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INTRODUÇÃO 

 

 Políticos e jornalistas encontram-se todos os dias no terreno. A mensagem 

política torna-se mais eficaz quanto mais é difundida nos órgãos de comunicação social. 

A apresentação de uma medida do governo, um debate parlamentar ou uma conferência 

de imprensa de um líder da oposição tem como alvo um país. É por isso nos olhos de 

um leitor que folheia um jornal, no ouvinte da rádio que acompanha as palavras dos 

políticos mas, acima de tudo, no telespectador que vê e ouve a mensagem que os 

candidatos se concentram quando chega a hora decisiva. 

 A campanha eleitoral é o expoente máximo da emoção na política. Palco de luta 

entre os candidatos que jogam tudo numa eleição mas também palco das câmaras de 

televisão que apontam os holofotes aos candidatos e brilham nos directos das noites 

eleitorais. Os especialistas em comunicação política sabem que uma campanha se faz 

sobretudo para a imagem. Uns segundos do candidato a dançar com os apoiantes, 

milhares de bandeiras que se agitam num comício, a frase certa emitida em directo no 

noticiário televisivo em prime-time são os momentos que o telespectador vai apreender 

da campanha eleitoral. Fonte principal de informação dos cidadãos, é muitas vezes em 

função do que passa a televisão que se pode decidir um voto. Não seria nunca por acaso 

que o apelo à mobilização e ao voto daqueles que ainda não decidiram é feito com os 

olhos postos nas câmaras de televisão independentemente dos apoiantes que decidiram 

deslocar-se aos locais dos comícios. Os eventos são organizados cuidadosamente para 

que os momentos altos coincidam com a hora dos jornais televisivos com especial 

incidência para os telejornais das oito da noite, afinal aqueles que juntam mais 

telespectadores à volta da televisão. 

 As campanhas eleitorais são também o expoente máximo do jornalismo político. 

A cobertura do acontecimento é planeada cuidadosamente pelos órgãos de comunicação 

social. Sujeitos à agenda dos candidatos os media enviam para o terreno jornalistas, 

repórteres de imagem, fotojornalistas e meios técnicos para fazerem chegar as notícias 

às redacções. Em cada jornal, agência, rádio ou estação de televisão programam-se 

espaços para a campanha e diferentes abordagens do que se passa no terreno político. A 

cada uma destas equipas está entregue o trabalho de contar a história e as «estórias» de 

uma campanha eleitoral. Se, como defende Francisco Rui Cádima, (2002, p. 75) “No 

passado, o poder tinha a palavra. Hoje, a história é discurso, e a palavra tem o poder. No 
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limite poder-se-ia dizer que o que resta de histórico na História é o sujeito da 

enunciação – o historiador – e o discurso por ele produzido. Mas se há um século atrás 

cabia aos historiadores a legitimação do passado, hoje é o jornalista e o campo dos 

media que ocupam o lugar do historiador”, a responsabilidade do jornalista na 

campanha eleitoral é também decisiva. 

As notícias nunca demonstram o real, são apenas construções da realidade feitas 

pelos jornalistas. De um dia de campanha eleitoral os repórteres têm de construir uma 

peça baseada no que aconteceu e contada numa narrativa com uma sequência de 

acontecimentos e temas por eles escolhida. Para esta selecção os jornalistas baseiam-se 

nos critérios jornalísticos, os chamados valores-notícia. Não raras vezes os media são 

acusados pelos políticos de não contar o que de mais importante aconteceu e 

valorizarem a polémica e o jogo em vez de transmitirem as mensagens políticas. “ 

Todos os candidatos derrotados culpam naturalmente os jornalistas – os políticos nunca 

são responsáveis pelas suas derrotas – e surpreendentemente poucos vencedores têm 

algo a dizer dos profissionais que eles acreditam só ter dificultado a vitória. Esta 

condenação universal podia ironicamente ser uma prova de que a imprensa está a fazer 

o seu trabalho.” (Sabato, 2000, p. 2) O braço de ferro entre políticos e jornalistas é 

muitas vezes levado para o palco da campanha eleitoral. As presidenciais de 2006 não 

foram excepção. Mário Soares, ex. Presidente da República e antigo Primeiro-Ministro, 

candidato apoiado pelo Partido Socialista, acusou durante a campanha eleitoral a 

comunicação social de o estar a discriminar com o objectivo de favorecer a candidatura 

de Aníbal Cavaco Silva. A relação, quase nunca pacífica, entre jornalistas e políticos foi 

também levada para a campanha por outros dois candidatos mas com conteúdos 

diferentes. Cavaco Silva, antigo Primeiro-Ministro e candidato apoiado pelo PSD e 

CDS/PP, agradeceu, nos últimos dias da campanha, aos jornalistas o esforço e defendeu 

que eles tinham direito a umas longas férias e Manuel Alegre, candidato independente e 

figura destacada do Partido Socialista, chegou a pedir, durante uma intervenção num 

almoço-comício, desculpa aos repórteres pelos atrasos no programa da campanha que 

geraram desencontros. 

Ao longo dos últimos anos, como jornalista da editoria de política da RTP, 

participei na cobertura de várias campanhas eleitorais. Legislativas, Autárquicas, 

Europeias ou Presidenciais tive a oportunidade de observar de perto como se organizam 

as campanhas em função dos media, como os políticos se comportam no terreno e como 

os jornalistas organizam o seu trabalho. Este estudo parte assim de uma dupla condição: 
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a de jornalista de televisão, da qual me é impossível de dissociar, e a de investigadora 

procurando uma reflexão mais distante sobre o modo como as campanhas eleitorais são 

objecto de cobertura.  

O universo de análise centra-se na campanha eleitoral para as eleições 

presidenciais de 22 de Janeiro de 2006 e na cobertura televisiva que foi elaborada pelas 

três televisões generalistas, RTP, SIC e TVI no seu principal noticiário. Ao fim de dez 

anos Jorge Sampaio, Presidente da República, abandonava o Palácio de Belém. Seis 

candidaturas foram aprovadas pelo Tribunal Constitucional para irem a votos. Cavaco 

Silva, antigo Primeiro-Ministro, apoiado pelo PSD e CDS/PP, Mário Soares, ex. 

Presidente da República e antigo Primeiro-ministro, apoiado pelo PS, Manuel Alegre, 

candidato independente e militante destacado do Partido Socialista,  

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, indicado pelo partido como 

candidato, Francisco Louçã, coordenador do Bloco de Esquerda, escolhido para assumir 

a candidatura apoiada pelo partido e Garcia Pereira, líder do PCTP-MRPP. As 

sondagens de opinião indicavam que pela primeira vez na história de Portugal o 

candidato de centro-direita, Aníbal Cavaco Silva, podia chegar a Presidente da 

República. É neste contexto que se desenvolve a cobertura jornalística das três 

televisões da campanha eleitoral, momento político geralmente acompanhado com 

grande interesse e extensa cobertura por parte dos órgãos de comunicação social 

portugueses. O principal objectivo é compreender os critérios que presidem a essa 

cobertura por parte de cada uma das televisões. 

Este estudo está dividido em duas partes. Na primeira parte revemos a 

bibliografia que serve de contextualização teórica do tema que pretendemos analisar. No 

capítulo I reflectimos como se processa a informação televisiva, como o universo da 

política e da televisão estão intimamente ligados e como esse universo se produz no 

decorrer de uma campanha eleitoral. No capítulo II observamos o que é o pluralismo e o 

que determina a lei para garantir o cumprimento desse principio durante uma campanha 

eleitoral aplicada aos órgãos de comunicação social, em particular às televisões sejam 

elas de serviço público, como a RTP ou privadas, como a SIC e a TVI. No capítulo III 

fazemos um enquadramento do contexto político em que decorreram as eleições 

presidenciais e no capítulo IV uma análise ao panorama audiovisual em Portugal desde 

a abertura do mercado à iniciativa privada até aos dias de hoje. A segunda parte é 

ocupada por um trabalho empírico sobre a cobertura dos treze dias da campanha 

eleitoral no noticiário das oito da noite nas três televisões. A amostra é constituída pela 
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totalidade de reportagens, 215 e directos, 52, realizados ao longo da campanha eleitoral 

no Telejornal da RTP, no Jornal da Noite da SIC e no Jornal Nacional da TVI. 

Analisamos quantitativamente o tempo que a campanha eleitoral ocupou nos noticiários, 

o número de peças por cada candidato, o tempo das reportagens relativas a cada um dos 

candidatos, a hierarquia no alinhamento do bloco da campanha, quem entra a abrir o 

bloco, o número de directos de cada candidato, o tempo de intervenção dos candidatos 

nos directos, a duração dos segmentos de fala, os soundbites e por último quais os temas 

que predominam nos soundbites dos candidatos escolhidos pelos jornalistas das 

televisões. A esta análise quantitativa juntamos uma qualitativa com entrevistas 

realizadas com os responsáveis pela informação da RTP, SIC e TVI confrontados com 

as conclusões do estudo. 

O objectivo deste estudo não é julgar as televisões e muito menos questionar os 

critérios aplicados por elas para a cobertura de uma campanha eleitoral. Pretende ser 

apenas um contributo de reflexão sobre o trabalho desenvolvido pelos profissionais da 

televisão num momento chave como o de uma campanha eleitoral. 
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CAPÍTULO I 

A TELEVISÃO, OS POLÍTICOS E A CAMPANHA  

 

É hoje perfeitamente aceite que a principal fonte de informação dos cidadãos é a 

televisão. É nela que se concentram os telespectadores para a apreensão do mundo, 

sujeitos aos temas por ela escolhidos para noticiar. A televisão que segundo Pierre 

Bordieu (1997, p.10) “…tem uma espécie de monopólio de facto sobre a formação dos 

cérebros de uma boa parte da população” é há muito estudada e objecto de análise. 

Aquela que Dominique Wolton considera o objecto mal amado da nossa sociedade 

individualista de massas gera tanta paixão quanto críticas.”…a televisão é um dos mais 

espectaculares símbolos da nossa democracia de massas e essa é sem dúvida uma das 

razões pelas quais, sendo embora incapaz de a satisfazer, ela é investida de todas as 

esperanças.” (Wolton, 1994,p.13) Não é, no entanto, possível compreender esta 

influência nociva ou benéfica, dependendo das perspectivas, sem avaliar o que é a 

informação televisiva e como ela se processa.  

 Ainda antes de nos dedicarmos concretamente às notícias da televisão, vale a 

pena olhar para a definição de “acontecimento” de Adriano Duarte Rodrigues (1999, p. 

27, in Traquina). “É acontecimento tudo aquilo que irrompe na superfície lisa da 

história de entre uma multiplicidade aleatória de factos virtuais. Pela sua natureza, o 

acontecimento situa-se, portanto, algures na escala das probabilidades de ocorrência, 

sendo tanto mais imprevisível quanto menos provável for a sua realização. É por isso 

em função da maior ou menor previsibilidade que um facto adquire estatuto de 

acontecimento pertinente do ponto de vista jornalístico; quanto menos previsível for, 

mais probabilidades tem de ser notícia e de integrar assim o discurso jornalístico.” Jean 

-Jacques Jespers (1998, p. 36) constata que o sistema concorrencial dos media no 

mundo industrializado selecciona as informações com uma ou mais de três prioridades: 

a) os acontecimentos geográfica ou mentalmente próximos do público ao qual os media 

se dirigem: é o chamado critério do “morto quilométrico” (quanto menos um morto está 

próximo de nós, menos nos impressiona a sua morte) ou a prioridade de aproximação; 

b) os acontecimentos inesperados, estranhos, que acontecem na vida de todos os dias; é 

o chamado critério do “cão e a menina” (se um cão morde uma menina, não é notícia; se 

uma menina morde um cão então em notícia) ou a prioridade disruptiva; c) os 



 10

acontecimentos novos que põem em dia o conhecimento que se tem de um fenómeno 

contínuo; é a prioridade inovadora. Definido o acontecimento e os motivos pelo qual ele 

se torna mais ou menos importante importa realçar que as notícias são construções da 

realidade. Nelson Traquina (1999, p. 168) utiliza o conceito de James Carey para 

explicar este fenómeno: “Embora sendo um índice real, as notícias registam as formas 

literárias e as narrativas utilizadas pelos jornalistas para organizar o acontecimento. A 

pirâmide invertida, a ênfase dada à resposta às perguntas aparentemente simples: quem? 

o quê? onde? quando? a necessidade de seleccionar, excluir, acentuar diferentes 

aspectos do acontecimento- processo aliás orientado pela narrativa escolhida- são alguns 

exemplos de como a notícia, criando o acontecimento, constrói a realidade.” 

 

1- A informação televisiva 

 

Se como afirma Marshall Mcluhan (1995) “o meio é a mensagem”, a forma e a 

narrativa da mensagem não é idêntica em todos os meios. Paul H. Weaver (1999, in 

Traquina) faz a distinção entre as notícias de jornal e as notícias de televisão: em 

comum regista o facto de serem variedades de jornalismo, o que significa que ambos 

consistem num relato actual de acontecimentos actuais; são também semelhantes na 

«cobertura» de acontecimentos actuais por meio de reportagem, isto é, a descrição 

factual daquilo que um observador em cima do acontecimento em questão viu e ouviu; 

ambas são relatos de acontecimentos que são vocacionalmente produzidos por 

organizações com objectivos especiais; são semelhantes pelo facto de serem relatos 

melodramáticos de assuntos actuais; por último, as notícias de jornal e as notícias de 

televisão são semelhantes na utilização dos mesmos temas, fórmulas e símbolos na 

construção de linhas de acção dramática que dão significado e identidade aos 

acontecimentos. Em relação às diferenças Paul H. Weaver destaca em primeiro lugar a 

diferença estrutural. Em comparação com a notícia do jornal, a notícia de televisão é 

organizada de uma forma mais coerente e coesa porque a televisão organiza-se e 

apresenta-se no tempo e a edição do jornal está apenas organizada no espaço. Esta 

diferença leva a que o jornal contenha um maior número de «estórias» e muitos mais 

textos do que a maior parte dos leitores pretende ler enquanto que a televisão tem menos 

«estórias» e destinam-se a ser vistas integralmente pelo espectador. A organização é 

outra das diferenças. A notícia de jornal organiza-se com o princípio da «pirâmide 
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invertida», o assunto e o enfoque é um acontecimento único, unitário, definido no lead 

com uma ou duas frases. A notícia de televisão, ao contrário do jornal, é concebida para 

ser vista na totalidade, o enfoque é dado à medida que a «estória» avança e só é 

completamente inteligível quando visionada na totalidade. Uma das grandes diferenças 

entre os dois media está ainda associada ao facto de a televisão ser tanto de visual como 

de auditiva, enquanto que o jornal é só visual. A notícia da televisão pode assim apoiar-

se na narrativa falada, mais pessoal, ouve-se uma voz e vê-se um rosto. Por último, a 

notícia televisiva difere da do jornal na importância que a televisão dá ao espectáculo. 

