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A democracia nos media portugueses: 
pluralismo político-partidário na 

televisão e na imprensa 

José Santana-Pereird 
Susana Rogeiro Nina2 

1. Introdução 

Nas democracias contemporâneas, a importância dos meios de comunica
ção social é incontestável. Os media são frequentemente designados por quarto 
poder, em acréscimo ao sistema de três poderes (separados) que está na base do 
funcionamento das democracias: judicial, executivo e legislativo. Assim sendo, 
espera-se dos media um contributo para o funcionamento e para a qualidade das 
democracias. Para além de fomentar uma cidadania informada através da pro
visão de informação sobre assuntos importantes (CASTELLS, 2003), os meios 
de comunicação social devem promover a diversidade de pontos de vista sobre 
os eventos e os problemas importantes da sociedade, e criar fóruns em que can

didatos e partidos políticos se apresentam e debatem ideias - um mercado livre 
de ideias, independente de interferências governamentais. Os media deveriam 
servir também como cães de vigia (wacchdogs), examinando e acompanhando 
as ações dos políticos em nome dos cidadãos e contribuindo para a responsabili
zação das instituições políticas pelos seus atos e pelo seu desempenho (LANGE, 
2004; VOLTMER, 2006). 

Para que estes papéis sejam cumpridos de maneira completa e inequívoca, 
o pluralismo político-partidário é essencial. Neste sentido, a discussão sobre o 

Dourar em Ciências Políticas e Sociais pelo Instituto Universitário Europeu (IUE), Florença/Itália. É 
atualmente investigador no Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa e Professor 
Auxiliar Convidado no ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. 

2 Licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, vertente Ciência Política, pela 
Universidade da Beira Interior (Covilhã, Portugal). Mestre em Ciência Política pelo ISCTE
Institura Universitário de Lisboa. 
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pluralismo e a diversidade dos meios de comunicação social "envolve a saúde 
das democracias, enquanto regimes políticos e organizações sociais que valori
zam a via deliberativa, mediante a apresentação e discussão dos distintos pontos 
de vista, opiniões e sensibilidades que coexistem numa dada sociedade" (SIL
VA, 2013, p. 101). Nos meios de comunicação social, a existência de pluralis
mo e diversidade implica que partidos e formações políticas tenham um acesso 
equitativo aos media, para que os cidadãos compreendam o que os motiva e os 
distingue, para que em momentos eleitorais ou no dia-a-dia tenham ao seu dis
por o necessário para efetuar uma escolha consciente e informada. 

Qual é a situação do pluralismo partidário nos media em Portugal, uma de
mocracia jovem - a primeira da terceira vaga de democratizações (HUNTING

TON, 1991)? No estudo clássico dos sistemas de media ocidentais (HALLIN e 
MANCINI 2004), Portugal é descrito como um sistema pluralista polarizado, 
caracterizado, entre outras coisas, por um elevado paralelismo entre o sistema 
de partidos e o mercado dos media (com jornais e televisões altamente politi
zados defendendo e apoiando ideologias ou partidos concretos) . No entanto, 
é relativamente consensual o facto de existir um menor paralelismo político 
no sistema português vis-à-vis o italiano ou o espanhol (TRAQUINA, 2010; 
SANTANA-PEREIRA, 2012; ÁLVARES e DAMÁSIO, 2013), aspeto que, ali
ás, os autores reconhecem (HALLIN e MANCINI, 2004, 2010). Afinal, o setor 
da imprensa espanhola tem sido designado por parlamento de papel (SHULZE
-SCHNEIDER, 2009), enquanto que na Itália existem relações privilegiadas 
entre as esferas da política e da comunicação social (RICOLFI, 1997; PADO
VANI, 2009). Já em Portugal, após a consolidação do regime democrático, o 
paralelismo político terá perdido relevância (HALLIN e MANCINI, 2004). Ao 
passo que os principais partidos se tornaram catch-all (tentando agradar a largos 
segmentos da sociedade e perdendo ou aligeirando a sua bagagem ideológica), 
os media terão seguido também um caminho de maior flexibilidade, diversidade 
ou neutralidade ideológica. 

No entanto, o estudo de Hallin e Mancini (2004) estabelece um retrato 
do pluralismo político que vai apenas até ao início do século XXI. O que tem 
acontecido na última década? Será que Portugal continuou o trilho de uma 
menor polarização e de um maior equilíbrio interno dos media em termos po
líticos? Este capítulo tem como propósito discutir o estado atual do pluralismo 
político-partidário nos media tradicionais em Portugal. Partindo de uma breve 

descrição do sistema de media e do sistema político português, faz-se uma breve 
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apresentação das normas legais e da entidade que regula o pluralismo em Portu
gal. Em seguida, analisam-se dados recolhidos por esta entidade e por alguns es
tudos académicos, com o propósito de mapear o pluralismo político-partidário 
na prática, em momentos de rotina e em períodos de campanha para eleições 

legislativas e presidenciais. 

2. O sistema de media e o sistema político português 

Portugal é, de acordo com Hallin e Mancini (2004), um sistema de media 
pluralista polarizado, caracterizado por um mercado de imprensa pouco desen
volvido, uma intervenção considerável do Estado no âmbito dos media, baixos 
níveis de profissionalização dos jornalistas e um considerável paralelismo entre 
imprensa e sistema partidário (ainda que, como vimos anteriormente, este pa
ralelismo tenha perdido alguma intensidade, especialmente a partir dos anos 
1980). Em termos de liberdade de imprensa, a situação em Portugal é compa
rativamente positiva, com níveis de ameaça à liberdade decorrentes das esferas 
legal, política e económica relativamente baixos. No entanto, os dados da Fre
edom House apontam para uma tendência de aumento destas ameaças entre 
2003 e 2014, passando Portugal de um score geral de 14 (em 100) para um score 

de 18 no espaço de uma década (FREEDOM HOUSE, 2015). 
Do ponto de vista estrutural, o sistema mediático português caracteriza-se 

