registado na Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, os 

trabalhos da sua  criação individual ou em que tenham colaborado. 

 

3 - Os jornalistas têm o direito à protecção dos textos, imagens, sons ou desenhos resultantes 

do exercício da liberdade de expressão e criação, nos termos das disposições legais aplicáveis. 
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Artigo 8.º  

 

Direito de acesso a fontes oficiais de informação 

 

1 - O direito de acesso às fontes de informação é assegurado aos jornalistas: 

 

a) Pelos órgãos da Administração Pública enumerados no n.º 2 do artigo 2.º do Código do 

Procedimento Administrativo; 

 

b)Pelas empresas de capitais total ou maioritariamente públicos, pelas empresas controladas 

pelo Estado, pelas empresas concessionárias de serviço público ou do uso privativo ou 

exploração do domínio público e ainda por quaisquer entidades 

privadas que exerçam poderes públicos ou prossigam interesses públicos, 

quando o acesso pretendido respeite as actividades reguladas pelo direito administrativo. 

 

2 - O interesse  dos jornalistas no acesso  às fontes de informação é sempre considerado 

legítimo para efeitos  do  exercício do direito regulado nos artigos 61.º a 63.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

 

3 - O direito de acesso às fontes de informação não abrange os processos em segredo de 

justiça, os documentos classificados  ou protegidos ao abrigo de 

legislação específica, os  dados  pessoais que não sejam públicos dos documentos 

nominativos relativos a  terceiros, os documentos que revelem segredo comercial, industrial 

ou relativo à propriedade literária,  artística ou científica, bem como os documentos 

que sirvam de  suporte a actos preparatórios de decisões legislativas 

ou de   instrumentos de natureza contratual. 

 

4 - A recusa do acesso às fontes de informação por parte de algum dos  órgãos ou entidades 

referidos no n.º 1 deve ser  fundamentada nos termos do artigo 

125.º do Código do  Procedimento Administrativo e contra ela podem ser  

 

utilizados os meios administrativos ou contenciosos que no caso couberem. 

 

5 - As reclamações apresentadas por jornalistas à Comissão de Acesso aos Documentos 

Administrativos contra decisões administrativas que recusem acesso a documentos públicos 

ao abrigo da Lei n.º 65/93, de 26 de Agosto, gozam de regime de urgência. 

 

Artigo 9.º 

 

Direito de acesso a locais públicos 

 

1- Os jornalistas têm o direito de acesso a locais abertos ao público desde que para fins de 

cobertura informativa. 

 

2 - O disposto no número anterior é extensivo aos locais que, embora não acessíveis ao 

público, sejam abertos à generalidade da comunicação social. 

 

3 - Nos espectáculos ou outros eventos com entradas pagas em que o afluxo previsível de 

espectadores justifique  a  imposição de condicionamentos de acesso poderão ser 

estabelecidos sistemas de credenciação de jornalistas por  
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órgão de comunicação social. 

 

4 - O regime estabelecido nos números anteriores é assegurado em condições de igualdade 

por quem controle o referido acesso. 

 

Artigo 10.º 

 

Exercício do direito de acesso 

 

1 - Os jornalistas não podem ser impedidos de entrar ou permanecer nos locais referidos no 

artigo anterior quando a sua presença for exigida pelo exercício da  respectiva 

actividade  profissional, sem outras limitações além das decorrentes da lei 

 

2 - Para a efectivação do exercício do direito previsto no número anterior, os órgãos de 

comunicação social têm direito a utilizar os meios técnicos e humanos necessários ao 

desempenho da sua actividade. 

 

3 - Nos espectáculos com entradas pagas, em que os locais destinados à comunicação social 

sejam insuficientes, será dada prioridade aos órgãos de comunicação de âmbito nacional e 

aos de âmbito local do concelho onde se realiza o evento. 

 

4 - Em caso de desacordo entre os organizadores do espectáculo e os órgãos de 

comunicação  social,  na  efectivação dos direitos previstos nos números  

 

anteriores, qualquer dos interessados pode requerer  a intervenção da Alta Autoridade para a 

Comunicação Social,  tendo a deliberação deste órgão natureza vinculativa e incorrendo em 

crime de desobediência quem não a acatar. 

 

5 - Os jornalistas têm direito a um regime especial que permita a circulação e estacionamento 

de viaturas utilizadas no exercício das respectivas funções, nos 

termos a estabelecer  por portaria conjunta dos membros do Governo  

 

responsáveis pelas áreas da administração interna e da comunicação social. 

 

Artigo 11.º 

 

Sigilo profissional 

 

1 - Sem prejuízo do disposto na lei processual penal, os jornalistas não são obrigados a revelar 

as suas fontes de informação, não sendo o seu silêncio passível de qualquer sanção, directa ou 

indirecta. 