Se a televisão tiver de fazer uma escolha entre dois acontecimentos potencialmente 

noticiáveis há-de decidir entre aquela que tem as imagens mais espectaculares. 

 Mariano Cebrián Herreros (1998) destaca a imagem como a grande atracção da 

televisão. Quando um espectador recebe uma informação pela rádio quer, segundo o 

autor, comprovar com o sentido em que mais de acredita, a vista, o que aconteceu e 

como aconteceu. O imediatismo da televisão é a força da televisão. Herreros caracteriza 

a televisão como meio informativo destacando os seguintes aspectos: a televisão elabora 

a informação mediante sons, imagens e escrita; requer legibilidade e compreensão para 

ser seguida por públicos heterogéneos e procura por isso a simplicidade para não exigir 

um esforço excessivo de descodificação por parte do telespectador; é caracterizada por 

uma fugacidade e irreversibilidade do exposto; é um meio imediato que oferece a 

realidade em imagens concretas; é espectáculo, procura entretenimento e diversão e 

produz-se num enfoque comercial ao serviço da audiência. As notícias de televisão 

agrupam-se nos chamados noticiários televisivos que, segundo Herreros, são antes de 

mais programas de televisão e por isso os noticiários estão submetidos aos critérios e à 

funcionalidade de programação de cada estação. “O noticiário configura um discurso 

que vai mais além das notícias ou os relatos particulares de cada uma delas. O noticiário 

engloba as diversas notícias em um enfoque, unidade e coerência narrativa de que 

emerge um discurso ideológico. As notícias para maior coerência englobam-se por 

blocos, ainda que não haja um vínculo directo entre umas e outras todas pertencem a 

uma unidade superior. (1988, p.474). Os noticiários televisivos, lembra ainda o autor, 

são motivo de enormes batalhas entre as cadeias de televisão para conseguir a liderança 

de audiência e de qualidade porque se converteram em produtos de prestígio e definição 

das cadeias generalistas.  

 A informação televisiva pode fazer-se em diferido ou em directo. O imediatismo 

proporcionado pelo directo dá aos telespectadores a noção de que também fazem parte 
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do acontecimento. “O espectador converte-se em testemunha visual e sonora do 

acontecimento, o qual proporciona ao relato um interesse inusitado de novidade e 

simultaneidade. Com a televisão o espectador submete-se a uma corrente torrencial da 

actualidade do acontecimento no qual se faz referência a duas características 

fundamentais do relato em directo: o imediatismo e a imprevisibilidade. O imediatismo 

significa a carência de manipulação enquanto se desenrolam os acontecimentos embora 

não impeça a manipulação que existe desde o momento em que o realizador selecciona 

umas realidades e não outras e enquadra-os segundo um ponto de vista pessoal. O 

imediatismo significa que qualquer acontecimento pode alterar ou acrescentar novos 

elementos que não estavam previstos e com isso fazer aumentar a carga emocional do 

relato em directo. O imediatismo significa por isso que o desenrolar dos acontecimentos 

não esteja previsto.” (Herreros, 1998, p. 294-295) Se a imagem é como defende Jean-

Jacques Jespers (1998) “um excelente vector da emoção” quando é transmitida em 

directo maximiza esse sentimento. Jespers alerta, no entanto, para os limites do 

imediatismo. “Na maior parte dos casos a expressão «directo» significa apenas que as 

imagens e os sons que se estão a ver e ouvir não são gravadas previamente. Isso não 

demonstra de modo algum que elas sejam significativas em relação ao acontecimento 

tratado. (1998, p.65) Se a televisão nasce, como afirma Cebrián Herreros, do desejo e 

necessidade do homem de ver o que sucede longe do lugar onde vive e estar presente 

em todos os acontecimentos, ela permite como resumem Daniel Dayan e Elihu Katz 

(1999, p. 127) ver em directo tudo o que acontece no mundo transformando o espaço 

público. “O acontecimento mediático singular transforma esta atomização doméstica. 

Transforma o lar num espaço público. Liga redes de indivíduos que interagem entre si, 

de casa em casa, através de grandes extensões territoriais. Ao mesmo tempo altamente 

selectiva – e preconceituosa – naquilo que mostra, a televisão traz à vista de todos 

aquilo que de outra forma não seria visto. Referimo-nos não só aos factos que são 

fisicamente inacessíveis, mas também aos que têm lugar, principalmente, e algumas 

vezes exclusivamente, em directo.” 
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2- Os políticos e a televisão 

 

 É difícil conceber a comunicação política sem televisão e a televisão sem 

comunicação política. Fonte de informação para os cidadãos, a televisão tornou-se, 

acima de tudo, um palco privilegiado para os políticos. Philippe Bretton e Serge Proulx 

(1997) encontram três razões para explicar o “casamento contemporâneo, por vezes, 

contra natura entre política e comunicação”. Em primeiro lugar, com a evolução 

democrática das sociedades conferiu-se a cada cidadão uma parcela de decisão política e 

isso transforma-o em algo vivo de uma argumentação política que visa convencê-lo a 

aderir a esta ou aquela causa. Em segundo lugar, o sec. XX que os autores defendem 

que se pretende pacífico e civilizado, é a época das grandes guerras mundiais que, desta 

vez, não mobilizaram exércitos de mercenários profissionais mas todo o “povo em 

armas”. Foi por isso necessário convencer. Por último, o sec. XX é o momento 

privilegiado em que se redescobre, por um lado, as virtudes da argumentação e, por 

outro, o seu casamento possível com suportes técnicos cada vez mais poderosos, como a 

rádio, e depois, a televisão. “Hoje em dia, os políticos estão, em grande parte, 

despojados de argumentos de difusão próprios e com isso, a sua dependência em relação 

aos media de massa aumentou consideravelmente. Pouco domínio têm sobre os media 

independentes, a imprensa escrita, a rádio e a televisão.” (1997, p.267). 

 As primeiras tentativas de utilização dos meios audiovisuais tiveram lugar nos 

anos 50 mas o debate Kennedy-Nixon pela televisão, em 1960, marcou segundo 

Philippe J. Maarek (1997) a maioridade da televisão em comunicação política moderna. 

A margem de votos entre os candidatos às eleições presidenciais norte-americanas era 

muito estreita, apenas 100 mil votos, e os analistas coincidiram na opinião de que, no 

mínimo, o efeito do debate sobre os eleitores foi provavelmente suficiente para o 

resultado final. 

 Mário Mesquita (2003) define assim a comunicação política: “…enquadra não 

só as formas de expressão emanadas directamente de instituições políticas, mas também 

aquelas que são mediadas pelo jornalismo, pela programação televisiva e radiofónica, 

pela publicidade ou pelas relações públicas. As sessões parlamentares, as campanhas 

eleitorais, as relações públicas governamentais, municipais e locais, tal como a gestão 

mediática de sondagens e inquéritos de opinião.” (2003, p. 91-92). O que é verdade é 

que a comunicação política é hoje pensada em função da televisão. “ Quem é que é 
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refém de quem? Durante muito tempo, os meios de comunicação foram instrumento do 

poder político, um meio de propaganda exclusivamente nas mãos do príncipe. Hoje, no 

mundo ocidental, os papéis inverteram-se. Os meios de comunicação tornaram-se 

passagem obrigatória dos que querem chegar ao poder. Melhor, tornaram-se eles 

próprios um poder de parte inteira.” (Woodrow, 1996, p.104) Esta dependência de que 

fala Alain Woodrow dos políticos perante a televisão levou a profundas alterações na 

comunicação política. Nuno Rogeiro (2000, p. 190) defende que tudo está agora 

dependente da visibilidade que os políticos têm nos media. “Parte-se aqui do «princípio 

da visibilidade». Torna-se banal dizer que as sociedades «pós-modernas» são cada vez 

menos dependentes de comunidades naturais de base (famílias, vizinhanças, associações 

de interesses territoriais, etc.) quanto ao circuito da comunicação, e cada vez mais 

influenciadas pelos grandes órgãos de informação profissionais, nacionais, 

internacionais, transnacionais, estrangeiros. Refere-se depois que, num tal meio, «o que 

não é conhecido, não existe». Por outras palavras, o que não é noticiado não é (re) 

conhecido. Daí que os agentes políticos se sintam obrigados a compreender a linguagem 

da comunicação para acederem à notícia, que é, no fundo o seu limiar de visibilidade. 

Daí que os media sofram a tentação de qualquer oligarquia, consciente do seu poder, 

escolhendo temas e eliminando assuntos: no cômputo dos vários países e sistemas 

sociopolíticos, a «objectividade jornalística» é apenas um dos seus parâmetros.” Cientes 

do impacto que tem a televisão, dos milhões de espectadores que a seguem e do alcance 

da mensagem, os políticos dependem agora dela para transmitirem as suas ideias. “ De 

modo discutível, a televisão estabeleceu a agenda política: ordenar as prioridades 

públicas e despertar o interesse público para o bem ou para o mal. Fundamental para 

este processo foi a audiência nacional. O poder da televisão tem sido baseado, até um 

nível considerável, na falta de escolha: quase qualquer programa difundido 

nacionalmente tem a certeza de contar com uma audiência de milhões. (Curran, J; 

Seaton, J, p. 245) Tudo isto trouxe mudanças drásticas à política e aos políticos agora 

subjugados ao poder da imagem. Não basta ter bons programas eleitorais ou executá-los 

com rigor se essa mensagem não passar para a opinião pública através da televisão. 

Bom visual, boa voz, timbre firme, os gestos correctos, a frase certa, elementos 

essenciais para a comunicação pelo ecrã que espelha toda e qualquer fragilidade. Esta 

dependência é vista por muitos autores como negativa. “ Qualquer político que se preze 

-ou mais exactamente, que se leve a sério – deve cuidar da sua imagem e aprender a 
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«passar na televisão» vigiando os seus tiques, as suas manias e as suas mímicas.” 

(Woodrow, 1996, p. 122)  

O termo “videopolítica” inventado por Giovanni Sartori (1997) define a 

transformação radical da forma de “ser político” e de “gerir política”. Saber da política é 

importante, ainda que muitos não liguem, pois a política condiciona toda a nossa 

vivência e convivência. A cidade má aprisiona-nos, torna-nos pouco ou nada livres, e a 

má política – que obviamente incluiu a política económica empobrece-nos. (1997, p.55) 

O autor defende que as notícias de maior consequência, de maior importância objectiva, 

são as de informação política mas a opinião que os cidadãos têm sobre a vida política 

resulta da forma como as televisões lhes mostram o acontecimento. É o homo sapiens, 

produto da cultura escrita, transformado em homo videns, no qual a palavra é destronada 

pela imagem. Os efeitos da televisão na política são há muito estudados mas os 

académicos tendem a apontar maioritariamente os efeitos nefastos como se a televisão 

fosse a culpada pela degradação do sistema político. Larry J. Sabato (2001) defende que 

os jornalistas vão atrás de um político como um tubarão atrás da sua vítima. “ Tornou-se 

um espectáculo sem igual na política moderna: os media, imprensa e televisão vão atrás 

de um político ferido como os tubarões alimentando o furor” (p. 1) Furio Colombo 

(1998) fala dos políticos dependentes da televisão. “ A impressão é que tudo acontece 

em tv, tudo se decide em tv, e nada mais existe fora da tv. Por um lado, isso deve-se à 

imensidão do território que a televisão ocupa. Por outro, ao papel que alguns 

protagonistas da tv acabaram por assumir. A condução do espectáculo torna-se uma 

função do governo. Já que não pode efectivamente governar, mas apenas promete 

governar, a política-televisão transforma-se numa campanha eleitoral sem fim. Nesta 

campanha cada parte acusa a outra de obstruir o trabalho de governo. Na realidade, 

nenhum protagonista pode governar porque tem de ficar na, ou voltar constantemente, à 

televisão. (2001, p.228) Alain Woodrow (1996) alerta para a ilusão da democracia 

televisiva. “ À primeira vista, no entanto, que há de mais democrático do que a 

televisão? Não é ela também responsável pela queda do muro de Berlim? Ela permite 

aceder à informação, ouvir pontos de vista opostos e formar uma opinião com a ajuda 

das sondagens que lhes dizem o que os outros pensam. Mas, num olhar mais atento, vê-

se que é uma democracia aparente, um debate truncado, um espectáculo de ilusão. 

(1996, p. 136). 

 Bill Clinton assinalou o primeiro aniversário na Casa Branca a atender chamadas 

dos telespectadores no programa Larry King Live. No mesmo programa Ross Perot 



 16

anunciou a sua candidatura em 1992. Alguns chamam a isto democracia. “ O direito à 

informação introduziu-se, sem pré-aviso, por entre os direitos dos homens neste fim do 

século: na mesma medida que as velhas liberdades políticas e muito mais que os direitos 

sociais do pós guerra. Para nós, informação rima, inconscientemente, com democracia e 

muita informação com maior democracia.” (Minc, 1994, p. 116). Para Manuel Castells 

(2003) já não se pode pensar em política sem pensar nos órgãos de comunicação social 

que a veiculam. “…numa sociedade em rede, a política é a política dos media. Os media 

não são precisos apenas quando há eleições para ganhar. São durante todo o tempo o 

pano de fundo, o espaço público onde o poder é jogado e decidido.” (p. 91)  

 

3- A campanha eleitoral 

 

 A “ careta” de Cavaco Silva quando questionado sobre a entrevista de Pedro 

Santana Lopes à SIC Notícias. Os olhos com lágrimas de emoção de Jerónimo de Sousa 

quando ouve as crianças a gritarem o seu nome. A manhã em que Manuel Alegre fez 

campanha no cemitério de Coja para homenagear Fernando Valle. O comício em que 

Mário Soares diz que passou de “salvador da pátria a agitador nacional”. A resposta 

seca de Francisco Louçã a Manuel Alegre para dizer que não há “votinhos”. Garcia 

Pereira nas ruas de Braga a lembrar a uma eleitora que se o tem visto na televisão só 

pode ter sido na RTP. São momentos, instantâneos, de uma campanha eleitoral captados 

pelas câmaras de televisão e exibidos nos Telejornais.  

A campanha eleitoral é hoje organizada em função da televisão. “ A televisão 

torna-se passagem obrigatória dos homens políticos para ganhar eleições” (Woodrow, 

1996,p.15) A estratégia de comunicação de cada candidato é feita a pensar no impacto 

que cada acção pode ter nos media e os grandes acontecimentos são planeados para 

coincidir com os principais espaços noticiosos. A concentração de apoiantes, as 

bandeiras coloridas agitadas por detrás das câmaras, os discursos dos candidatos à hora 

dos jornais televisivos. Um comício numa terra com pouco mais de cem apoiantes 

torna-se um acontecimento nacional.” …40 segundos de televisão dão-lhes acima de 

tudo uma dimensão nacional” ( Mesquita, 2003, p.101).  Os políticos e as máquinas 

partidárias sabem antes de mais que não falam só para as centenas de pessoas que estão 

nos almoços ou jantares comício. Eles falam para milhões de eleitores que os seguem na 

sala de estar lá de casa. Anthony Giddens (1997,p.533) não tem dúvidas: “a televisão 



 17

serviu até certo ponto para mudar a natureza das eleições modernas, em virtude de ser 

uma plataforma de apresentação de assuntos e candidatos.” 