também por um nível considerável de concentração de propriedade dos media. 
Portugal é, tal como outros países da Europa do Sul, um país em que os pa
drões de concentração cross-media são preponderantes. Por exemplo, a Impresa 
controla o segundo canal generalista de sinal aberto mais visto em 2015 (SIC), 
vários canais temáticos por cabo, o semanário português de referência (Expres
so) e uma revista de informação, para além de cerca de 20 por cento da agência 
noticiosa Lusa. A Media Capital controla o outro canal generalista privado de 
sinal aberto, líder de audiência em 2015 (TVI), canais temáticos, estações de 
rádio e um portal de internet. O Global Media Group, também acionista mi
noritário da agência Lusa, é proprietário da rádio TSF e dos jornais Diário de 
Notícias e Jornal de Notícias, sendo o último um dos diários mais lidos em Por
tugal. O diário não desportivo com maior circulação - o jornal de cariz popular 
Correio da Manhã - é propriedade da Cofina, que também detém o económico 

Jornal de Negócios e um canal por cabo. Por sua vez, o Estado Português contro-
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la a RTP, composta por dois canais de sinal aberto (um generalista - RTPl - e 
outro mais alternativo - RTP2) , vários canais por cabo e via satélite e algumas 
estações de rádio (entre as quais assume protagonismo a Antena 1), bem como 
mais de cinquenta por cento da agência Lusa. A concentração da propriedade 
dos media em poucas mãos é um fator de risco, sendo vista como uma ameaça 
à independência editorial (HANRETTY, 2014) e à pluralidade de pontos de 
vista no mercado mediático (DOYLE, 2002), com consequências tanto ao nível 
da diversidade política externa (pluralismo de pontos de vista oferecidos por 
diferentes media altamente politizados) como da diversidade política interna 
(neutralidade ou pluralismo no seio de cada órgão) (VOLTMER, 2000). 

O outro fator de risco com que o sistema mediático português se confronta 
é o impacto da crise económica na capacidade de sobrevivência dos jornais. 
Nos últimos dez anos, vários jornais conheceram problemas económicos graves, 
sendo que dois diários de âmbito nacional (Independente, 24 Horas) encerraram 
as suas portas e outros dois títulos (o diário i e o semanário Sol) anunciaram, 
em dezembro de 2015, o despedimento de dois terços dos seus colaboradores, o 
que não augura nada de bom para o seu futuro. O impacto de um mercado de 
imprensa frágil e economicamente em apuros é, como facilmente se compreen
de, negativo tanto em termos de qualidade do produto final como em termos 
de capacidade de resistência a pressões políticas e económicas (SANTANA 
PEREIRA, 2015). 

Quanto ao sistema político, Portugal é um regime semipresidencial, em que 
a chefia do Estado é entregue a um presidente da República eleito por su
frágio universal e que detém poderes consideráveis (embora inferiores aos do 
presidente francês, que efetivamente governa o regime semipresidencial mais 
famoso da Europa), e a chefia do governo é entregue a um representante de um 
partido político (normalmente o seu líder) com base nos resultados das eleições 
legislativas destinadas a selecionar os 230 deputados à Assembleia da Repúbli
ca. Portugal caracteriza-se por uma grande estabilidade em termos de sistema 

partidário, até mesmo no atual período conturbado, decorrente da crise das 
dívidas soberanas e dos seus impactos económicos, financeiros e políticos, que 
afetou os sistemas partidários em vários países da Europa do Sul. Os partidos 
que, nos últimos anos, marcaram presença no parlamento são cinco: os parti

dos de centro-direita Partido Social Democrata (PSD) e de centro-esquerda 

Partido Socialista (PS), que, em conjunto, têm conseguido concentrar mais 
de dois terços dos votos dos portugueses; o partido de direita conservadora 
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CDS-Partido Popular (CDS-PP); a coligação estável entre comunistas e verdes 
denominada Coligação Democrática Unitária (CDU); e o partido de esquerda 
radical Bloco de Esquerda (BE). 

3. Legislação sobre pluralismo nos media em Portugal e a 

atuação da ERC 

O pluralismo e a diversidade política têm sido valores centrais das políticas 
e propostas legislativas que regem o sistema português, tanto ao nível europeu 
quanto nacional. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (de 
que Portugal é membro desde 1986) consagra, no artigo 11, que o direito à li
berdade de expressão compreende a liberdade de opinião e liberdade de receber 
e de transmitir informações ou ideias sem que possa haver ingerência de quais
quer poderes públicos, reiterando, ainda, que devem ser respeitados a liberdade 
e o pluralismo dos meios de comunicação social. Por outro lado, o Conselho 
da Europa emitiu um parecer aos Estados-membros no qual constavam medi
das para promover o pluralismo nos meios de comunicação (CONSELHO DA 
EUROPA, 1999). Para o Conselho da Europa, o pluralismo nos meios de comu
nicação deve contemplar a diversidade da oferta mediática e a pluralidade dos 
meios de comunicação, assim como a disponibilização ao público de conteúdos, 
perspectivas e opiniões plurais. O pluralismo político é entendido como "a ne
cessidade de estar representado nos media um leque variado de opiniões políti
cas e pontos de vista no interesse da democracia" (CONSELHO DA EUROPA, 
1999). Num documento de trabalho apresentado em 2007 sobre o pluralismo 
na comunicação social, a Comissão Europeia entende que a pluralidade e di
versidade dos media é um conceito que engloba "um número de aspetos como a 
diversidade de propriedade, variedade de fontes de informação e de um leque de 
conteúdos disponíveis nos Estados-membros" (2007:8), remetendo para a tutela 
dos Estados-membros a questão da regulação da propriedade e concentração 

dos órgãos de comunicação social. 
Em Portugal, o princípio do pluralismo encontra-se expresso na Lei da Tele

visão, que estabelece no art.Q 9 n.Q 1 alínea c) que "constituem fins da atividade 