 

2 - Os directores de informação dos órgãos de comunicação social e os administradores ou 

gerentes das respectivas entidades proprietárias, bem como qualquer pessoa que nelas exerça 

funções, não podem, salvo com autorização escrita do  jornalista envolvido, divulgar as suas 

fontes de informação, incluindo os arquivos jornalísticos de texto, som ou imagem das 

empresas ou quaisquer documentos susceptíveis de as revelar. 

 

3 - Os  jornalistas não podem ser desapossados do material utilizado ou obrigados a exibir os 
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elementos recolhidos no exercício da profissão, salvo por mandado judicial e nos demais 

casos previstos na lei. 

 

4 - O disposto no número anterior é extensivo às empresas que tenham em seu poder os 

materiais ou elementos ali referidos. 

 

Artigo 12.º 

 

Independência dos jornalistas e cláusula de consciência 

 

1 - Os jornalistas não podem ser constrangidos a exprimir ou  subscrever 

opiniões nem a desempenhar  tarefas profissionais contrárias à sua consciência, nem podem 

ser alvo de medida disciplinar em virtude de tal recusa. 

 

2 - Em caso de alteração profunda na linha de orientação ou na natureza do 

órgão de comunicação social, confirmada pela   Alta Autoridade para a Comunicação Social a 

requerimento do jornalista, apresentado no prazo de 60 dias, este poderá fazer cessar a relação 

de trabalho com justa causa, tendo direito à respectiva indemnização, nos termos da legislação 

laboral aplicável. 

 

3 - O direito à rescisão do contrato de trabalho nos termos previstos no número 

anterior deve ser exercido, sob pena de caducidade, nos 30 dias subsequentes 

à notificação da  deliberação da Alta Autoridade para a 

Comunicação Social,  que deve ser tomada no prazo de 30 dias após a solicitação do 

jornalista. 

 

4 - Os jornalistas podem recusar quaisquer ordens ou instruções de serviço com incidência em 

matéria editorial emanadas de pessoa não habilitada com título profissional ou equiparado. 

 

Artigo 13.º 

 

Direito de participação 

 

1 - Os jornalistas têm direito a participar na orientação editorial do órgão 

de comunicação social para que trabalhem, salvo quando tiverem natureza doutrinária ou 

confessional, bem como a pronunciar-se sobre todos os aspectos que digam respeito à sua 

actividade profissional, não podendo ser objecto de sanções disciplinares pelo exercício 

desses direitos. 

 

2 - Nos órgãos de comunicação social com mais de cinco jornalistas, estes têm o direito de 

eleger um conselho de redacção, por escrutínio secreto e segundo regulamento por eles 

aprovado. 

 

3 - As competências do conselho de redacção são exercidas pelo conjunto dos 

jornalistas existentes no órgão de comunicação social, quando em número inferior a cinco. 

 

4 - Compete ao conselho de redacção: 

 

a) Cooperar com a direcção no exercício das funções de orientação editorial que a esta 

incumbem; 
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b) Pronunciar-se sobre a designação ou demissão, pela entidade proprietária, do director, bem 

como do subdirector e do director-adjunto, caso existam, responsáveis pela informação do 

respectivo órgão de comunicação social; 

 

c) Dar parecer sobre a elaboração e as alterações ao estatuto editorial; 

 

d) Pronunciar-se sobre a conformidade de escritos ou imagens  publicitárias com a orientação 

editorial do órgão de comunicação social; 

 

e) Pronunciar-se sobre a invocação pelos jornalistas do direito previsto no n.º 1 do artigo 12.º; 

 

f) Pronunciar-se sobre questões deontológicas ou outras   relativas à actividade da redacção; 

 

g) Pronunciar-se acerca da responsabilidade disciplinar dos jornalistas profissionais, 

nomeadamente na apreciação de justa causa de despedimento, no prazo de cinco dias a contar 

da data em que o processo lhe seja entregue. 

 

Artigo 14.º 

 

Deveres 

 

Independentemente do disposto no respectivo código deontológico, constituem deveres 

fundamentais dos jornalistas: 

 

a) Exercer a actividade com respeito pela ética profissional, informando com rigor e isenção; 

 

b) Respeitar a orientação e os objectivos definidos no estatuto editorial do órgão de 

comunicação social para que trabalhem; 

 

c) Abster-se de formular acusações sem provas e respeitar a presunção de inocência; 

 

d) Não identificar, directa ou indirectamente, as vítimas de crimes contra a liberdade e 

autodeterminação sexual, bem como os menores que tiverem sido objecto de medidas 

tutelares sancionatórias; 

 

e) Não tratar discriminatoriamente as pessoas, designadamente em função da cor, raça, 

religião,nacionalidade ou sexo; 

 

f) Abster-se de recolher declarações ou imagens que atinjam a dignidade das pessoas; 

 

g) Respeitar a privacidade de acordo com a natureza do caso e a condição das pessoas; 

 

h) Não falsificar ou encenar situações com intuitos de abusar da boa fé do público; 

 

i) Não recolher imagens e sons com o recurso a meios não autorizados a não ser que se 

verifique um estado de necessidade para a segurança das pessoas envolvidas e o interesse 

público o justifique. 