 A televisão permitiu-lhes isso. “ Good evening, Folks” disse em 1952, o General 

Dwight D. Eisenhower no último discurso de campanha. O apelo ao eleitorado indeciso 

em vésperas da eleição era feito em directo na televisão. De um hotel de Boston, através 

de uma câmara de 35 mm, o evento tinha agora uma audiência potencial de 150 milhões 

de telespectadores. “ Milhões de eleitores, incluindo aqueles que ainda não tinham 

decidido, podiam ouvir e ver o apelo final. Pela primeira vez, a transmissão do fecho da 

campanha foi organizada transformando o indeciso numa parte do show” (Diamond & 

Silverman, 1997, p.23). A campanha eleitoral do General Eisenhower foi, recorda 

François Henri de Virieu (1990), a primeira do marketing político. A era da pré-

médiacratique tinha acabado. A partir desse momento, o aspecto físico do candidato era 

fundamental, o político que aparecia na televisão tinha obrigatoriamente de ser 

mediático e a mensagem durante a campanha eleitoral era transmitida em função do 

efeito nas notícias da “ caixinha” que tinha começado a mudar o mundo. Giovanni 

Sartori (1999) defende que a televisão é um formidável formador de opinião e que hoje 

em dia, o povo soberano “opina” sobretudo em função de como a televisão o leva a 

“opinar”. O poder do vídeo marca assim todo o processo político. “Para começar, a 

televisão condiciona fortemente o processo eleitoral, quer na escolha dos candidatos, 

quer na sua forma de conduzir o desafio eleitoral, quer finalmente, no sentido de fazer 

ganhar quem ganha. Além disso, a televisão condiciona, ou pode fortemente 

condicionar, o governo, isto é, as opções do governo.” (1999, p. 57) 

 A dimensão do eleitorado a atingir e a eficácia da mensagem estão no topo das 

preocupações numa campanha eleitoral. Muitos autores interrogam-se se os media têm 

de facto um impacto profundo na campanha. “ Não há dúvida que os media, 

particularmente a televisão, têm o poder para influenciar as atitudes políticas das 

pessoas. Com o declínio dos partidos políticos, novas publicações e as televisões 

tornaram-se o principal meio para os cidadãos conhecerem as actividade públicas e 

apesar das notícias não poderem alterar as orientações, elas podem afectar 

dramaticamente o que as pessoas pensam.” (Sabato, 2000, p.148). Thomas E. Patterson 

reforça: “ A Comunicação Social é o elo crítico na comunicação a caminho da eleição. 

Os media não determinam inteiramente o que os eleitores pensam da campanha. Mas 

não é exagero dizer que a Comunicação Social é o elo do que se está a passar na 

campanha para a larga maioria de eleitores. (Patterson, 1994,p. 88) Um estudo sobre as 



 18

atitudes e comportamentos políticos dos portugueses realizado nas eleições legislativas 

de 2002 revela “ uma dependência muito clara da televisão como fonte de informação 

política, em contraste com a rádio ou imprensa escrita” (Freire, 2004,p.351) Ralph 

Negrine, no estudo dos Políticos e os media na Grã-Bretanha (1994) afirma que poucos 

eventos tipificam a preocupação sobre a importância da política e os efeitos dos media 

como a cobertura de uma campanha eleitoral. Segundo o autor isto acontece porque, em 

primeiro lugar, a cobertura jornalística pode afectar a decisão dos eleitores e depois 

porque a cobertura jornalística, em especial a da televisão, tem impacto na luta política 

durante a campanha. Negrine analisou vários estudos de autores norte-americanos sobre 

a influência dos media no decurso de uma campanha eleitoral e concluiu que os 

eleitores aumentam o conhecimento dos partidos e dos líderes e isso pode ter um papel 

determinante na altura do voto. Acrescenta que quando a lealdade a um partido é fraca, 

os media podem contribuir para os eleitores fazerem a sua escolha. Quanto mais 

credível é o Órgão de Comunicação Social mais atenção lhe é dada. Outros autores, no 

entanto, são bastante mais cépticos.” A informação televisiva quotidiana fornece, 

portanto, uma situação de aprendizagem impossível: o público é assediado por 

informações fragmentárias, totalmente inaptas para constituírem um quadro cognitivo 

adequado às opções que o eleitorado é chamado a fazer.” (Wolf, 2002, p. 149)  

 

3.1- O show mediático 

 

 Indiferentes à capacidade cognitiva da informação televisiva os políticos sabem 

que uma peça no jornal televisivo em prime-time vale mais do que uma dezena de 

debates no salão da paróquia local. Por isso, o acesso à televisão introduziu alterações 

fundamentais nas campanhas eleitorais.” Na era da televisão, as campanhas consistem 

tipicamente numa série de coreografias – convenções e debates – nas quais os 

candidatos se apresentam aos media e ao público num formato muito semelhante a um 

espectáculo de massas. O “acto” de ver a publicidade na televisão foi substituído pelo 

acto de assistir a um encontro político…” (Iyengar, Shanto; Reeves, Richard, 

1997,p.144). Mário Mesquita (2003) dá o exemplo: “ O Telejornal é construído com um 

show. Os políticos descem aos espectáculos de variedades. O orador empolgante dos 

comícios cede lugar ao contador de “estórias” imitando o comportamento privado no 
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espaço público. Os grupos musicais e os cantores são institucionalizados nos comícios” 

(p.100) 

Esta realidade fez com que a campanha eleitoral deixasse para trás velhos rituais. 

Ao longo da campanha, os candidatos não deixaram de percorrer o país, distribuindo 

abraços e beijinhos pelas feiras, inaugurando sedes de campanha com curtos discursos 

ou realizando comícios nas principais capitais de distrito. O contacto é que já não se faz 

só com o objectivo de pedir o voto eleitor a eleitor e pela simples razão de que todos 

esses actos são acompanhados de perto pelas câmaras de televisão. “ As campanhas 

modernas são disputadas nos media. As notícias nos media e a publicidade oferecem o 

principal contacto entre políticos e os eleitores, fazendo eclipsar as técnicas da era pré-

tv: contacto porta a porta, entrega de folhetos, reuniões. As campanhas eleitorais 

ignoram o perigo da televisão e as suas consequências e são desenhadas para as 

câmaras.” (Norris et al., 1999,p.54). O poder da imagem é para muitos um perigo. A 

construção da realidade nos media, em especial na televisão, é vista por alguns autores 

como um perigo para a democracia. “ A televisão tornou-se o primeiro meio de 

informação e, por vezes, o único das populações do Ocidente. Tão rápida quanto a rádio 

e tão independente quanto a imprensa escrita: tem uma enorme vantagem sobre os seus 

predecessores: o poderio da imagem. E também um imenso handicap: a imagem é 

redutora, simplificadora e falsificadora. Nunca como até agora a imagem fez rimar 

informação com manipulação.” (Woodrow, 1996,p. 214). 

As últimas décadas introduziram alterações profundas nos media e em particular  

na Televisão. Essas alterações tiveram consequentemente um profundo impacto na 

campanha eleitoral tal como a conhecemos hoje. “ Os avanços na tecnologia dos media 

revolucionaram a cobertura da campanha eleitoral. Câmaras em miniatura e cobertura 

por satélite permitem à televisão estar em directo de qualquer lado, a qualquer altura, 

com facilidade. Transmissões instantâneas (por satélite ou fax) de todos os cantos do 

país fizeram aumentar dramaticamente a velocidade dos acontecimentos de campanha.” 

(Sabato, 2000,p.34) Edição portátil, carros de satélite com capacidade para enviar peças 

de qualquer lado do país, notícias hora a hora. A caça às reacções dos candidatos face às 

notícias dos adversários torna a campanha numa acção permanente e exigente. A cada 

noticiário tem de haver algo para acrescentar, afinal a campanha eleitoral não pára e os 

jornalistas têm a obrigação de encontrar novas estórias. “…Um ciclo de notícias sem 

fim que cria um apetite voraz que precisa de ser alimentado constantemente, fazendo 

subir a pressão de material marginal de informações e bisbilhotices que produzem 
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ângulos distorcidos na mesma notícia para diferenciar uma reportagem de outra” (2000, 

p. 34) 

 

3.2- O jogo político 

 

 A arena. O jogo. Uma “corrida de cavalos”. Quem vai à frente? São muitas 

vezes designações para descrever a simbiose entre os políticos e os jornalistas durante 

uma campanha eleitoral. A velocidade dos acontecimentos de que fala Larry J. Sabato 

(2000) mudou radicalmente as atitudes nos dois lados do campo. Sabato entende que 

este jornalismo omnipresente introduz marcas negativas. O autor que estuda o mal que 

os jornalistas fazem aos políticos no que define o “ Feeding Frenzy” considera que as 

eleições são apenas um jogo. “ Cobertura superficial de uma “ corrida de cavalos” 

focando quem vai à frente, quem vai atrás e quem está a ganhar – essa é agora a norma.” 

Sabato encontra afinal uma explicação para tudo isto analisando a cobertura televisiva 

nas primárias das eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1987: “ Nas notícias de 

televisão durante as primárias de 87, dois terços das peças mais parecem sobre corridas 

de cavalos do que sobre assuntos políticos. A maioria dos jornalistas é generalista, 

pouco familiar com as nuances e a complexidade de muitos assuntos e mal preparada 

para produzir as histórias.” (Sabato, 2000,p35) Thomas E. Patterson (1994) analisou as 

primeiras páginas do New York Times entre 1960 e 1992, relativas ao período de 

campanha eleitoral para a Presidência, tendo como objectivo definir a evolução dos 

temas da campanha. O autor definiu duas categorias, “esquema político” e “esquema de 

jogo”. No “esquema político” foram incluídas as notícias que falavam de problemas de 

política e liderança, e dos temas da campanha. No “esquema do jogo” as estórias que 

relatavam a estratégia dos candidatos e o sucesso eleitoral. Patterson concluiu que 

houve um forte crescimento depois de 1960 na categoria do “esquema do jogo” nas 

notícias da campanha. Em 1992 esta categoria representava o dobro do que 1960. Em 

proporção, as notícias que relatavam o esquema político decresceram de 50% em 1960 

para 20% em 1992.  

Uma das acusações mais frequentes que é feita aos jornalistas é de durante a 

campanha eleitoral tratarem apenas assuntos que têm a ver com a polémica, com o jogo 

e simplesmente ignorarem os temas importantes. É com base nesta argumentação que 

muitos autores defendem que a televisão não informa correctamente, estando apenas 
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preocupada com o espectáculo de modo a que as notícias sejam mais interessantes e 

logo tenham mais audiência. Pierre Bordieu defende que os media têm tanto medo de 

aborrecer que deixam a política, “ um espectáculo pouco excitante”, o mais possível de 

fora das horas de grande audiência. Quando são obrigados a noticiar a política então 

tentam torná-la mais interessante. “ …Os jornalistas que invocam as expectativas do 

público como justificação dessa política de simplificação demagógica (totalmente 

oposta à intenção democrática de informar, ou de educar distraindo) mais não fazem do 

que projectar sobre eles as suas próprias inclinações, a sua própria visão; nomeadamente 

quando o medo de aborrecer os leva a dar prioridade ao combate sobre o debate, à 

polémica sobre a dialéctica e a servirem-se de todos os meios para privilegiarem o 

afrontamento entre as pessoas (nomeadamente os homens políticos) em detrimento do 

confronto entre os seus argumentos…” (Bordieu, 2001, p.108). O autor defende que o 

desencanto da política se deve em grande parte a este tipo de atitude e concluiu: “ Esta 

atenção exclusiva ao “ microcosmo” político e aos factos e efeitos que lhe são 

imputáveis tende a produzir um corte com o ponto de vista do público ou pelo menos 

das suas fracções mais preocupadas com as consequências reais que as tomadas de 

posição políticas podem ter sobre a existência e sobre o mundo social.” (2001,p. 110).  

 Um olhar sobre as notícias da campanha eleitoral torna indesmentível o facto das 

notícias de televisão privilegiarem o confronto político. Durante um discurso com mais 

de 30 minutos num comício de campanha, o candidato pode dedicar mais de dois terços 

da sua intervenção a falar sobre o seu programa e como tenciona fazer cumprir esses 

objectivos. Se reservar uns minutos para falar dos adversários, essas palavras ainda que 

tenham ocupado a menor parte da intervenção do político aos apoiantes, serão aquelas 

que o jornalista há-de escolher para o Soundbite da peça. A culpa é só do jornalista? 

Veremos mais à frente… Verdade é que esta realidade do confronto há-de ser repetida 

quantos dias durar a campanha e se os candidatos não falarem dos adversários, não 

usarem a habitual acutilância, há sempre uma sensação de “ Hoje, não há notícia!”. 

Nesta informação-espectáculo que é também incontornável na campanha eleitoral 

“…controvérsias, competição, “ folclore político” aparecem, em detrimento da 

informação mais significativa e importante”. (Wolf, 2002,p. 150) Thommas E. Patterson 

defende que “ A imprensa tende a valorizar certos aspectos da política e desvalorizar 

outros, que são muitas vezes temas centrais de governação”. No jogo permanente que é 

uma campanha eleitoral os repórteres são “ irresistivelmente arrastados para a 

controvérsia”. “ Para os repórteres, a controvérsia é o tema central da campanha. A 
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imprensa lida com a acusação e a contra-acusação, raramente explorando os detalhes 

das posições dos candidatos ou a condições sociais que estão por detrás dos problemas 

da política. Não significa isto que a imprensa negligencia os assuntos a favor da 

estratégia: os temas, quando cobertos, são subordinados ao conflito gerado entre os 

opositores. Nesse sentido, a imprensa “ despolitiza” os assuntos tratando-os mais como 

um ritual de eleição do que um debate sério.” (Patterson: 1994,p.137). Nesta irresistível 

perseguição da controvérsia é comum em campanha eleitoral perguntar aos candidatos o 

que pensam, por exemplo, de uma medida polémica apresentada por um adversário. 

Com as respostas, mais ou menos duras, alimentam-se os noticiários até que chegue 

nova polémica. E as polémicas aparecem sempre. Se não aparecerem há que ir procurá-

las. “ Os jornalistas retêm um tema, em função do espectáculo e forçam os políticos a 

pronunciarem-se sobre ele.” (Virieu, 1990,p. 54). 