da televisão, consoante a natureza, a temática e a área de cobertura dos serviços 
televisivos, disponibilizar, promover a cidadania, a participação democrática e 

respeitar o pluralismo político, social e cultural". No mesmo sentido, o art.Q 34 
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n.º 2 alínea b) exprime como uma das obrigações gerais dos operadores de tele
visão que explorem serviç s de programação generalista dever de "a egurar 
a difu ão de uma in~ rmaçã qu respeite o pluralismo, o rigor e i enção". S bre 
os meio de comunicação social do etor público. o nº 6 do att.º 38 da Con ti
tuição da República Portuguesa impõe que eja a egurada a "possibilidade de 
expl'es ão e confronto das diversas correntes de opinião". Este dev r qualificado 
de resp ito pel pluralismo por pane do Serviço Público de Televi ão é, ainda. 
consagrad no art.º 51 nº 2 alínea c) da L i da Televisão que determina qu ('à 
concessionária incumbe, designadamente, proporcionar uma informação isen
ta, rigorosa e plural". 

A monir ração do pluralismo político nos media é atualmente respon abili
dade da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC). Em concreto. 
cabe à ERC, após legi lação que em 2008 extinguiu a Alta Autoridade para a 
Comunicação Social a regulação do pluralismo e diver idade nos meio de co

munkaçã oeial, com competência specíftcas no controlo da concentração 
e proteção do plurali mo. Os e tatutos da ERC, aprovados pela Lei nQ 53/2005 
de 8 de novembro, anibuem ao Conselho Regulador a compe[~ncia para "pro
m ver o plurali mo cultural e a diversidade de expres ão de vália corrente de 
pensamento" e para garantir a "efetiva expressão e confronto das diversas cor
rentes de opinião em respeito pelo princípio do pluralismo e pela linha editorial 
de cada órgão de comunicação social" (art.º 7, alínea a) e art.º 8 alínea e) dos 
Estatutos da ERC, EstERC). 

No esforço de defesa e garantia do pluralismo e diversidade dos meios de co
municação social, a ERC tem atuado como mediadora entre os media e os atores 
políticos, sociais e culturais, através de deliberações resultantes de iniciativa 
própria u através de participação/queixa desses atores. O quadro 1 apresenta 
informação bre t as a deliberações da ERC relativas a questõe de plura
lismo desde a entrada em funçõ de ta entidade (2006) até outubro d 2015. 

Como se vê, o número de deliberações é relativamente baixo - em média, 
8,5 deliberações por ano de atividade. Interpretamos estes dados como demons
trativos da inexistência de graves entraves ao pluralismo político-partidário 11 s 
media portugue es na última década, mais do que ilu trativo de alguma inca
pacidade da entidade no s ntido de deliberar obre os me mos - ainda que o 
trabal ho da ERC esteja longe de ser consensual e isento de críticas. No quadro 
1 há alguns aspero qu merecem realce. A atuação da ERC fica marcada. so
bretudo, pela resposta a queixas e participações, com cerca de 90 por cento das 
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deliberações não resultando de iniciativas próprias. As queixas apresentadas 
à ERC são na maioria dos casos originárias dos partidos políticos, membros 
eleitos e candidatos (78,8 por cento), constatando-se ainda, que o enfoque das 
deliberações relativas ao pluralismo revelam que no alcance nacional a televisão 
absorve cerca de 50 por cento das deliberações emitidas pela ERC. Em média, 
não existem diferenças substanciais entre anos eleitorais (quer se trate de elei
ções presidenciais, legislativas, europeias ou autárquicas) e anos de rotina no 
que diz respeito ao número de deliberações e à origem das mesmas, ainda que 
em anos eleitorais a proporção de deliberações envolvendo o meio televisivo - o 
mais importante em termos de comunicação política no país, dada a dimensão 
das suas audiências - é, em média, consideravelmente superior (66 por cento) do 
que em anos de rotina (45 por cento). 

Quadro 1- Deliberações da ERC relativas ao pluralismo (2006/outubro de 2015) 

Origem em 
Envolvimento de 

Meio Envolvido: 
Ano 

Número de 
queixa 

partidos/candidatos/ 
TV 

Deliberações 
(% do total) 

membros eleitos 
(% do total) 

(% do total) 

2006 3 100% 100% 100% 

2007 14 86% 86% 64% 

2008 3 100% 67% 33% 

2009 10 90% 90% 60% 

2010 13 85% 85% 38% 

2011 14 93% 78,5% 36% 

2012 7 86% 86% 43% 

2013 8 100% 75% 62,5% 

2014 6 83% 67% 67% 

2015 7 86% 43% 28,5% 

Total 85 89,4% 78,8% 50,5% 

Fonte: Silva, 2013; ERC (www.erc.pt) 
Nota: Os dados de 2015 compreendem apenas o período entre janeiro e outubro. 
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4. O pluralismo político-partidário nos media portugueses 
em períodos de rotina 

Dissemos acima que Portugal é porventura um dos sistemas pluralist 
I . d as 

po anza os em que o paralelismo entre a imprensa e o sistema de partidos _ 
ou, para utilizar a terminologia de Voltmer (2000), a diversidade externa - é 

menor. No entanto, a diversidade externa não tem apenas um reverso de me

dalha; d.e facto, um sistema com baixos níveis de paralelismo partidário pode, 
em teona, apresentar uma das seguintes situações: uma maioria de jornais 
e televisões que apostam na neutralidade/diversidade/pluralismo interno o 
u~1a maioria de atares que privilegia sistematicamente alguns partidos em de~ 
tnmento dos restantes. Em Portugal, a situação aproxima-se mais do primeir 

paradigma do que do segundo, ainda que o modelo português esteja longe d: 
uma neutralidade absoluta. 