 

CAPÍTULO III  
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Dos directores de informação, correspondentes e colaboradores. 

 

Artigo 15.º  

 

Directores de informação 

 

1 - Para efeitos de garantia de acesso à informação, de sujeição às normas éticas da profissão 

e de incompatibilidades, são equiparados a jornalistas os 

 

indivíduos que, não preenchendo os requisitos fixados no artigo 1.º, exerçam, contudo, de 

forma efectiva e permanente, as funções de direcção do sector informativo de órgão de 

comunicação social. 

 

2 - Os directores equiparados a jornalistas estão obrigados a   possuir um cartão de 

identificação próprio, emitido nos termos previstos no Regulamento da Carteira Profissional 

de Jornalista. 

 

Artigo 16.º 

 

Correspondentes locais e colaboradores  

 

Os correspondentes locais, os colaboradores especializados e os colaboradores da área 

informativa de órgãos de comunicação social regionais ou locais, que exerçam regularmente 

actividade jornalística sem que esta constitua a sua ocupação principal, permanente e 

remunerada, estão  vinculados aos deveres éticos dos jornalistas e têm direito a um 

documento de identificação, emitido pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, 

para fins de  acesso à informação. 

 

Artigo 17.º  

 

Correspondentes estrangeiros  

 

Os correspondentes de órgãos de comunicação social estrangeiros em Portugal estão 

vinculados aos deveres éticos dos jornalistas e têm direito a um cartão de identificação, 

emitido pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, que titule a sua actividade 

e garanta o seu acesso às fontes de informação. 

 

Artigo 18.º 

 

Colaboradores nas comunidades portuguesas  

 

Aos cidadãos que exerçam uma actividade jornalística em órgãos de comunicação social 

destinados às comunidades portuguesas no estrangeiro e aí sediados é atribuído um título 

identificativo, a emitir nos termos definidos em portaria conjunta dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das comunidades e da comunicação social. 

 

CAPÍTULO IV  

 

Formas de responsabilidade 
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Artigo 19.º 

 

Atentado à liberdade de informação 

 

1 - Quem, com o intuito de atentar contra a liberdade de informação, 

apreender ou danificar quaisquer materiais  necessários ao exercício da actividade jornalística 

pelos possuidores dos títulos previstos no presente diploma ou impedir a entrada 

ou permanência em locais públicos para fins  de cobertura informativa nos termos do artigo 

9.º e dos n.os 1, 2 e 3 do  artigo 10.º, é punido com prisão até 1 ano ou com multa até 120 

dias. 

 

2 - Se o infractor for agente ou funcionário do Estado ou de pessoa colectiva pública e agir 

nessa qualidade, é punido com prisão até 2 anos ou com multa até 240 dias, se pena mais 

grave lhe não couber nos termos da lei penal. 

 

Artigo 20.º 

 

Contra-ordenações 

 

1 - Constitui contra-ordenação, punível com coima: 

 

a) De 100 000$00 a 1 000 000$00, a infracção ao disposto no artigo 3.º; 

 

b) De 200 000$00 a 1 000 000$00, a infracção ao disposto no n.º 1 do artigo 4.º e a 

inobservância do disposto no n.º 1 do  artigo 8.º, quando 

injustificada;                                                  

 

c) De 500 000$00 a 3 000 000$00, a infracção ao disposto no n.º 2 do artigo 4.º; 

 

2 - A infracção ao disposto no artigo 3.º pode ser objecto da sanção acessória de interdição do 

exercício da profissão por um período máximo de 12 meses, tendo em conta a sua gravidade e 

a culpa do agente. 

 

3 - A negligência é punível. 

 

4 - A instrução dos processos das contra-ordenações e a aplicação das coimas por 

infracção aos artigos 3.º e 4.º deste   diploma é da competência da Comissão da Carteira 

Profissional de Jornalista. 

 

5 - A instrução dos processos das contra-ordenações e a aplicação das coimas por infracção ao 

artigo 8.º deste diploma é da competência da Alta Autoridade para a Comunicação Social. 

 

6 - O produto das coimas reverte integralmente para o Estado. 

 

Artigo 21.º  

 

Disposição final e transitória 

 

A definição legal da protecção dos direitos de autor dos jornalistas, prevista no artigo 7.º, n.º 
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3, será aprovada no prazo de 120 dias, precedendo audição das associações representativas 

dos jornalistas e das empresas de comunicação social interessadas. 

 
 