 Vale a pena interrogarmo-nos sobre se a culpa das mensagens de campanha se 

basearem quase exclusivamente no confronto é apenas dos jornalistas. Na interrogação 

sobre quem marca a agenda da campanha importa destacar que perante as acções dos 

candidatos, das palavras proferidas ao longo do dia, dos temas escolhidos pelos 

políticos para destacar são os jornalistas, na construção das suas notícias, que escolhem 

o que valorizar ou o que ignorar. Assim sendo os media têm um papel importante na 

agenda da campanha no que é designado o agenda-setting. Segundo o conceito 

introduzido pelos especialistas em comunicação norte americanos, Maxwell McCombs 

e Donald Lewis Shaw (1972) a influência que os media têm sobre a opinião pública 

consiste em impor os assuntos de preocupação, os temas de importância da actualidade 

e não a maneira de como pensar sobre esses assuntos. Mauro Wolf (2002) defende que a 

hipótese do agenda-setting toma como postulado um impacto directo – mesmo que não 

imediato – sobre os destinatários, que se configura a dois níveis: a «ordem do dia» dos 

temas, ou seja, assuntos e problemas presentes na agenda dos mass media e a hierarquia 

de importância e de prioridade segundo a qual esses elementos estão dispostos na ordem 

do dia. Sendo assim, se é verdade que os candidatos podem passar um dia inteiro a falar 

de assuntos como a Economia ou a Europa, o lead da notícia nos jornais televisivos é 

quase sempre “ Mário Soares acusa Cavaco Silva de ser o responsável pela crise 

económica que o país atravessa.” Um mero exemplo serve para ilustrar a busca pela 

polémica mas esse lead não foi inventado. Um candidato proferiu essa acusação e 

quando a proferiu sabia que os jornalistas a iam usar porque os políticos e os seus 

estrategas de campanha sabem bem como funcionam os media. Se os candidatos 



 23

quisessem evitar o confronto simplesmente deixavam de “atacar” os adversários nas 

suas intervenções e limitavam-se a expor os seus argumentos. Mais difícil de gerir é, 

eventualmente, como evitar a polémica se os jornalistas passam o dia de campanha a 

interrogá-los sobre os adversários. Se comentarem é visto como uma crítica e está feito 

o lead, se recusarem uma resposta o mais provável é a notícia da noite ser “ Cavaco 

Silva não quer comentar as declarações de Mário Soares sobre…”. Apesar da crítica aos 

jornalistas pelo interesse exclusivo pelo confronto, Pierre Bordieu (2001) reconhece que 

as estratégias de comunicação preparadas para as campanhas acabam por favorecer esse 

campo.” É verdade, diga-se de passagem, que são encorajados a isso pela acção dos 

conselheiros e consultores políticos, intermediários encarregados de prestar assistência 

aos homens políticos nessa espécie de marketing político, explicitamente calculado sem 

ser necessariamente cínico, que é cada vez mais necessário para se triunfar 

politicamente através de uma adaptação às exigências do campo jornalístico, verdadeiro 

caucus que contribui cada vez mais para fazer os homens políticos e a sua reputação.” 

(Bordieu, 2001,p.110) Ou seja, se o tom de campanha é cada vez mais hostil isso não se 

deve só aos jornalistas mas também aos políticos que aproveitam os media como arena 

para o combate político. “ Cada vez mais os candidatos usam os media para criticar, 

desacreditar e ridicularizar os seus opositores do que a promover as suas ideias e os seus 

programas.” (Iyengar, Reeves, 1997,p.145) 

 O descrédito dos políticos, as sucessivas campanhas eleitorais em que os país se 

vê envolvido e o desinteresse dos telespectadores pelas notícias da política podem 

explicar esta tentativa dos media em transformar a campanha em algo “ mais 

interessante”. Um editor da BBC interrogado por Michael Gurevitc e Jay G. Blumler 

dizia: “ Nós queremos tratar a campanha como um assunto sério, mas o nosso problema 

é como evitar o cansaço dos telespectadores” (Gurevith & Blumler, 1995,p. 142). Esse 

cansaço deve-se, sobretudo, às longas pré-campanhas em que se envolvem os 

candidatos. Descontando os “ exageros” a realidade é espelhada nas palavras de Thomas 

E. Patterson (1994) sobre as Eleições Presidenciais dos Estados Unidos da América em 

1992. “ A duração da campanha moderna intensifica o “ ciclo vicioso” que caracteriza a 

relação da imprensa com os políticos. A campanha dura 10 meses e é esperado dos 

jornalistas que produzam uma estória por dia. O apetite dos media pela notícia 

ultrapassa a capacidade para as dar dos políticos…depois de tomarem posição sobre os 

assuntos principais tudo o que podem fazer é repetir argumentos” (Patterson, 1994, 

p.174). Esta necessidade de evitar o aborrecimento dos telespectadores, tendo até em 



 24

conta a duração excessiva da pré-campanha, é usada como argumento pelos media. “ Os 

jornalistas podem argumentar em sua defesa que na altura em que começa a campanha 

oficial o público já ouviu tudo o que precisava sobre as políticas em debate…mais 

atenção a assuntos como a educação na pré-primária, política de transportes e educação 

de jovens podia simplesmente ter afastado ainda mais os eleitores.” (Norris et al, 

1999,p.84) 

 A utilização permanente dos temas que envolvem o confronto político na 

campanha eleitoral pode ter um efeito nefasto. As críticas que os políticos fazem aos 

adversários são vistas como um factor para o crescente desinteresse dos eleitores na 

política. Voltamos ao estudo de Thomas E. Patterson (1994) sobre a cobertura das 

eleições presidenciais dos Estados Unidos da América pela imprensa. O autor analisou 

os títulos das notícias nas revistas Time e Newsweek entre 1960 e 1992 para verificar se 

as notícias eram positivas ou negativas. Classificou as notícias positivas como “boas 

notícias” e as negativas como “ más notícias”. O estudo revela que a mudança é 

dramática. De todas as referências a Kennedy e Nixon em 1960, 75% são positivas. Em 

1992, apenas 40% dos títulos eram favoráveis a Clinton ou Bush. “ Os media estão mais 

críticos em relação aos políticos em campanha. “ Numa tentativa de responder ao novo 

estilo da campanha, a comunicação social é forçada a repetir, interpretar e analisar os 

ataques dos candidatos”. (Iyengar, Reeves, 1997,p.145) O resultado deste jornalismo 

interpretativo é visto por Shanto Iyengar e Richard Reeves como responsável pelo tom 

cada vez mais negativo das notícias de campanha. “Mesmo que os candidatos falem 

sobre temas substanciais, a comunicação social é rápida a questionar a exactidão, 

sinceridade e intenções. Sempre e para onde olhe, o público encontra informações 

críticas sobre os candidatos. Em suma, a cobertura diária da campanha eleitoral 

contribuiu para uma atmosfera extremamente negativa.” (1997, p.145) O facto do 

controlo da mensagem ser partilhado entre os políticos e os jornalistas é uma marca da 

evolução dos media.Os jornalistas dissecam os argumentos dos políticos, expõem as 

estratégias de campanha e confrontam os candidatos. O tempo da reprodução quase 

integral dos discursos sem interpretação ficou para trás. 
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3.3- Escravos do Soundbite 

 

 Um dado é fundamental para nos darmos conta da crescente mediação e 

interpretação do jornalista que cobre uma campanha eleitoral. A drástica redução do 

tempo do Soundbite. 

 O termo é original da rádio, onde também é conhecido por “actualidade”. Foi 

usado pela primeira vez nos Estados Unidos, nos anos 60, pelos jornalistas da Rádio e 

Televisão. O Soundbite define-se por “ um segmento de gravação, dentro de uma 

reportagem, mostrando alguém a falar” (Iyengar, S; Reeves, R., 1997 p.57) A 

mensagem política directamente ao eleitor e simples, de fácil compreensão. É este o 

objectivo do Soundbite. Uma espécie de slogan diário, a mensagem do dia em poucas 

palavras mas com força suficiente para se tornar o lead da notícia. As notícias da 

campanha são preparadas sob um constrangimento de tempo. “A rádio e 

consequentemente a televisão permitem aos políticos a oportunidade de explicar os seus 

objectivos a uma audiência de massa numa forma pessoal e amistosa. No entanto, 

aqueles a quem compete passar a mensagem foram forçados a aprender que a atenção 

dos ouvintes e telespectadores é muito limitada; de acordo com um estudo feito nos 

Estados Unidos está a ficar progressivamente mais curta. Assim, o ponto mais 

importante do discurso, transmissão ou entrevista tem de ser dado de forma sumária e o 

mais concisa possível. Os políticos querem que o público se lembre da frase chave” 

(Jones, 1996 p. 27). Os jornalistas têm sido acusados de ser escravos do Soundbite. “ 

Também os novos media não escapam à crítica. Os jornalistas têm sido acusados de 

permitirem ser seduzidos pelo Soundbite, de permitirem que os políticos ditem a nova 

agenda com palavras vazias e frases sem significado. Nesta questão as televisões e as 

rádios enfrentam um dilema contínuo. Os Soundbites não podem ser ignorados porque 

são muitas vezes o mais importante de um discurso ou de uma entrevista.” (1996,p.29) 

 Cada dia, um novo Soundbite. O candidato sabe que tem de transmitir uma nova 

mensagem e de preferência sintetizada em duas ou três frases. “ As estratégia de 

comunicação institucional são fabricadas com vista a permitir que determinadas 

mensagens possam emergir desse constante ruído de fundo, recorrendo às técnicas 

apelativas do slogan publicitário, do título de imprensa ou da “ declaração” assassina do 

dirigente político. Os enunciados longos cedem lugar às pequenas frases. O apelativo 

prevalece sobre o referencial.” (Mesquita, 2003,p.98) Uma análise à campanha eleitoral 
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das presidenciais diz-nos que usualmente o Soundbite de cada candidato é comum às 

três televisões generalistas, e há que acrescentar foram usados na rádio e reproduzidos 

no dia seguinte nos jornais. O candidato tem uma oportunidade única de falar 

directamente para o eleitor sem a mediação do jornalista. O filtro que o jornalista de 

televisão pode usar é apenas na escolha do Soundbite e na sua duração. Se a estratégia 

de campanha resultar o Soundbite há-de ser escolhido por todos os jornalistas como o 

que de mais importante o candidato disse e se o candidato tiver a frase bem ensaiada, ou 

seja curta, a mensagem não vai sequer ser cortada. “ Nas democracias, os políticos, 

mesmo os mais importantes, têm de sintetizar as suas ideias em duas ou três frases e em 

meia dúzia de sinais. Só assim conseguem fazer passar as suas mensagens.” (Martins, 

2001, p.19) Nicholas Jones é crítico, como já vimos quanto à sedução dos jornalistas 

face aos Soundbites mas a crítica estende-se aos políticos. “ Em vez de prosseguirem os 

objectivos ou tomar decisões desagradáveis, os políticos preferem, no que ao argumento 

diz respeito, pôr a apresentação à frente das políticas, pensar no Soundbite em vez de 

encontrar a solução.” (1996,p.28) Também Nicholas Jones estende a crítica aos 

candidatos escravos do Soundbite “Em vez de prosseguirem os objectivos ou tomar 

decisões desagradáveis, os políticos preferem, no que ao argumento diz respeito, pôr a 

apresentação à frente das políticas, pensar no Soundbite em vez de encontrar a solução” 

(1996,p.28) 

Ao longo dos últimos anos a duração do Soundbite tem vindo a ser 

drasticamente reduzida. Pesquisadores de Harvard e da Universidade da Califórnia 

(Silverman & Diamond, 1997) concluíram que a campanha para as presidenciais dos 

Estados Unidos acabou reduzida a Soundbites nos noticiários televisivos da noite. A 

este dado acrescenta Larry J. Sabato (2000) um estudo do Center Media and Public 

Affairs que indica que a média do Soundbite nas eleições de 1988 era de 9.8 segundos 

contra os 42.3 segundos em 1960. Isto deve-se ao constrangimento de tempo das 

notícias de Televisão mas sobretudo a uma maior mediação do jornalista nas 

reportagens. Daniel C. Hallin (1997, in Yengar; Reeves) atribui a redução do Soundbite 

às transformações complexas da última década na Televisão. “ Isto representa uma 

mudança fundamental na estrutura das notícias e no papel dos jornalistas ao relatá-las: a 

moderna televisão é muito mais mediada do que a televisão dos anos 60 e 70. Durante 

esse período o papel de jornalista como comentador era relativamente passivo…O 

jornalismo televisivo era muito mais dominado pelas palavras dos candidatos do que 

pelos jornalistas…Hoje, o jornalista de televisão tem uma atitude diferente face às 
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palavras dos candidatos e outros intervenientes. Hoje, essas palavras, em vez de serem 

simplesmente reproduzidas e transmitidas às audiências, são usadas como material para 

ser tratado à parte, com outros sons e imagens e reintegrados numa narrativa.” (1997,p. 

61). O autor atribuiu estas mudanças às técnicas que hoje as televisões dominam de 

grafismo, acesso à imagem e edição mas acima de tudo ao jornalismo mais activo, mais 

mediado que nos Estados Unidos se desenvolveu depois do escândalo do Watergate e da 

guerra do Vietname. Daniel C. Hallin considera que esta mudança na forma de fazer 

jornalismo põe a nu as estratégias de campanha dos candidatos, muitas vezes baseadas 

na manipulação e concluiu: “ Em muitos sentidos a televisão moderna tem melhor 

jornalismo do que há 20 anos. É, desde logo, mais interessante de ver. Não há nada de 

mal em utilizar a televisão de um modo mais eficaz.” (1997, p.64). Mas julgar por si 

mesmo já não é possível “ …é perturbador que o público não tenha a oportunidade de 

ouvir um candidato, ou outra pessoa, falar mais de 20 segundos.” (1997,p.65). 

 

3.4- Escravos do directo 
 

 Já vimos que a campanha eleitoral se transformou num redutor Soundbite, cada 

vez mais curto. Na era da informação espectáculo, as estratégias de comunicação de 

campanha apostam cada vez mais nos directos. O grande momento do dia coincide, 

geralmente, com as oito da noite, a hora dos Telejornais das televisões generalistas. A 

estratégia foi adoptada por todos os candidatos e as televisões seguem essa rotina 

transformando o comício da noite num momento alto. A estratégia vem de encontro às 

pretensões dos políticos mas também de encontro aos interesses das Televisões. Se a 

televisão não se subordinasse cada vez mais ao imediatismo, os candidatos não 

insistiam na marcação do acontecimento para a hora dos Telejornais. Os estrategas de 

campanha sabem que marcar qualquer acção para essa hora é directo garantido e assim 

repetem-se os momentos em directo mesmo que nada de realmente importante esteja a 

acontecer. Cebrián Herreros (2003) defende que a presença da televisão altera as 

pessoas e modifica o desenrolar dos acontecimentos. Os horários adaptam-se à 

programação televisiva e celebram-se a determinada hora em função da presença da 

televisão. Nos acontecimentos políticos como a transmissão em directo de um debate 

parlamentar ou de um comício numa campanha eleitoral a política torna-se um 

espectáculo e a televisão política. Felisbela Lopes refere que “ Ao contrário dos jornais 
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que se distanciam temporalmente dos factos, a televisão assume-se como narradora do 

tempo presente, traduzindo, na sua forma mais pura, no directo…no entanto, esta poderá 

não ser a melhor maneira de informar.” (Lopes, 1999, p. 79) Ignacio Ramonet fala na 

preocupação do directo porque o directo cria a “ilusão da autenticidade”. O autor 

defende que o ideal seria saber quando e onde se vão desenrolar os acontecimentos e 

colocar as câmaras ponderadamente. Os políticos em campanha eleitoral permitem isso. 