Comecemos por olhar para dados de 2009/2010 recolhidos pelo projeto Eu
ropean Media Systems Survey (POPESCU et alo, 2012) com base num inquérito a 
especialistas em media e comunicação política. Em Portugal, os níveis de envie
sarnento político dos principais canais televisivos e dos jornais mais relevantes 
parecem ser relativamente e comparativamente baixos. Os canais de televisão 
são co~siderados como mais enviesados que os principais jornais, mas parece 
ter havldo uma pluralidade dentro deste subsistema televisivo, com os canais do 
Esta~~ a apresentar algum enviesamento pró-governo (PS) e os canais privados 
a eXlblr alguma simpatia pelos partidos de direita, ou seja, pela oposição com 
experiência governativa (POPESCU et alo, 2012). Ademais, o enviesamento 
partidário dos canais do serviço público de televisão era considerado como sen

do moderado mas mais forte do que o expresso pelos canais privados. Dados da 
ERC recolhidos entre 2007 e 2010 tendem a apontar para uma maior presença 

de. el~mentos .do governo e do PS e de uma sistemática sub-representação do 
pnnclpal partldo na oposição, ainda que se trate de um padrão que se esbate ao 
longo deste período; para além disso, a valência ou o tom associado às notícias 
nem sempre beneficiava de facto o primeiro.3 

Este suposto desequilíbrio por parte da televisão de serviço público fez 
parte da agenda pública em 2009, tendo envolvido os partidos mais pequenos 

3 Consultar os relatórios disponibilizados no site da ERC (www.erc.pt). 
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representados no parlamento. O equilíbrio e o cumpr.imento das regras de 
equidade e respeito pelo princípio do pluralismo político-partidário no serviço 
público de televisão (RTP1 e RTP2) foi escrutinado e contestado pelos parti
dos da oposição parlamentar em 2009. De acordo com artigos publicados no 
Correio da Manhã em 8 de novembro de 20094 e no Diário de Notícias em 10 
de novembro de 20095, os pequenos partidos da oposição (CDU, BE e CDS
-PP) queixaram-se de falta de pluralismo político na informação diária e não 
diária do serviço público de televisão, afirmando que as vozes políticas nem 
sempre são representadas de forma plural e reclamando um lugar mais ativo 

na agenda mediática da RTP. 
Ainda de acordo com os dados do inquérito a especialistas, a imprensa escri

ta que, como vimos, tende a ser menos partidária ou mais equilibrada interna
mente, não é homogénea: o Público (diário de referência) e o Jornal de Notícias 
são vistos como mais pluralistas que o Expresso ou o Correio da Manhã (co
notados com a direita). Ademais, Portugal é, depois da Dinamarca, o Estado
-membro da União Europeia em que a orientação política dos jornalistas mais 
proeminentes é menos evidente para o público (POPESCU et al., 2012). 

Será que o retrato tirado à situação do pluralismo político partidário em 
2009/2010 é representativo da relação entre media e partidos políticos na última 
década, ou espelha de forma demasiado restrita o contexto específico daqueles 
anos? Para responder a esta pergunta, usamos dados relativos ao pluralismo políti
co-partidário na televisão portuguesa no ano de 2013, coligidos e disponibilizados 
pela ERC (2014). A análise compreende as peças jornalísticas em que o governo 
e os partidos políticos com e sem representação parlamentar estão presentes ou 
são referidos, transmitidas nos blocos informativos de horário nobre dos quatro 
canais de acesso livre. São considerados os casos em que as presenças surgem 
representadas em discurso direto ou indireto, ou sendo alvo de contraditório (Fi
gura 1). Lamentavelmente, não existem dados comparáveis para a imprensa. 

Um dos padrões mais interessantes é o facto de os canais públicos (RTP1 
e RTP2) não parecerem dedicar mais tempo ao governo e aos partidos que o 
compõem (PSD e CDS-PP) que os canais privados SIC e TVI. Em todos os 

4 "CDS-PP apresenta na ERC queixa contra 'Prós e Contras'" disponível em http://www.cmjornal.xl.pt/ 
tv _media/detalhe/cds-pp-apresenta-na-erc-queixa-contra-pros-e-contras.html 

5 "PCP: exclusão de 'Prós e Contras' motiva queixa na ERC" disponível em http://www.dn.pt/tv-e
med ia/med ia/interior/pcp-excl usao-d e-pros-e-contras -motiva -queixa -a -erc -1416264. htm I 
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casos, há uma predominância do governo e de representantes dos partidos 
com responsabilidades governativas, numa proporção de três para dois - por 

cada três presenças destas entidades, encontram-se apenas duas presenças 

dos partidos da oposição representados no parlamento (PS, CDU e BE). Isto 

é devido, por um lado, à capacidade que os membros dos partidos no governo 

têm de falar e de criar eventos mediáticos usando dois chapéus distintos: o do 

governo e o do partido. Por outro, deve-se a um entendimento das atividades 

do governo por parte dos jornalistas e editores como assumindo uma impor

tância crucial. A oposição extraparlamentar - ou seja, o conjunto de micro

partidos de espectro nacional ou regional cujos resultados eleitorais nunca 
lhes permitiram assegurar pelo menos um assento parlamentar - é virtual
mente invisível nos blocos informativos em 2013. 