“ Cada vez menos a informação televisiva corre atrás do acontecimento exterior; ela 

tende a convocá-lo para a hora do telejornal no palco da estação televisiva. É mais 

seguro, mais fácil de filmar. E é em directo. O método é o seguinte: reduzir, 

radicalmente, a política ao concreto. Como o abstracto não tem imagem, esse é o grande 

defeito ontológico. Só o real é filmável. Não a realidade.” (Ramonet, 1999,p. 93). Não é 

só em campanha que Televisão e Política se juntam no prime time. Sempre que um 

Presidente da República, um governante ou um líder da oposição, por exemplo durante 

um Congresso ou uma Convenção, quer anunciar algo que tenha impacto na opinião 

pública marca o acontecimento para as oito da noite. É quase como se soubesse que isso 

vai obrigar a um directo no noticiário da noite e se não obriga, pelo menos parece, 

porque acaba sempre por se concretizar. Na sala de estar lá de casa o telespectador fica 

mais atento, afinal se merece directo na Televisão é porque alguma coisa de importante 

está a acontecer. “ A televisão dirige-se ao espectador, na sua sala de estar apolítica, 

como membro de uma família, como consumidor, como um indivíduo em busca de 

sensações, e por vezes como utilizador de informação.” (Dayan, Katz, 1999,p.121). Um 

directo é mais espectacular, dura normalmente mais tempo que uma reportagem e o 

político tem mais tempo de antena. As televisões fazem os directos no arranque dos 

acontecimentos e isso quer dizer que as primeiras palavras até podem ser de meros 

agradecimentos. A televisão já lá está e vai manter o directo até que o protagonista diga 

aquilo que realmente importa. Mesmo que no final o jornalista que está a fazer o directo 

faça a sua interpretação, as palavras do político foram ditas olhos nos olhos ao 

telespectador que não se limitou a ouvir 20 segundos editados do que de mais 

importante foi comunicado.” A maior parte dos políticos prefere as entrevistas em 

directo. Eles gostam de ter controlo, sabendo que os seus comentários não podem ser 

editados. Também gostam de ter a última palavra. Nada os incomoda mais do que 

descobrir que a longa pré-gravada entrevista foi reduzida para uma breve resposta ou 

para uma só frase, muitas vezes durando apenas alguns segundos.” (Jones, 1996, p. 20). 
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 Daniel Dayan e Elihu Katz descrevem os directos como acontecimentos que 

envolvem o aparelho de televisão numa espécie de aura e que transformam o acto de 

assistir. “ O acontecimento é em directo. Os acontecimentos são transmitidos à medida 

que ocorrem, em tempo real. São além disso, imprevisíveis, pelo menos no sentido em 

que alguma coisa pode correr mal.” (1999, p. 121). Alain Minc (1994) fala na ilusão do 

directo porque “maximiza a informação” e “ parece cumprir o sonho da informação 

absoluta”. O autor defende que “…os efeitos perversos da informação espectáculo 

manifestam-se em todo o lado. Na política evidentemente, cujo funcionamento subverte, 

ao ponto de vermos os homens de Estado com os olhos postos, não nas decisões a tomar 

mas na sua percepção”. (1994, p. 125) Por isso Alain Minc levanta duas questões: se a 

informação espectáculo fornecerá mais informação ou servirá de pretexto para um 

simples espectáculo e se o directo, que pode a cada instante, derrapar na ineficácia, não 

será afinal uma absoluta delapidação do tempo. 

Já faz parte do plano de cobertura de uma campanha eleitoral. Conhecendo-se os 

programas de cada partido ou de cada candidato, planeiam-se meios de directo para os 

comícios da noite que vão coincidir com o Telejornal. Muitas vezes os directos são 

apenas a delapidação de tempo de que fala Alain Minc. O candidato ainda não chegou, 

o discurso há-de acabar por atrasar mas o planeamento do tempo de satélite, que é feito 

obrigatoriamente umas horas antes, obriga a que o jornalista faça o directo à hora que 

estava programado. A sala do comício está cheia para receber o protagonista, as 

bandeiras agitam-se com o acender dos holofotes, sinal de que o directo está iminente, e 

o repórter fala sem ter quase nada para relatar. Fala do número de apoiantes, do slogan 

por detrás do púlpito, antevê o que o candidato terá para dizer. Directos vazios, sem 

assunto, só para marcar presença, para dizer que a estação de televisão está no local. 

Para o telespectador fica o momento, se havia muitos apoiantes, muita mobilização. 

Conteúdo político? Nenhum. Mário Mesquita defende que a Televisão se apropriou do 

comício. “ Convém planificá-lo de modo a que, à hora do noticiário, o líder esteja no 

uso da palavra: a televisão introduzirá, em directo, a pequena frase assassina que se tudo 

correr como o previsto, dará origem, no dia seguinte, a títulos na imprensa.” (Mesquita, 

2003, p.101) 
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CAPÍTULO II 

O PLURALISMO NA CAMPANHA ELEITORAL 
 

 Na pré-campanha para as eleições presidenciais de 2006 as três televisões 

generalistas, RTP, SIC e TVI, organizaram-se para transmitir debates a dois entre os 

candidatos. Cavaco Silva, Mário Soares, Manuel Alegre, Jerónimo de Sousa e Francisco 

Louçã cruzaram-se nos estúdios apresentando os respectivos programas e debatendo 

ideias. Para trás ficaram outros potenciais candidatos mas a verdade é que quando os 

debates começaram também estas cinco candidaturas eram potenciais porque ainda 

nenhuma delas tinha apresentado as necessárias assinaturas no Tribunal Constitucional. 

Garcia Pereira, candidato apoiado pelo Partido Comunista dos Trabalhadores 

Portugueses – PCTP-MRPP, queixou-se à Alta Autoridade para a Comunicação Social, 

então a entidade reguladora, mas as três televisões não alteraram o acordo estabelecido e 

avançaram com os debates entre os cinco candidatos. Já durante o período oficial de 

campanha, a RTP realizou uma Grande entrevista com Garcia Pereira mas nas 

entrevistas emitidas durante o Telejornal, uns dias depois, não incluiu de novo o 

candidato. Também a estação privada de televisão SIC emitiu entrevistas no Jornal da 

Noite, durante a campanha eleitoral, com os cinco candidatos. Garcia Pereira foi de 

novo excluído. No acompanhamento dos candidatos na campanha eleitoral a RTP foi a 

única a emitir diariamente as acções de campanha de Garcia Pereira. A TVI cobriu 

pontualmente as acções do candidato, a SIC só por uma vez, nos 13 dias de campanha, 

emitiu uma reportagem de Garcia Pereira. Este é talvez o caso mais gritante no que diz 

respeito ao pluralismo mas ao longo da campanha os candidatos, em especial o 

candidato apoiado pelo Partido Socialista, Mário Soares, queixaram-se dos critérios de 

cobertura das televisões. O candidato chegou mesmo a acusar a SIC de estar a favorecer 

Cavaco Silva.  

 Ao longo do estudo de caso que vamos apresentar sobre a cobertura informativa 

das três televisões generalistas vamos perceber que há candidatos com mais tempo de 

emissão do que outros e que há candidatos que todos os dias vêm as suas acções de 

campanha cobertas em directo e outros não. As televisões alegam critérios jornalísticos 

e justificam que a informação relativa a uma campanha eleitoral se baseia em valores-

notícia, ou seja interesse noticioso, e não em igualdade de cobertura contada ao minuto 

para cada candidato. Nos tempos de antena, obrigatórios por lei em período eleitoral, as 
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várias forças políticas têm oportunidade de explanar os seus programas eleitorais com 

regras bem definidas. A todos é dado o acesso à televisão pública e privadas, assim 

como às rádios, e os tempos de emissão são atribuídos em condição de igualdade às 

diversas candidaturas. (art. 53º do DL nº 319-A/76) Garantidas estas condições será que 

a cobertura noticiosa deve ser igual para todos os candidatos? Todos devem ter 

cobertura jornalística igual independentemente da força política pela qual são apoiados 

ou das intenções de voto manifestadas pelas sondagens? Tem o Serviço Público de 

Televisão mais obrigações no que diz respeito à igualdade de oportunidades no 

tratamento noticioso que as estações privadas de televisão? Pluralismo quer dizer o 

mesmo que tratamento noticioso igual? São questões às quais tentaremos responder 

começando por analisar o que diz a lei. 

 

1- O que diz a lei 
 

 Desde a versão inicial de 1976 que a Constituição da República Portuguesa 

(CPR), entre os princípios fundamentais, consagra o pluralismo como um dos três 

pilares do Estado. No artigo 2º refere o “ pluralismo de expressão e organização política 

democráticas” – a par da soberania popular e do respeito pelos direitos e liberdades 

fundamentais – como a base do Estado de direito democrático. Como recordou o Juiz 

Conselheiro Pedro Figueiredo Marçal, no colóquio internacional da Alta Autoridade 

para a Comunicação Social sobre o Pluralismo na Comunicação Social, em Lisboa, em 

1992, “ o pluralismo é um elemento constitutivo do Estado e assume tal dignidade que 

figura entre os limites materiais que as leis da revisão constitucional terão de respeitar 

(art. 288º, alínea i)”. Definindo o pluralismo como “ o acolhimento de diversas 

ideologias e na possibilidade de várias correntes de opinião se exprimirem ainda que 

sejam minoritárias e nem sequer consigam representação parlamentar”, o Juiz 

Conselheiro e então Presidente da Alta Autoridade para a Comunicação Social lembrava 

que a CRP além de consagrar o pluralismo definia também, em complemento, a 

possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião, através dos 

meios de comunicação social. Impôs assim a existência de órgãos independentes e 

previu, além do direito de réplica política, um amplo direito de resposta, assim como, na 

rádio e na televisão, tempos de antena extensivos às organizações sindicais, 
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profissionais e representativas das actividades económicas (arts. 37º e 40º) - tudo isto 

constituindo, afinal, concretas vias para se chegar ao desejado pluralismo. 

 Pluralismo é um conceito aliás presente em todos os documentos/leis que servem 

de base ao exercício da actividade jornalística, concretamente na televisão. A lei da 

Televisão quando fala na autonomia dos operadores (art. 23º) refere “ A liberdade de 

expressão do pensamento através da televisão integra o direito fundamental dos 

cidadãos a uma informação livre e pluralista, essencial à democracia e ao 

desenvolvimento social e económico do País”. Na mesma lei mas no art. 47º já referente 

às obrigações específicas dos operadores que actuem ao abrigo da concessão do serviço 

público de televisão (RTP) refere “ proporcionar uma informação rigorosa, 

independente e pluralista.” Ou seja, o pluralismo é obrigação dos operadores de 

televisão sejam eles privados ou públicos.  

 No colóquio da Alta Autoridade para a Comunicação Social o jurista Miguel 

Reis defendeu que mais do que um problema jurídico, a questão do pluralismo tem sido 

um problema político. “ Para os políticos da oposição nunca há pluralismo. Para os 

governos há sempre, o que, por si só indica razão para a oposição”. (A.A.C.S., 1999,p. 

171). Miguel Reis define pluralismo como “ a expressão equilibrada de todas as 

correntes de opinião no sistema informativo, entendendo-se por sistema informativo o 

conjunto dos media intervenientes num determinado espaço” (p. 172). O jurista 

questiona desde logo o que se deve entender como correntes de opinião lembrando que 

“ …uma das regras do jornalismo diz que é notícia tudo o que for socialmente relevante. 

Entendemos que mais do que saber quantas pessoas se integram nesta ou naquela 

corrente de opinião o que importa para definir corrente é saber se determinado facto, 

determinada opinião (ainda que individual) é socialmente relevante para se elevar a essa 

categoria de corrente. E isto sob pena de se poderem matar as correntes à nascença…” É 

o valor-notícia versus o pluralismo. Qual deve pesar mais? Devemos contar a metro, ou 

em televisão, ao segundo as notícias dadas aos candidatos numa campanha eleitoral ou 

podemos partir do princípio que um dia de campanha de Aníbal Cavaco Silva merece 

mais tempo de cobertura do que a única acção de campanha de Garcia Pereira nesse 

mesmo dia? Porque escolheu a televisão fazer directo do jantar de campanha de Manuel 

Alegre e não o fez do jantar de campanha de Mário Soares? “ Não pode falar-se de 

pluralismo esquecendo a própria natureza dos media, como se o pluralismo fosse “ um 

colete-de-forças” dos media.” (A.A.C.S., 1999,p. 172). 
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 O preceito constitucional da “ igualdade de oportunidades e de tratamento das 

diversas candidaturas” (art. 113º, nº3, al.b) da CRP foi várias vezes evocado em 

anteriores actos eleitorais em queixas na Comissão Nacional de Eleições e na Alta 

Autoridade para a Comunicação Social. A 4 de Janeiro de 2006 e a propósito de uma 

queixa de António Garcia Pereira sobre tratamento discriminatório por parte dos órgãos 

de comunicação social à sua candidatura às eleições presidenciais entendeu a AACS 

deliberar: “ Tendo verificado que concluído o processo de oficialização dos candidatos a 

Presidente da República se regista uma manifesta discriminação retrospectiva da 

cobertura dada aos diferentes projectos eleitorais em presença, a Alta Autoridade para a 

Comunicação Social entendeu dever chamar a atenção aos operadores de televisão para 

a necessidade de criarem condições que permitam ao candidato António Garcia Pereira 

expor de forma mais detalhada o seu projecto eleitoral e adoptar a informação eleitoral 

na presente fase ao desiderato de cobertura equilibrada dos candidatos presidenciais.” 

Esta deliberação levou a RTP a realizar uma Grande Entrevista com o candidato às 

eleições presidenciais apoiado pelo PCTP/MRPP, tal como já tinha feito anteriormente 

com os restantes candidatos. Excluído como já vimos dos debates que se realizaram na 

pré-campanha eleitoral, António Garcia Pereira não mereceu, no entanto, das restantes 

televisões, SIC e TVI, qualquer espaço de entrevista ou possibilidade de explanação 

mais detalhada dos seus projectos como candidato. Esta não foi a primeira vez que 

Garcia Pereira se queixou à AACS. Candidato recorrente tanto a eleições legislativas 

como presidenciais, o membro coordenador do PCTP/MRPP tem por diversas vezes 

junto da entidade reguladora e da Comissão Nacional de Eleições alertado para o facto 

de tratamento discriminatório por parte dos operadores televisivos e rádios. A 11 de 

Novembro de 2005, António Garcia Pereira, era candidato pelo círculo de Lisboa às 

eleições legislativas de 20 de Fevereiro. Apresentava então uma queixa à entidade 

reguladora por tratamento desigual e discriminatório das diversas candidaturas na 

organização dos debates nas três televisões com especial destaque para a RTP e RDP 

(serviço público de rádio). Entendeu a Alta Autoridade para a Comunicação Social a 3 

de Fevereiro de 2005, após análise da queixa: “ A AACS compreende a natureza e as 

especificidades das linguagens dos diversos media e da sua percepção por parte do 

público. Não julga, este órgão que o preceito constitucional da igualdade de 

oportunidades e de tratamento das diversas candidaturas” (art. 113º, nº3, al. b) possa e 

deva ser imediata e tecnicamente transponível para o tratamento jornalístico de uma 

campanha eleitoral, em termos de igualitarismo estrito e permanente, de repartição até 
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ao milímetro e até ao segundo. Importa sim, que o tratamento jornalístico abranja e 

comunique com equidade e com rigor o acto eleitoral, na sua globalidade. 