Figura 1: Presenças Conjuntas do Governo e partidos do governo, 

oposição parlamentar e oposição extraparlamentar por canal em 2013 

100% _ O.Z'& ,-2..,:1-%_ _ 0.3% 
9,1% 9,6% 7,8% 8.7% 90% 
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Fonte: ERC (2014) 

Obviamente, o pluralismo passa por mais do que a mera presença ou ausência 
dos atares políticos - pressupõe alguma neutralidade na maneira como os mesmos 

são retratados. O relatório da ERC (2014) oferece dados sobre a valência, ou tom, 

associada à presença dos partidos políticos na televisão portuguesa. Trata-se de 

um indicador que permite determinar se o enquadramento do atar ou partido 
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político é positivo, neutro ou negativo. Em termos gerais) o governo e os parti

dos que o compõem são alvo de um tom negativo em praticamente metade das 

peças noticiosas (47 por cento), sendo as restantes peças caracterizadas por uma 
valência neutra ou positiva. Pelo contrário, os partidos da oposição com repre

sentação parlamentar são majoritariamente alvo de tons positivos, ainda que isto 

ocorra mais frequentemente no caso dos pequenos partidos de esquerda (CDU e 

BE) que no caso do PS, que governara o país até 2011. Quanto aos partidos sem 

representação parlamentar, estes parecem não despertar grandes paixões, sendo 

alvo de enquadramentos neutros em 75 por cento dos casos. Não existem diferen

ças substanciais entre canais televisivos no que diz respeito a esta questão (ERC 

2014). Curiosamente, já o relatório de análise do pluralismo no serviço público de 

televisão de 2009 observara o mesmo padrão - uma maior tendência para que a 

valência reduza a notoriedade do governo e do partido que o controlava (PS) e 
um impacto positivo da valência na visibilidade dos partidos na oposição. 

A que se devem as diferenças entre 2009/2010 e 2013? Mais do que a uma 

grande volatilidade em termos de diversidade interna ou externa por parte dos 

vários meios de comunicação social, acreditamos que se devem, acima de tudo, 

aos enfoques distintos dos estudos da ERC e do inquérito a especialistas. De 

facto, é necessário sublinhar que os dados da ERC aqui analisados dizem apenas 

respeito à informação diária, sendo que os dados do inquérito a especialistas 
abrangem um entendimento mais alargado do pluralismo político que não se 

restringe necessariamente às peças jornalísticas nos programas informativos. 

O pluralismo político-partidário é necessário não apenas nos noticiários 

mas, evidentemente, noutro tipo de programas de informação. Em Portugal, o 
comentário político feito por personalidades direta ou indiretamente ligadas a 

partidos políticos (militantes, simpatizantes ou ex-membros das cúpulas) ocupa 

cada vez mais espaço nos jornais e nos canais de informação por cabo, não sen
do também despicienda a sua presença nos canais generalistas, frequentemente 

sem contraditório, em modalidade de "comentário da semana". Na televisão, 

os comentadores que têm direito a estes espaços exclusivos, ou aqueles que são 

presença constante em programas de comentário político são, de acordo com 
alguns críticos, quase sempre provenientes dos dois maiores partidos portugue

ses; noutras circunstâncias, critica-se a preponderância de comentadores de di

reita (ou de esquerda), a ausência de comentadores provenientes de partidos de 

esquerda radical ou a quase absoluta ausência de representantes de partidos sem 

representação parlamentar nos painéis de comentadores. 
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Vejamos alguns casos. No fim de 2009, os comunistas e os conservadores de 
direita apresentaram à ERC uma queixa por alegada violação da obrigação de res
peito pelo pluralismo informativo, da qual resultou a deliberação 2/PLU-TV/201O 

emitida a 17 de fevereiro de 2010. Na fundamentação da queixa, encontra-se o 
desequilíbrio de representação político-partidária do programa de debate da atu

alidade política e social Prós e Contras (RTPl), que já havia sido referenciado pela 
ERC como um exemplo em que o pluralismo político-partidário era insuficiente. 

Em junho de 2014, o jornal Público noticiava a exigência da ERC de um 
maior pluralismo nos espaços de opinião na RTP1, implicando a existência de 
comentadores politicamente mais diversificados.6 O aviso emitido pela ERC à 
estação pública decorreu das queixas contra a contratação, pela RTP, de José 
Sócrates (ex-primeiro ministro e ex-líder do PS) e Nuno Morais Sarmento (ex

poente do PSD e ex-ministro) como comentadores políticos semanais, pois co
locavam em causa o pluralismo e diversidade visto representarem a opinião de 
apenas dois partidos políticos. Na deliberação 173/2014 (PLU-TV) resultante da 
queixa dos comunistas contra a RTP sobre os programas de comentário de José 
Sócrates e Nuno Morais Sarmento, por alegado privilégio dado aos PS e ao PSD 
em detrimento de outros partidos, a ERC impôs à RTP a "adoção de soluções 
que permitem uma maior presença, nos seus espaços de opinião de outros mo
vimentos, forças políticas e correntes de opinião" (ERC, Deliberação 173/2014 
(PLU-TV); 8) de forma a cumprir os princípios do pluralismo e da diversidade. 

Mais recentemente, a 10 de outubro de 2015, um artigo publicado no Público 
assinalava um problema semelhante nos espaços de opinião/comentário político da 
SIC e TVI que se encontravam a cargo de dois militantes e antigos líderes do PSD. 
A presença dos dois comentadores desrespeitava as deliberações da ERC e violava 
as obrigações legais do principio do pluralismo político-partidário, sendo de acordo 
com Alberto Arons de Carvalho (jomalista, professor universitário, e desde 2011 
vice-presidente da ERC, mas também voz ligada ao PS ... ) "insustentável, quando, 
em plena campanha eleitoral, os referidos ex-dirigentes surgiam sucessivamente em 
horário nobre nos ecrãs televisivos vestindo, ora a camisola de participantes em 
atividades de campanha pelo seu partido, ora a de comentadores televisivos" (2015). 

Por último, vale a pena sublinhar que um dos principais comentadores da 
atualidade política, Marcelo Rebelo de Sousa (líder do PSD nos anos 1990) 

6 "ERC quer mais pluralismo na RTP além de Sócrates e Morais Sarmento", disponível em http://www. 
publico.pt/politica/noticia/erc-quer-mais-pluralismo-na-rtp-alem-de-socrates-e-sarmentoI663234 
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abandonou recentemente a sua carreira de 15 anos de comentário semanal nos 
noticiários de canais generalistas para concorrer às presidenciais de Janeiro de 
2016. Marcelo, desde sempre visto como o candidato favorito, vis-à-vis uma es
querda fragmentada e vários candidatos independentes com modesta expressão 
eleitoral, foi efetivamenre eleito presidente em Janeiro de 2016. 

6. O pluralismo político-partidário nos media portugueses 

em períodos de campanha 

Se em períodos de rotina o pluralismo político partidário nos media é de gran
de importância, nos momentos que antecedem a ocorrência de eleições destina
das à seleção de representantes políticos a diversidade de pontos de vista políticos 
nos jornais e telejomais assume uma relevância ainda maior. Afinal, é no momen
to que antecede as escolhas de representantes por parte dos cidadãos eleitores que 
a necessidade de informação diversificada e completa se reveste de uma maior 
urgência, significado e impacto. Nesta secção, analisam-se dados relativos à pre
sença de diferentes partidos e candidatos nos media em períodos de campanhas 
para eleições legislativas e presidenciais na última década, nomeadamente nas 
legislativas de 2005, 2009 e 2011 e nas presidenciais de 2006 e 2011. 

Comecemos pelas eleições legislativas. O estudo de Salgado (2009) sobre 
a análise da cobertura noticiosa da campanha para as eleições legislativas de 
2005 analisou o volume e o enviesamento da informação transmitida/publicada 
naquele período. A autora observou uma predominância da cobertura noticio
sa dos partidos com maior expressão eleitoral e dos seus líderes, ou seja, o PS 
(principal partido na oposição) e o PSD (o maior partido da coligação gover
nativa), na imprensa escrita e na televisão. Quanto aos possíveis enviesamentos 
na televisão, 25 por cento das peças transmitidas apresentaram algum grau de 
enviesamento, sendo que 17 por cento exprimiam enquadramentos negativos 
e 8 por cento enquadramentos positivos. A RTP foi o canal que realizou a co

bertura mais neutra, com apenas 14 por cento de peças com valência positiva 
ou negativa, sendo que a maioria das peças com enviesamento ou é positiva 
para José Sócrates (o challenger) ou negativa para Paulo Portas (líder do partido 
minoritário da coligação governante e ministro em funções). No caso das es
tações privadas, a SIC apresentou a cobertura mais isenta, com apenas 31 por 

cento de peças com enquadramentos não neutros. No entanto, as peças com 
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enviesamentos no tom eram quase todas negativas: havia, nas notícias da SIC 

uma prevalência de uma opinião desfavorável sobre os candidatos, com especiai 

enfoque em José Sócrates e nos líderes dos dois partidos da coligação de gover

no. Na TVI, o operador privado cuja cobertura foi mais parcial, 56 por cento 

das peças transmitidas continham um enviesamento. Os alvos preferenciais dos 

enquadramentos negativos eram os candidatos dos dois maiores partidos, PS e 

PSD, apesar da cobertura da campanha de José Sócrates ter sido realizada de 

forma mais equilibrada do que a do primeiro-ministro Santana Lopes. 

Quanto à imprensa, Salgado (2009) destaca o facto de o jornal conotado 

com a direita Independente atacar bastante a esquerda e de o 24 Horas, dirigido 

por um sirnpatizante comunista, nunca ter publicado artigos de opinião con

trários ao líder comunista Jerónimo de Sousa. Apesar disto, são relativamente 

modestos os níveis de enviesamentos observados nas outras publicações, muitas 

das quais são efetivamente mais relevantes do ponto de vista da qualidade e/ou 

apresentam valores de circulação mais elevados. 

Passados quatro anos, era o PS, liderado por José Sócrates, a apresentar-se às 

eleições enquanto partido no governo. Em abril de 2010, a ERC publicou um rela

tório sobre a cobertura jornalística das eleições legislativas de setembro de 2009 na 

rádio, imprensa e televisão. Centramos a nossa atenção nestes dois últimos meios, 

devido à sua relevância simbólica e em termos de estabelecimento de agenda (im

prensa) ou à sua importância em tennos de capacidade de captação de audiências 

e utilização diária no contexto português (televisão). De acordo com o documento 

da ERC, tanto os dois canais públicos como a SIC contemplaram, no "período em 

análise e nos seus espaços de informação a presença de representantes de todas as 

candidaturas, cumprindo o princípio geral de igualdade de oportunidades das dife

rentes candidaturas" (ERC 2010, p. 16). A exceção foi a TVI, que nos seus espaços 

informativos negligenciou quatro micropartidos de baixíssima expressão eleitoral. 

Quanto à imprensa, a ERC (2010) refere, que embora a presença dos representantes 

dos partidos/candidaturas de oposição extraparlamentar tenha sido bastante residu

al, vários jornais importantes (Correio da Manhã, Diário de Notícias, Público, Jornal 
i, Expresso) garantiram nas suas páginas a presença dos representantes de todas as 

candidaturas, em consonância com o princípio do pluralismo político-partidário. 

Os restantes títulos analisados (muitos dos quais correspondentes a revistas de in

formação ou diários de cariz mais popular) fizeram-no apenas parcialmente. 

Em termos gerais, não existem diferenças de monta entre os vários canais, jor

nais diários de referência e semanários. No entanto, alguns padrões identificáveis 
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através da análise da Figura 2 merecem destaque. No que ,diz respeito à televisão, 

os canais privados SIC e TVI deram mais espaço ao partido no governo (PS) e ao 

principal partido na oposição (PSD) do que os canais públicos da RTP. Há, assim, 

entre os canais privados, alguma tendência para focar a cobertura da eleição no 

partido que controla o governo e no seu principal concorrente, fomentando uma bi

polarização. Ao mesmo tempo, os partidos sem representação parlamentar recebem 

menos tempo de antena nos programas informativos noturnos dos canais privados. 
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Figura 2: Presenças dos partidos nos media durante o período oficial 

de campanha para as eleições legislativas de 2009 
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Nota: Percentagens relativas à informação veiculada durante o período de campanha nos 

programas informativos noturnos de cada canal e na imprensa. 