Naturalmente, entrando em linha de conta com o interesse noticioso das iniciativas mas 

envolvendo todos os partidos e forças que nele participam e o essencial das suas 

propostas eleitorais. Ora tal exigência legal- que a todos os órgãos de comunicação 

social obriga- só pode ser a própria estrutura da cobertura da chamada pré-campanha e 

campanha eleitoral por parte do serviço público audiovisual, quer no que se refere ao 

tratamento noticioso quer no que toca à estruturação dos debates entre dirigentes 

políticos.” (ver como se cita artigo electrónico). A entidade reguladora especificou na 

deliberação reiterar o seu empenhamento na salvaguarda da liberdade de imprensa e de 

programação e reafirmar que os deveres legais de isenção e rigor informativo só podem 

responder ao direito dos cidadãos a ser informados. A queixa era relativa à RTP, SIC e 

TVI, no que a operadores de televisão diz respeito mas a Alta Autoridade para a 

Comunicação Social na sua deliberação entendeu só especificar o serviço público de 

televisão. “ Recomendar à RTP que- estando obrigada a observar o “ rigor” e a “ 

objectividade” e a “ independência de informação” (Artº 46º da Lei nº 32/2003, de 22 de 

Agosto) e a informar de forma “ pluralista” (al.b) do Artº, nº2, da mesma Lei) – actue 

segundo a letra e o espírito da lei, bem como do Contrato de Concessão de Serviço 

Público de Televisão, divulgando o essencial das propostas eleitorais de todas as 

candidaturas, noticiando as suas iniciativas relevantes, envolvendo na série de 

entrevistas e nos debates dirigentes das forças em presença.” Importa destacar que esta 

recomendação à RTP teve o voto contra de um dos membros da entidade reguladora, 

Carlos Veiga Pereira, que assim se justificou: “ As normas constitucionais e legais 

relativas à igualdade de oportunidades e de tratamento das diversas candidaturas, 

nomeadamente nas eleições à Assembleia da República, são hoje quase apenas uma 

mera recordação dos princípios de direito eleitoral instituídos após o 25 de Abril. Na 

ausência de um enquadramento jurídico actualizado, restam apenas os chamados 

critérios jornalísticos, os quais sozinhos, acentuam, inevitavelmente, a desigualdade 

entre as diferentes candidaturas. Em meu entender, a deliberação deveria denunciar, sem 

ambiguidades e situação presente.” Entendeu ainda Carlos Veiga Pereira “ O 

comportamento da RTP não justifica uma recomendação sobre a cobertura da campanha 

eleitoral, recomendação que será inevitavelmente interpretada pelos telespectadores 

como uma sanção”(www.aacs.pt) . Nesta deliberação da AACS entende-se claramente 

que a entidade reguladora, apesar da lei obrigar ao princípio do pluralismo e à igualdade 
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de tratamento por parte das entidades públicas e privadas das diversas candidaturas, 

depreende que o serviço público de televisão tem mais obrigações de respeitar esse 

princípios do que os operadores privados caso contrário a recomendação estender-se-ia 

aos restantes operadores de televisão.  

A este propósito vale a pena recuperar uma deliberação tomada pela Comissão 

Nacional de Eleições por altura das eleições presidenciais de 1996 quando foi chamada 

a intervir para mandar repor, na estação de televisão SIC, a igualdade de oportunidades 

e tratamento das candidaturas de Jerónimo de Sousa e Alberto de Matos, cujas 

iniciativas de campanha eleitoral estavam “a ser sistematicamente omitidas”. Alegou a 

estação de televisão privada que agiu segundo critérios puramente jornalísticos, até na 

medida em que era conhecida a intenção clara de posterior desistência dos outros 

candidatos a favor de Jorge Sampaio. Entendeu na sessão de 13/02/96 a CNE que 

“…para os órgãos de comunicação social, visual e falada (televisão e rádios) não existe 

qualquer lei ou disposição que imponha condutas e regimes concretos que garantam o 

pluralismo e igualdade de oportunidades nas eleições para a Assembleia da República, 

para Presidente da República, para as Assembleias Regionais ou para as Autarquias”. 

Segundo a deliberação da CNE “…o disposto no Artº 116ºnº 3 b) da Constituição ainda 

não foi objecto de regulamentação própria em relação a estes órgãos privados de 

comunicação social, ao contrário do que sucede com a imprensa escrita. Compreende-se 

que assim suceda, na medida em que a privatização da actividade de televisão ocorreu 

posteriormente e que, também só posteriormente foi regulamentada a actividade de 

rádio. A SIC, à semelhança de todos os outros órgãos de comunicação social sejam 

empresas públicas ou privadas, é obrigada a dar tratamento jornalístico não 

discriminatório de forma a dar cumprimento ao princípio geral de direito eleitoral de 

igualdade de tratamento das candidaturas, sem prejuízo, porém de critérios de interesse 

jornalístico. Conclui a Comissão Nacional de Eleições: “ A CNE não pode, pelas razões 

expostas decidir pela aplicação de qualquer sanção, por não estar prevista na lei. E, por 

isso, apela às forças políticas que promovam a elaboração de lei adequada, para 

colmatar este vazio legislativo, especialmente pela disparidade de situações em que se 

encontram os órgãos de comunicação social escrita por um lado e os audiovisuais por 

outro”. Já em relação ao serviço público de televisão, que não é objecto desta queixa na 

Comissão Nacional de Eleições, a CNE recorda que à data do Decreto-Lei nº 85-D/75 

só existia o serviço público e que para os seus órgãos impunha o artº 47º o dever de 

“manterem rigorosa neutralidade perante as diversas candidaturas e os partidos 
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políticos” com a ameaça de gravíssimas sanções, ou seja, prisão até dois anos ou prisão 

maior de 2 a 8 anos. (www.cne.pt) Sobre o serviço público de televisão, Maria de 

Fátima Abrantes e Jorge Miguéis (2005) acrescentam que o acatamento do princípio de 

igualdade de tratamento dos candidatos é de uma amplitude e grau de exigência maiores 

tratando-se da televisão e rádios públicas. Entendem os autores que “No caso da RTP 

(estação contra a qual há sempre um elevado número de queixas) tal situação reveste-se 

de superior gravidade porquanto a empresa detentora da RTP é a sociedade «Rádio 

Televisão de Portugal, SGPS, SA) que é concessionária, de acordo com o respectivo 

contrato de concessão celebrado em 22 de Setembro de 2003 e actualmente em vigor. O 

facto de ser uma sociedade concessionária do serviço público coloca-a sobre a égide da 

previsão legal do artº 47º da LEPR, inculcando-lhe o cumprimento dos princípios de 

neutralidade e imparcialidade. Maria de Fátima Abrantes e Jorge Miguéis citam os 

seguintes artigos do contrato de concessão do serviço público para demonstrar o dever 

de imparcialidade: “ O serviço público de televisão está obrigado a satisfazer as 

múltiplas necessidades culturais, educativas e recreativas dos diversos públicos; é 

obrigação do serviço público de televisão desenvolver uma programação pluralista, 

inovadora e variada; é sua obrigação proporcionar uma informação imparcial, 

independente, esclarecedora e pluralista, que suscite o debate e que exclua a 

informação-espectáculo ou sensacionalista”. Resta acrescentar que a Comissão Nacional 

de Eleições recebeu 16 queixas relativas ao tratamento jornalístico discriminatório no 

decorrer da campanha eleitoral para as eleições presidenciais, 4 delas apresentadas por 

António Garcia Pereira, as restantes por cidadãos.  

 

2- Os exemplos inglês e francês 
 

 Analisado o que determina a lei portuguesa no que diz respeito ao tratamento 

jornalístico de uma campanha eleitoral, em concreto para a eleição do Presidente da 

República, vale a pena olharmos alguns exemplos sobre a preocupação pelo pluralismo 

na Europa. Escolhemos a Europa por ser uma realidade mais próxima de Portugal e 

dentro deste universo a Grã-Bretanha e a França. A Grã-Bretanha pela obrigatoriedade 

da televisão pública e privada de tratamento equitativo dos partidos que concorrem a 

uma eleição durante a campanha eleitoral. A França por essa mesma obrigação durante 

o ano político mas com tratamento livre, embora cuidadosamente observado pela 
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entidade reguladora, durante a pré-campanha e campanha eleitoral. São apenas balizas 

que nos permitem observar as regras a que as televisões dos dois países estão sujeitas e 

que servem de reflexão para o que é feito em Portugal. 

 Em 1979, Michael Gurevitc e Jay G. Blumler fizeram um estudo de observação 

com o objectivo de perceber como se fazia a construção de um noticiário eleitoral na 

BBC. Os autores concluíram que o serviço público de televisão britânico concedia 

grande importância ao noticiário eleitoral, ocupando as reportagens da campanha quase 

metade do noticiário. Limitamos aqui a observação do estudo quanto aos critérios 

jornalísticos que a BBC segue para cobrir uma campanha eleitoral de modo a garantir a 

igualdade de oportunidades das várias forças políticas durante a campanha eleitoral. “ A 

produção do noticiário eleitoral para televisão é uma luta contínua para reconciliar dois 

objectivos potencialmente opostos da política editorial. A cobertura da campanha deve, 

não só ser noticiável, como também honesta. Por um lado, os jornalistas devem 

comportar-se como profissionais, aplicando os seus tradicionais instintos de 

noticiabilidade à colheita diária de declarações e incidentes de campanha. Por outro 

lado, cada partido deve, em princípio, receber aquele quinhão de atenção que é 

merecido pela sua força no país (definido por uma fórmula mista de expressão de votos 

nas eleições anteriores e os lugares em disputa nas correntes). Na prática, os jornalistas 

tomaram como referência a distribuição de tempos de antena radiofónicos que foram 

atribuídos a cada partido na referida campanha – que prescrevia uma proporção de 5:5:3 

para os partidos Conservador, Trabalhista e Liberal, respectivamente em 1979.” 

(Gurevitch, M., Blumler, J. (1999). A construção do noticiário eleitoral: um estudo de 

observação na BBC. In Traquina (Org.), Jornalismo: Questões, Teorias e “Estórias” 

(pp.191-213). Ou seja, para o serviço público de televisão da Grã-Bretanha as regras de 

cobertura das várias forças políticas eram definidas tendo em conta a representatividade 

de cada partido na vida política do país. Mas estas regras não dizem só respeito ao 

serviço público. Aliás na Grã-Bretanha os operadores privados de televisão regem-se 

pelas mesmas regras do serviço público e assim também os operadores de televisão 

privados da Grã-Bretanha estão sujeitos à preocupação do equilíbrio entre as várias 

forças políticas. O Committee on Political Broadcasting- criado em 1947 e composto 

por representantes das televisões e dos partidos políticos é o organismo a quem compete 

definir essas regras. (Norris et al: 1999) Através de negociações este organismo define o 

tempo que deve ser dado a cada partido fora do período eleitoral e também o tempo 

durante o período oficial de campanha eleitoral. Este cálculo não é feito numa base 
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diária durante a campanha mas é calculado no final para avaliar se a televisão pública e 

os operadores privados cumpriram a norma estabelecida. Por norma as queixas do 

partidos políticos sucedem-se quanto ao tratamento jornalístico na campanha mas 

embora não sendo perfeito o sistema de rateio que pretende não um tratamento igual 

para as forças políticas mas proporcional é uma forma das televisões britânicas tentarem 

ser imparciais na cobertura da actividade política do país. 

 No estudo que Gurevitch e Blumler realizaram na BBC foi evidente a 

preocupação pela imparcialidade mas ela levanta outro tipo de problemas. “ Isto era 

uma fonte de preocupação sempre presente para os fabricantes de notícias que 

observámos, guiando os seus esforços num emaranhado de selecções, apresentações e 

decisões de timing. A sua preocupação com o equilíbrio era um reflexo, em parte, das 

suas responsabilidades legalmente definidas. A obrigação de apresentar assuntos 

controversos com a «devida imparcialidade» a qual está inserida na Lei da Radiodifusão 

Independente, e que após a sua aprovação foi também aceite pela BBC, está impressa 

em termos gerais e não estipula quaisquer deveres específicos. O factor mais urgente 

para se ser imparcial reside na consciência pragmática dos radiodifusores de que, 

quando as principais forças parlamentares, pelas quais são responsáveis, estão 

embrenhadas numa luta pelo poder, eles não poderem expor-se à crítica de terem 

influenciado o resultado. De facto, uma alegada falta de equilíbrio é a razão de queixa 

utilizada mais vezes no campo político contra os radiodifusores, que esteve na base de 

um protesto oficial do Partido Trabalhista em consequência das eleições de Outubro de 

1974.” (1999:p.200) Num país em que os jornais tomam partido por uma força política 

antes da eleição e fazem em editorial uma intenção de voto, este esforço das televisões 

pela imparcialidade parece levado quase ao extremo. Na observação da BBC os autores 

do estudo relatam que embora o cálculo de emissão do tempo dedicado a cada partido 

seja obtido no fim da campanha eleitoral, um membro da equipa da “oficina” tinha a 

tarefa de calcular a quantidade de tempo atribuída aos diferentes partidos no noticiário à 

medida que prosseguia a campanha para que o editor e os produtores consultassem o 

“total” e fizessem as suas contas. “ O equilíbrio por cronómetro é relativamente fácil de 

levar a efeito, embora os valores-notícia, por vezes, tenham de ser sacrificados para que 

tal se consiga. No entanto, tanto os radiodifusores como os políticos compreendiam que 

havia outras dimensões para o problema. Uma questão levantada pelo Partido 

Trabalhista em 1974 dizia respeito à ordem do alinhamento na qual os dirigentes 

políticos apareciam nos pacotes eleitorais. Estes gostam de ganhar, sempre que possível, 
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a «iniciativa» na cobertura noticiosa da campanha e de dar a impressão de dominar o 

debate, evidenciando os seus argumentos e pondo os seus rivais na defensiva. «Abrir» o 

noticiário pode parecer uma forma de ganhar vantagem. Pela sua parte, os produtores da 

BBC esforçavam-se por construir uma sequência que fluísse naturalmente e que 

reflectisse o significado político do que tinha sido dito num determinado dia. Mas a 

necessidade de fazer todas as combinações possíveis para a escolha da mensagem 

partidária que abriria o noticiário, também era de grande importância para eles. Quando 

estavam perante um desequilíbrio, procuravam logo descobrir formas de remediar a 

situação.” (1999, p. 203) A procura de garantir o pluralismo na televisão de serviço 

público e das operadoras privadas da Grã-Bretanha e garantir a equidade entre as forças 

políticas pode assegurar por um lado a possibilidade de expressão dos partidos mas por 

outro condiciona a actividade jornalística. A necessidade de olhar para o cronómetro à 

medida que a campanha avança pode pôr em causa a cobertura jornalística de 

determinados factos se as televisões forem concluindo que por muito interessante que 

seja a campanha de um determinado partido e por muito aborrecida que seja a de outro o 

cronómetro estiver “desequilibrado”. Mais do que se regerem pelos valores-notícia as 

televisões têm de se reger pelo rateio previamente definido e nem os alinhamentos a isso 

escapam. A hierarquização das notícias no telejornal não se fará no sentido do que é 

mais notícia ou do partido mais votado e logo como maior grau de preferências, far-se-á 

tendo em conta um equilíbrio entre as várias forças políticas que concorrem à eleição. 