A tendência para atribuição de mais espaço aos dois principais partidos é 

também encontrada no jornal diário de cariz popular e maior circulação Correio 
da Manhã, que contrasta com os jornais de referência Público e Expresso e com 

outros títulos com grande circulação. Essa prevalência do PSD e do PS parece 

ocorrer em detrimento da cobertura dada aos pequenos partidos com represen

tação parlamentar CDU, CDS-PP e BE (Figura 2). 
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É curioso constatar que, nalguns casos, os meios de comunicação detidos 

pela mesma organização apresentam padrões muito similares: tal acontece com 

os jornais Diário e Jornal de Notícias, bem como com o Jornal i e o semanário Sol 
e, em menor grau, com os canais da RTP. No entanto, o mesmo não ocorre com 

os dois elementos da Impresa aqui analisados, o canal privado SIC e o semaná

rio Expresso, o que, contudo, pode ser devido aos constrangimentos associados 

aos diferentes meios (audiovisual e impresso) e a uma diferente periodicidade no 

contacto com as audiências. 

A presença residual, ou por vezes nula, da oposição extraparlamentar na cober

tura noticiosa da campanha eleitoral já tinha sido assinalada aquando da campanha 

para as eleições europeias de junho de 2009. Tal como a TVI24 noticiou em abril de 

20097, cinco micropartidos sem assento no Parlamento Europeu queixaram-se de 

terem sido excluídos do debate organizado pela RTPl entre os cabeças de lista dos 

partidos que participariam nas eleições europeias. Para estes partidos, tal represen

tou por parte da RTPl um comportamento discriminatório. Com este fundamento, 

um dos queixosos apresentou uma queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE), 

acusando o órgão de comunicação de tratamento jornalístico discriminatório por 

desrespeitar as obrigações de isenção, imparcialidade e garantia de igualdade de 

oportunidades e exigindo a condenação pública e inequívoca da atuação da RTP1. 

O governo eleito em setembro de 2009 não durou sequer dois anos, vítima 

dos constrangimentos políticos e económicos decorrentes da crise das dívidas 

soberanas que assolou os países periféricos da União Europeia no final da déca

da passada. Eleições antecipadas foram, assim, convocadas para junho de 2011. 

A ERC publicou um relatório sobre a presença dos partidos/candidaturas na 

televisão, na imprensa diária e nos semanários durante a campanha (201 la), 
relatando, sem surpresas, uma predominância clara, em todos os órgãos de co

municação, dos partidos com representação parlamentar. 

Uma vez mais, existem diferenças interessantes entre canais e jornais (Figura 

3). No que diz respeito à televisão, é curioso constatar que os padrões observados 

nos dois canais do serviço público de televisão são bastante distintos - de facto, 

enquanto a RTP 1 dá muito espaço a partidos sem representação parlamentar e é 

o canal que menos privilegia os dois principais partidos políticos (PSD e PS), a 

RTP2 caracteriza-se por ser o canal em que o partido no governo (PS) assegura uma 

7 "Europeias: partidos queixam-se de falta de pluralismo", disponível em http://www.tvi24.iol.pt/ 

politica/rtp/europeias-partidos-queixam-se-de-falta-de-pluralismo. 
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maior fatia da informação veiculada nos noticiários. Em comparação com 2009, a 

proporção de espaço dedicado aos dois principais partidos é menor na maioria dos 

canais televisivos e jornais, com exceção do diário popular Correio da Manhã e do 

semanário Sol, que dedicam mais de metade das suas peças jornalísticas ao partido 

no governo e ao seu principal concorrente. Em perspectiva comparativa, é de sa

lientar também o espaço dedicado ao CDS-Pp, que consegue neste contexto uma 

maior proporção de peças jornalísticas, fator não dissociável das sondagens que o 

estimavam como terceiro partido mais votado nas eleições de junho. As conclusões 

que extraímos do relatório da ERC são, grosso modo, corroboradas por um estudo 

científico recentemente publicado por Antunes e Lisi (2015). 
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Figura 3: Presenças dos partidos nos media durante o período oficial 

de campanha para as eleições legislativas de 2011 
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Nota: Percentagens relativas à informação veiculada no período de campanha nos programas 

informativos noturnos de cada canal e na imprensa. 

O relatório final relativo à avaliação da cobertura jornalística das eleições 

legislativas de 2015 não foi ainda publicado pela ERC. Contudo, a nova lei sobre 

a cobertura eleitoral, aprovada a 23 de julho de 2015, veio colocar em causa o 
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carácter do princípio do pluralismo político-partidário. A Lei nº72-A/2015 veio 
colocar em primeiro plano a liberdade editorial dos órgãos de comunicação so
cial em detrimento da igualdade de representação das candidaturas nos debates 
eleitorais. A referida lei consagrou que a representatividade das candidaturas 
nos debates eleitorais obedece ao princípio de liberdade editorial dos órgãos 

de comunicação social, tendo em conta a representatividade política e social 
das candidaturas aferida de acordo com os resultados que a mesma obteve em 
eleições anteriores. Neste sentido, cabe aos media a decisão de incluir, ou não 
incluir, candidaturas que tenham obtido um resultado pouco expressivo em 
eleições anteriores, significando a exclusão dos partidos não representados na 
anterior assembleia de qualquer debate eleitoral. O papel da RTP nesta matéria 

tem suscitado controvérsia: por um lado, tentou, sem sucesso, impor um debate 
entre partidos do parlamento cessante, excluindo o PEV, mas incluindo, além 
da coligação eleitoral Portugal à Frente-PaF (PSD-CDS), o CDS-PP que não 
concorreu enquanto tal às eleições; por outro, promoveu entrevistas em horá
rio nobre apenas com dirigentes daqueles partidos, incluindo o CDS/PP, mas 
não com qualquer dos partidos concorrentes não representados no parlamento. 
Será, assim, interessante verificar o impacto da mudança da lei nos padrões de 
cobertura das campanhas em 2015 .. 