Michael Gurevith e Jay G. Blumler concluem que embora a abordagem 

escrupulosamente imparcial salvaguarde os partidos políticos de uma cobertura 

manifestamente tendenciosa e assegure a atenção sobre a maioria dos seus temas 

preferidos, ela também constrange a construção do noticiário eleitoral em, pelo menos, 

três casos. “ Primeiro, o princípio do equilíbrio está em tensão com o critério da 

objectividade. Mesmo que aconteça que um partido seja mais activo que o outro, a 

televisão tenderá a envidar esforços para ignorar e ocultar o facto. Segundo, 

circunscreve o papel dos valores-notícia no processo de selecção – ainda mais do que a 

linguagem de «compromisso» da política oficial. Os jornalistas não se podem dar ao 

luxo de se guiarem predominantemente por aquilo que seria mais interessante e 

significante para os espectadores. Em vez disso, o seu ponto de partida deve ser a 

necessidade de fazer, a partir das actividades do dia dos trabalhistas, conservadores e 

liberais, aquela particular mistura equilibrada que pode ser prontamente combinada num 

pacote global facilmente inteligível. Terceiro, o equilíbrio molda inevitavelmente a 
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forma das reportagens eleitorais. Uma vez que as «estórias» eleitorais têm de ser 

construídas a partir de mensagens dos trabalhistas, conservadores e liberais, os 

produtores estão continuamente a fazer face ao problema de decidir o modo como 

justapor os ingredientes multipartidários que geralmente são obrigados a apresentar: por 

outras palavras, o modo de os meter num pacote profissionalmente 

satisfatório.(1999:p.204) 

 Analisada a realidade da Grã-Bretanha vale a pena observar o caso francês. No 

colóquio sobre o pluralismo na comunicação social organizado em 1992 pela Alta 

Autoridade para a Comunicação Social, em Lisboa, François Hurard, director do serviço 

de programas do Conselho Superior do Audiovisual de França (CSA) estabelecia duas 

noções de pluralismo. O pluralismo político e social na informação e os programas; a 

livre expressão das correntes de pensamento e de opinião e o pluralismo político e social 

na informação e nos programas; o pluralismo da expressão das correntes de pensamento 

e da opinião. O CSA tem como missão assegurar o pluralismo no conjunto dos serviços 

de comunicação audiovisual, quer sejam públicos ou privados, mas a legislação francesa 

determina que essa obrigação se impõe particularmente ao sector público de 

comunicação “ nomeadamente para as emissões de informação política”.  

 Para assegurar o pluralismo há também regras bem definidas em França. Em 

1969, uma directiva do Conselho de Administração da ORTF, organismo que na época 

era detentor do monopólio da radiodifusão estabeleceu a “regras dos três terços”. É 

como define François Hurard uma regra que não tem estatuto legislativo ou 

regulamentar e que impõe a classificação das personalidades políticas em três 

categorias: Governo, maioria parlamentar e oposição parlamentar. As intervenções do 

Presidente da República não estão ligadas a nenhum dos terços. Cada uma das três 

categorias deve ter um terço do tempo total de intervenção. Compete ao Conselho 

estabelecer uma relação dos tempos de palavra das várias personalidades políticas e 

comunicar esses tempos às empresas dentro de uma periodicidade mensal. A “regra dos 

três terços” sofre há muito de uma longa de discussão em França. Como admite o 

director do serviço de programas da entidade reguladora “…apresentou sempre o 

inconveniente da introdução de uma distorção relativamente às necessidades do 

tratamento da actualidade. É evidente que existe uma diferença entre a atenção dada 

pela opinião ao Governo e a que tem para com a maioria. Este desequilíbrio explica-se 

pelo facto de, muito mais que as personalidades da maioria, serem os membros do 

governo que fazem a actualidade, quer pelas decisões que tomam, quer pelo alcance das 
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suas declarações na informação dos nossos concidadãos. A análise da aplicação da regra 

dos três terços durante vários anos mostra, alias, que qualquer que seja a tendência do 

poder, o tempo concedido ao Governo é geralmente superior a um terço, e o tempo de 

intervenção atribuído à maioria inferior a um terço. É igualmente nos episódios da vida 

política que é difícil, ou melhor, impossível, respeitar a regra dos três terços. Em certos 

momentos, na verdade, uma tendência política ocupa mais do que outra o grande plano 

da cena, criando de facto um desequilíbrio no respeito pela regra dos três terços.” 

(AACS: 1999, p. 49) A polémica com a regra que tenta definir o pluralismo em França 

atingiu ainda mais dimensão com a bipolarização da vida política francesa e pelo 

aparecimento de formações e personalidades políticas não conotáveis claramente com a 

maioria ou com a oposição. Decidiu a entidade reguladora fazer publicar 

trimestralmente dois tipos de relação: a estabelecida segundo a regra dos três terços e 

outra relação com os tempos de antena atribuídos a cada formação política, esteja ela ou 

não representada no Parlamento. Embora não sendo perfeito, François Hurard, admite 

que esta forma de controlo e de apreciação do pluralismo é um instrumento 

indispensável do Conselho para o cumprimento da sua missão.  

 A lei francesa confiou ao Conselho Superior para o Audiovisual um poder 

especial de organização das campanhas eleitorais na rádio e na televisão, transmitidas 

pelo serviço público, e um poder de recomendação junto dos canais privados, para lhes 

lembrar as condições exigidas pelo respeito do pluralismo durante os períodos 

eleitorais. Os tempos de antena atribuídos aos candidatos durante o período de 

campanha oficial são organizados pelo CSA e dizem apenas respeito ao serviço público 

da radiotelevisão. O tempo atribuído varia consoante a eleição, para a Presidência da 

República é o critério da igualdade que se impõe, nas eleições legislativas o tempo de 

antena acordado para cada partido tem em consideração a sua representatividade. Já no 

que à cobertura jornalística diz respeito, em período eleitoral já não é a regra dos três 

terços que se aplica, mas uma regra de equilíbrio aplicada aos tempos de antena 

acordados para os vários candidatos ou para a sua apresentação editorial. O CSA 

divulga as suas recomendações que cometem ao serviço público de televisão e 

operadores privados pedindo que respeitem, durante um período de cerca de um mês 

antes da data do escrutínio, um equilíbrio tanto no tom como no tempo de apresentação 

dos diversos candidatos. O CSA estabelece ainda semanalmente relações dos tempos de 

intervenção dos candidatos em cada canal e é levado a intervir de imediato junto dos 
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difusores, garante o director do serviço de programas do Conselho, se o equilíbrio não 

for respeitado. 



 43

CAPÍTULO III 

AS PRESIDENCIAIS DE 2006 
 

 As eleições presidenciais de 2006 foram as mais disputadas dos últimos vinte 

anos. Ao fim de dez anos, Jorge Sampaio, Presidente da República abandonava o cargo. 

Sampaio foi eleito em 1996 com o apoio do Partido Socialista (PS) e em 2001 

reconduzido no cargo para o segundo mandato. Assim confirmou a tendência na 

democracia portuguesa. Desde 1975 todos os Presidentes da República foram eleitos 

por dois mandatos, limite imposto na Constituição Portuguesa, e todos foram apoiados 

por partidos de esquerda. Nunca na história da democracia de Portugal um candidato 

apoiado pela direita tinha chegado ao mais alto cargo da nação. 

 O Presidente da República é eleito por sufrágio universal e as candidaturas são 

unipessoais embora na maioria dos casos apoiada por partidos políticos.   

 A discussão à volta dos candidatos para as presidenciais de 2006 estendeu-se 

por vários anos. Foi tema dominante especialmente nos dois maiores partidos políticos 

portugueses, Partido Social-democrata (PSD) e Partido Socialista (PS). Há muito que os 

sociais-democratas esperavam uma candidatura de Cavaco Silva. Como recorda Vítor 

Gonçalves (2005) já em 1999 Marcelo Rebelo de Sousa, analista político e ex. líder do 

PSD, “ apontava o nome de Cavaco Silva como a chave para as presidenciais”. O antigo 

Primeiro-Ministro retirou-se da vida política em 1996 depois de perder as eleições 

presidenciais para Jorge Sampaio. Durante dez anos Cavaco Silva geriu o silêncio 

fazendo pontualmente intervenções em jornais e conferências em Universidades mas 

nunca deixou de ser uma voz influente no país, muitas vezes marcante. “ Depois da 

derrota, na corrida presidencial de 1996, Cavaco Silva voltava a ser assim, a 

possibilidade mais forte na área política identificada como o centro e a direita na corrida 

à sucessão de Jorge Sampaio” (Gonçalves, 2000,p.173). Outros candidatos iam sendo 

discutidos, Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Santana Lopes, o único a afirmar 

publicamente o desejo de concorrer, Francisco Pinto Balsemão ou Mota Amaral mas o 

desejado do partido era Cavaco Silva. Todas as sondagens davam o antigo Primeiro-

Ministro como o mais forte candidato presidencial mas o PSD teria de esperar alguns 

anos até à decisão do professor. Neste perfilar de candidatos, também o Partido 

Socialista tinha há alguns anos um nome de eleição. António Guterres, também antigo 

Primeiro-Ministro e também ele retirado da vida política embora mantivesse a 
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presidência da Internacional Socialista. Guterres nunca se mostrou disponível para 

concorrer a Presidente da República, limitando-se a dizer que “não era candidato a 

candidato”. Também no PS e perante a indecisão de António Guterres outros nomes 

foram sendo avançados para um candidatura à Presidência da República. Figuras como 

António Vitorino, Jaime Gama, Eduardo Ferro Rodrigues ou António Sousa Franco. A 

nomeação para Alto-comissário dos Refugiados das Nações Unidas, a 24 de Maio de 

2005, fez entender ao PS que tinha de encontrar outra solução. 

As eleições presidenciais estavam marcadas para inícios de 2006 e na altura 

poucos podiam adivinhar que o mapa político português ia mudar. O calendário eleitoral 

sofreu alterações e isso teve consequências na escolha dos candidatos às eleições 

presidenciais. 

 

1- O mapa político 
 

Nos últimos quatro anos Portugal viveu cinco actos eleitorais. Três deles dentro 

do quadro eleitoral normal, dois extraordinários provocados por eleições legislativas 

antecipadas. 

Em Dezembro de 2001, António Guterres, Primeiro-Ministro eleito pelo Partido 

Socialista, demitiu-se na sequência da expressiva derrota nas eleições autárquicas. Jorge 

Sampaio aceitou a demissão de Guterres e convocou eleições legislativas antecipadas. 

Em Março de 2002, o PSD regressa ao poder com uma maioria relativa e José Manuel 

Durão Barroso, presidente do partido, decide formar um governo de coligação com o 

Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP), liderado por Paulo Portas. 

Em Junho de 2004, poucos dias depois das eleições para o Parlamento Europeu, 

Durão Barroso é convidado para presidir à Comissão Europeia e deixa a chefia do 

governo e do partido entregue a Pedro Santana Lopes. A oposição exige eleições 

legislativas antecipadas mas o Presidente da República aceita a indicação de Pedro 

Santana Lopes para Primeiro-Ministro. 

Durou pouco mais de seis meses o governo presidido por Santana Lopes em 

coligação com o CDS-PP. Ao fim de vários “casos” e “incidentes”, Jorge Sampaio 

decide dissolver a Assembleia da República e convocar eleições legislativas antecipadas 

para Fevereiro de 2005. 
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O mapa político português era de novo alterado. Pela primeira vez na história, o 

Partido Socialista conquistou uma maioria absoluta na Assembleia da República. José 

Sócrates chega a Primeiro-Ministro poucos meses depois de ter sido eleito Secretário-

geral do PS.  

A vitória do Partido Socialista provocou demissões nas lideranças dos dois 

partidos que assumiram a coligação nos governos anteriores. No PSD, Pedro Santana 

Lopes abandona a presidência e Luís Marques Mendes é eleito em congresso o novo 

líder social-democrata. A demissão de Paulo Portas da presidência do CDS-PP motiva 

também um congresso extraordinário para eleição de novo líder. José Ribeiro e Castro 

chega assim à presidência do partido. 

A saída de cena de Pedro Santana Lopes e Paulo Portas é vista como um passo 

importante para uma eventual candidatura de Cavaco Silva à Presidência da República. 

Santana Lopes foi Secretário de Estado da Cultura do 2º governo de Cavaco Silva e saiu 

em Dezembro de 1994 em divergência com o Primeiro-Ministro. Dele, Cavaco Silva 

disse: ”Para meu gosto, havia demasiada intriga jornalística à sua volta, mas talvez fosse 

consequência da sua vocação para o debate político” ou “…Pedro Santana Lopes sabia 

pelas conversas comigo, nas nossas reuniões de trabalho, que eu não o promoveria a 

Ministro, apesar das qualidades que lhe reconhecia…” (Silva, 2000,p.486-487). A 

distância entre Pedro Santana Lopes e Aníbal Cavaco Silva era conhecida. Apesar disso, 

alguns meses depois de ter chegado à presidência do partido, Santana Lopes convocou 

um congresso extraordinário para legitimar a liderança e na reunião magna antecipou o 

apoio do PSD a uma eventual candidatura de Cavaco Silva à Presidência da República. 

Santana Lopes tinha levantado a hipótese de ele próprio ser candidato antes de chegar à 

liderança do partido e ao governo mas acabaria por apontar Cavaco Silva como o 

candidato do partido às eleições presidenciais de 2006. A este apoio o antigo Primeiro-

Ministro responderia, em Madrid, “Entendo mesmo que a vida partidária hoje em 

Portugal está muito, muito pouco atractiva, nada estimulante” (Gonçalves:2005). Outros 

dados é oportuno acrescentar. Uns dias antes da decisão do Presidente da República de 

dissolver a Assembleia da República, Aníbal Cavaco Silva escreve um texto no Jornal 

Expresso intitulado “ Os políticos e a lei de Gresham”. No texto o Professor advertia o 

país para as consequências da degradação da qualidade dos agentes políticos e apelava 

às elites profissionais para darem o contributo “para que os políticos competentes 

possam afastar os incompetentes”. Muitos analistas políticos viram no texto de Cavaco 

Silva mais um contributo para a decisão do Presidente da República de dissolver a 
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Assembleia da República. Na campanha eleitoral que antecedeu as eleições legislativas 

antecipadas, e com Pedro Santana Lopes de novo candidato a Primeiro-Ministro, 

Cavaco Silva não autorizou a utilização da sua fotografia num cartaz de campanha do 

PSD. No rescaldo das eleições legislativas antecipadas, o abandono da liderança de 

Santana Lopes da presidência do PSD coincide com a saída de Paulo Portas do CDS-PP, 

um dos grandes críticos dos governos presididos por Cavaco Silva no tempo em que era 

director do semanário O Independente. 