Centremos agora a nossa atenção nas duas últimas eleições presidenciais, 
destinadas a eleger o chefe de Estado. Em janeiro de 2006, apresentaram-se 
como candidatos Cavaco Silva, ex-primeiro ministro e apoiado pela direita, 
Mário Soares e Manuel Alegre (ambos provenientes do PS, o primeiro fora pre
sidente da República entre 1986 e 1996 e conseguira o apoio oficial do partido 
para estas eleições), Francisco Louçã (BE), Jerónimo de Sousa (CDU) e Garcia 
Pereira, do micropartido maoista PCTP-MRPP. Através da análise da cobertura 
das eleições presidenciais na imprensa escrita, verifica-se que Cavaco Silva foi 
o candidato sobre o qual foram feitas mais referências, sendo seguido por Mário 
Soares; Garcia Pereira foi o candidato menos referido nos jornais (SALGADO, 
2009). Cavaco Silva era o candidato mais bem posicionado nas sondagens e, 
sem surpresas, aquele que recebe também mais cobertura por parte dos media; 
viria a ser o primeiro presidente da República proveniente de um partido de di
reita. Em 2011, findo o seu primeiro mandato, novas eleições são convocadas. O 
relatório que a ERC preparou na sequência da análise da cobertura jornalística 
da campanha aponta, mais uma vez, para uma predominância da presença de 

Cavaco Silva, presidente em funções e candidato com maiores probabilidades 
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de vencer a eleição, na cobertura televisiva das eleições. presidenciais, seguido 
por Manuel Alegre, o candidato apoiado pelo PS. O mesmo cenário repete-se 
na cobertura jornalística pela imprensa (ERC, 2011b). Em suma, mais uma vez 
os media parecem dar particular atenção ao vencedor anunciado da eleição e ao 

seu principal concorrente. 

7. Notas conclusivas 

O sistema de media português é, em linhas gerais, caracterizado por um nível 

considerável de pluralismo, quer ao nível sistémico, quer ao nível interno dos 
principais jornais e canais de televisão generalistas. No entanto, em períodos de 
rotina, há três tendências potencialmente deletérias que é necessário sublinhar. 

Em primeiro lugar, a tendência para um enviesamento antigovernamental por 
parte de todos os media televisivos (eventualmente menos forte em 2009/2010 
do que em 2013 no caso dos canais do serviço público de televisão). Não temos 
dados que nos permitam aferir se este enviesamento é compensado pelo sub
sector da imprensa escrita, mas, ainda que seja esse o caso, é preciso relembrar 
que as audiências televisivas são incomparavelmente superiores aos leitorados 
de jornais em Portugal. Este enviesamento anti governo pode, contudo, não ter 
fortes raízes ideológicas e decorrer de outros fatores, tais como o entendimento 
do papel do jornalista enquanto cão de vigia das ações dos governos (em relação 
às quais expressará, preferencialmente, uma visão crítica), ou o entendimento 
por parte das cúpulas editoriais que um posicionamento desse tipo garante ao 
jornal/telejornal maior credibilidade e ganhos em termos de audiências. O facto 
de os canais privados apresentarem, em 2009/2010, níveis moderados de envie
samento pró-partidos de direita na oposição e, em 2013 (quando esses mesmos 
partidos estavam no poder), serem favoráveis aos partidos na esquerda, pode 

constituir evidência empírica que suporta esta possibilidade. 
A segunda tendência nociva é a invisibilidade dos partidos sem representa

ção parlamentar, um grupo que inclui micropartidos históricos e novas forma
ções partidárias. A sua escassa presença mediática contribui, talvez, de forma 
indireta, para uma manutenção do status quo político-partidário, sem entrada 
de novas forças políticas no parlamento, visto que para largos segmentos do 
eleitorado, a televisão e os jornais são os principais (se não os únicos) meios de 
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contacto com a esfera política e mecanismos de apreensão sobre o que é ofere
cido no mercado das ideias políticas. 

Em último lugar, identifica-se como tendência perniciosa a situação do co
mentário político nos jornais e, acima de tudo, na televisão, em particular a ine
xistente representação de um leque alargado de pontos de vista nalguns painéis 
de comentadores e, acima de tudo, em programas de comentário da atualidade 
política por parte de um expoente partidário. 

Por sua vez, em período de campanha, apesar de um notório esforço por parte 
de jornais e canais televisivos no sentido de fomentar a pluralidade de pontos de 
vista político e a presença de todas as forças políticas que concorrem à eleição 
(decorrente, mais do que outra coisa, da legislação que regula as campanhas), 
há em alguns canais e jornais uma evidente tendência para uma bipolarização 
tanto nas campanhas para eleições presidenciais como para eleições legislativas. 
Nas eleições presidenciais, parece haver uma particular concentração do enfoque 
mediático em torno do presidente em funções e/ou candidato visto a Priori como 
vencedor da eleição e do seu principal concorrente, frequentemente apoiados por 
um dos dois principais partidos do espectro político português. No caso das legis
lativas, os canais privados (em 2009) e o jornal de cariz popular Correio da Manhã 
(2009 e 2011) tendem a concentrar o foco da análise nos dois principais partidos 
em maior medida que outros canais ou jornais. Esta tendência para perspetivar 
as eleições como uma competição mano-a-mano tem consequências muito pouco 
interessantes para o debate de ideias e para o processo político. 

Não é fácil determinar o que pode ser feito com o propósito de colmatar 
estas situações. Na realidade, a legislação - que, aliás, incorpora os ideais de 
pluralismo de maneira inequívoca - tem de, ao mesmo tempo que fomenta 
o pluralismo, permitir que jornais e redações televisivas usufruam de alguma 
liberdade e margem de manobra na maneira como desenvolvem o seu trabalho. 
Cabe, talvez, ao público, enquanto consumidor de informação política, premiar 
a qualidade e exigir a diversidade. 
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