Poucos dias depois da vitória do PS nas legislativas e da demissão de Pedro 

Santana Lopes da liderança do PSD, Cavaco Silva admite, pela primeira vez, em 

entrevista à RTP, em Angola, que pode voltar à política. “…só regresso se sentir que 

posso dar qualquer coisa ao país.” 

Estava aberto definitivamente o caminho para uma candidatura de Aníbal 

Cavaco Silva à Presidência, reforçada pela chegada à liderança do Partido Social-

democrata de Luís Marques Mendes, ex. Secretário de Estado e ex. Ministro de Cavaco 

Silva, considerado muito próximo do antigo Primeiro-Ministro. Cavaco Silva seria, no 

entanto, o último candidato a apresentar-se à corrida, já depois das Eleições Autárquicas 

em Outubro de 2005. 

 

2- O Verão Quente de 2005 
 

 A nomeação de António Guterres para Alto-comissário para os Refugiados da 

ONU deixou sem candidato o Partido Socialista. No governo e com uma maioria 

absoluta o PS tentava encontrar uma solução para as Presidenciais de 2006. “Fala-se em 

Ferro Rodrigues, em Jaime Gama, em Freitas do Amaral. Uns por uma razão, outros por 

outra, nenhum parecem estar em condições de se candidatar. E instala-se na cabeça das 

pessoas uma solução: Manuel Alegre.” 1Um dos nomes mais falados era, de facto, o de 

Manuel Alegre, deputado do partido e Vice-presidente da Assembleia da República e 

candidato derrotado à liderança do PS contra José Sócrates. A 12 de Maio, Pacheco 

Pereira escrevia: “ Se nas presidenciais tivermos, como caminham as coisas, Cavaco e 

Alegre, o confronto pode ser interessante, ou não.” Mais à frente o autor acrescentava 

“…Alegre não é um mau candidato, pode é não ser o candidato ideal no mundo 

espectacular dos media.” (Pereira, 2006,p.9) E foi nos media, mais concretamente nos 

                                                 
1 - Crónica de Eduardo Prado Coelho in  Público,  7 de Julho de 2005. 
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jornais, que se começou a desenhar a corrida às presidenciais no Partido Socialista. A 

decisão de apoiar Alegre como candidato a Belém nunca foi formal. Nunca o partido 

tomou essa decisão nem um dirigente a assumiu. Estávamos ainda a mais de seis meses 

das eleições.  

A 20 de Julho de 2005, Diogo Freitas do Amaral, Ministro dos Negócios 

Estrangeiros do governo de José Sócrates e ex-presidente do CDS, deixa entender em 

entrevista ao Jornal Diário de Notícias que não afasta a possibilidade de ser candidato à 

Presidência da República. O “ never say never” de Freitas do Amaral precipita o 

esclarecimento de Manuel Alegre. A 23 de Julho o Jornal Público faz manchete: 

Manuel Alegre é candidato à Presidência da República. O deputado socialista diz ao 

jornal “ Estou disponível para enfrentar Cavaco Silva.” Um dia depois o mesmo jornal 

noticia que Mário Soares, ex-presidente da República e fundador do partido, disputa 

com Alegre o estatuto de candidato apoiado pelo partido. “Não há fome que não dê 

fartura, diz o povo. Mas por vezes, a fartura dá indisposição. Assim está o PS na 

questão das presidenciais.”2. Mário Soares confirma ao Jornal Expresso que está a ser 

pressionado para avançar e a 25 de Julho em entrevista ao Jornal de Notícias José 

Sócrates revela o apoio do partido a Mário Soares. O secretário-geral do PS afirma ao 

JN: “ Tenho a certeza de que se ele estiver disponível terá um grande apoio do PS.” 

 O “ basta “ de Mário Soares não se concretizou e o ex. Presidente da República 

avançou para uma campanha eleitoral aos 81 anos de idade. “ Os socialistas ficaram tão 

reféns da possibilidade de António Guterres se candidatar à Presidência da República 

que passaram por uma fase de fome sem uma candidatura credível no horizonte até 

acabarem por chegar a uma situação de grande complexidade política com as 

anunciadas disponibilidades de Manuel Alegre e Mário Soares para entrarem na corrida 

presidencial. A indigestão começou este fim-de-semana a dar os primeiros sinais e 

nunca se sabe onde pode acabar.”3 Para trás ficou Manuel Alegre, amigo de longa data 

de Mário Soares. Alegre havia de concretizar uma candidatura independente à 

Presidência da República. O deputado socialista anunciou a vontade de concorrer em 

finais de Setembro de 2005. A esta candidatura acrescentou a acusação ao Secretário-

geral do PS de não ter cumprido o compromisso de o apoiar para uma candidatura à 

Presidência da República. José Sócrates negou qualquer entendimento com o deputado 

do Partido Socialista e assim o PS apoiou Mário Soares e enfrentou uma candidatura 

                                                 
2 - Editorial de José Manuel Fernandes in Público, 24 de Julho de 2005. 
3 - Editorial de Eduardo Dâmaso in Público, 25 de Julho de 2005. 



 48

independente de um dos mais destacados militantes do partido. Manuel Alegre não se 

desvinculou do Partido Socialista. 

Na corrida presidencial, o Partido Comunista Português (PCP) e o Bloco de 

Esquerda (BE) escolheram os respectivos líderes como candidatos. Os partidos 

alegaram “ ausência de consenso à esquerda” para decidirem avançar com as 

candidaturas. Jerónimo de Sousa, Secretário-geral do PCP e Francisco Louçã, 

coordenador do BE, apresentaram-se como candidatos com o apoio dos seus partidos. 

Aos quatro candidatos da esquerda havia de se juntar Garcia Pereira. O líder do Partido 

Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP-MRPP) voltava a ser candidato a 

Presidente da República. 

Já a esquerda estava há mais de dois meses em pré-campanha eleitoral quando 

Cavaco Silva apresentou a candidatura em meados de Outubro. O candidato teria o 

apoio do PSD e CDS-PP. Estava sozinho no espectro político do centro-direita contra 

cinco candidatos da área política de esquerda. 

 

3- A Eleição 
 

A pré- campanha de Mário Soares, Manuel Alegre, Jerónimo de Sousa e 

Francisco Louçã arrancou logo depois do Verão. Os quatro candidatos correram o país 

em acções de apelo ao voto que acabaram por se cruzar com a campanha para as 

Eleições Autárquicas, a 9 de Outubro. 

Cavaco Silva e Garcia Pereira seriam os últimos a entrar na corrida da pré-

campanha. O candidato do centro-direita avançou em finais de Outubro. O líder do 

PCTP-MRPP um mês depois. 

Se por um lado, as Eleições Presidenciais vinham marcando a política 

portuguesa há vários anos, também as acções de rua, os debates e os comícios da pré-

campanha se foram estendendo por um longo período. Uma espécie de eleições à 

americana, descontando os “exageros”. Ao longo da pré-campanha eleitoral, os 

candidatos apresentaram os “ Contratos Presidenciais”, com direito a transmissão, em 

directo, na RTP-N e SIC Notícias, canais por cabo. À excepção de Garcia Pereira, os 

cinco candidatos foram entrevistados na RTP e TVI. Na RTP em espaço a seguir ao 

Telejornal, denominado “ Grande Entrevista”, na TVI no decorrer do Jornal Nacional. 

As três televisões generalistas (RTP, SIC e TVI) estabeleceram ainda um acordo para a 
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transmissão de debates a dois, frente a frente. Os debates fizeram com que todos os 

candidatos se cruzassem, à excepção de Garcia Pereira. 

A 8 de Janeiro de 2006 começou oficialmente a campanha eleitoral para as 

Eleições Presidenciais. A campanha durou 13 dias. A 22 de Fevereiro de 2006, Aníbal 

Cavaco Silva foi eleito, à primeira volta, Presidente da República com 50,54% dos 

votos. A candidatura independente de Manuel Alegre conquistou o segundo lugar com 

20,74%. Mário Soares, o candidato apoiado pelo Partido do governo em terceiro lugar 

com 14,31%. Jerónimo de Sousa conquistou 8,64% dos votos e Francisco Louçã 5,32%. 

Garcia Pereira obteve 0,44%.  

Cavaco Silva tomou posse como Presidente da República a 9 de Março de 2006. 
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CAPÍTULO IV 

A TELEVISÃO EM 2006 
 

 As eleições presidenciais de 2006 decorrem numa altura em que a TVI é líder de 

audiências em Portugal. Em apenas uma década e meia foram várias as transformações 

no panorama audiovisual português. 1992 é a data de abertura do mercado ao sector 

privado. O fim do monopólio estatal abre caminho ao exercício da actividade de 

televisão privada, sob licenciamento a atribuir pelo governo, sujeito a concurso público. 

Aos dois canais da RTP, Radiotelevisão Portuguesa, a emitir desde 7 de Março de 1957, 

junta-se a SIC, Sociedade Independente de Comunicação, liderada pelo ex-primeiro 

ministro Francisco Balsemão e a TVI, Televisão Independente, dirigida pelo ex-

ministro da educação, Roberto Carneiro e com participação maioritária de organismos 

da Igreja Católica. A SIC começa as emissões a 6 de Outubro de 1992 e a TVI inicia-se 

no universo televisivo a 20 de Fevereiro de 1993.  

 A abertura do mercado da televisão ao sector privado introduz várias mudanças. 

Helena Sousa e Luís António Santos (2005, in Pinto) chamam a atenção para o facto da 

transformação no sector televisivo não ter sido precedida de um estudo cuidado sobre as 

implicações da reforma. “Questões absolutamente cruciais, num momento de abertura 

de um mercado desta natureza, foram relegadas para segundo plano. A dimensão do 

mercado publicitário, as fontes alternativas de financiamento dos canais, a clarificação 

das regras de concorrência, os limites e obrigações ao nível da informação e 

programação dos canais públicos e privados, entre muitas outras questões, foram 

negligenciadas.” (p.69) A abertura do mercado televisivo teve um grande impacto na 

televisão pública como recordam os autores. A RTP passou a competir pelo mesmo 

bolo publicitário com mais dois operadores, aboliu a taxa de televisão e vendeu à 

Portugal Telecom a rede de transmissores. A quebra da receita publicitária, o aumento 

das despesas relacionadas com o pagamento da transmissão de sinal e a necessidade de 

competir pelos mesmos programas audiovisuais e recursos humanos levou a RTP a uma 

situação financeira muito difícil.  
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1- A informação como campo de batalha 
 

 Uma das grandes apostas da SIC foi, desde o início da estação, a informação. “A 

grande característica da programação da SIC era a forte presença da informação que 

constituía, em termos de percentagem, o dobro de qualquer outro canal, ou seja, uma 

inversão da tendência dominante na Europa.” (Traquina, 1997,p.65) O autor justifica a 

aposta da SIC na informação. “Devido à falta de credibilidade da informação estatizada, 

acumulada ao longo dos anos sob a hierarquia de governos de diversas cores políticas, a 

SIC escolheu a informação como um importante campo de batalha.” (1997, p.115) 

Numa análise a uma semana de programação em1993, Nelson Traquina chegou, aliás, à 

conclusão que os canais privados davam mais espaço à informação no prime time que a 

televisão pública, ou seja, 23% na SIC, 14% na TVI e 13% na RTP. A SIC não se 

limitava a dar mais espaço à informação, fazia também uma informação diferente. 

Felisbela Lopes (2005) lembra que não foi certamente por acaso que a estação privada 

inaugurou as suas emissões a 6 de Outubro de 1992 com um noticiário cuja peça de 

abertura relatava a luta dos estudantes contra as propinas. Esta irreverência da 

informação da SIC transformou-se numa marca da estação que inaugurou um novo 

modo de fazer notícias mais perto das pessoas e afrontando o poder. É o caso do 

programa “Praça Pública”, feito em directo, que se centrava em problemas locais 

ignorados pelas instituições competentes. Conotada como muito próxima dos interesses 

governamentais e submetida a uma informação institucional, a RTP tenta seguir o 

modelo da SIC no que José Rebelo (2005, p. 176) considera “manifestações recíprocas 

de mimetismo levantando questões como, nomeadamente, a da prestação de serviço 

público. “As consequências são notórias. Os principais acontecimentos políticos, 

nacionais e internacionais, foram objecto de uma cobertura televisiva até agora inédita. 

Sobretudo nos primeiros três meses de competição, disputaram-se tempos de satélite 

independentemente dos custos. Reportagens, entrevistas e comentários, a um ritmo 

alucinante, criaram-nos a ideia de que nunca a Madeira e os Açores tinham vivido a 

febrilidade política que rodeou as últimas eleições regionais; de que nunca a situação 

militar em Angola constituíra uma tão grande ameaça para o equilíbrio geopolítico na 

África Austral; de que nunca a América fora atravessada por uma tão grande vontade de 

mudança como aquela que guiou Bill Clinton ao poder. Desceu-se ao «país real» e a 

mais pequena aldeia do interior passou a ser informação: para a SIC, bem entendido, e 
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para a televisão do Estado, anteriormente discreta a este respeito. “ A informação na 

SIC ajudou a marcar a diferença mas por si só, como lembra Nelson Traquina, não 

ganhou a guerra de audiências. Depois de ter ocupado um papel de relevo a informação 

da SIC sofreu uma redução drástica em 1994. Longe da guerra de audiências entre a 

RTP e a SIC estava a TVI. Felisbela Lopes (2005, p.252) regista que “no campo da 

informação, a TVI não sobressai no panorama audiovisual português. Convém não 

esquecer que a política editorial da Quatro se distancia do tom agressivo adoptado pelos 

restantes canais. Apesar de reconhecer que o «espectáculo das emoções interessa», o 

director de informação, António Rego, insiste em fazê-lo «com as coisas bonitas que 

acontecem na vida», encarando o jornalismo da sua estação como o «exercício de 

convívio com os espectadores».” 

 Num estudo sobre a ocupação do espaço televisivo entre 1993 e 2003, Felisbela 

Lopes (2005) concluiu que em 1993 os políticos são os mais presentes nos debates e 

entrevistas do serviço público. O perfil dos convidados dos programas de informação da 

SIC não é muito diferente mas subiram ao plateaux figuras menos conhecidas de 

determinados grupos como, por exemplo, autarcas de média dimensão ou pessoas que 

exerciam cargos com projecção pública reduzida. Na primeira metade de 1993, os 

debates da Quatro faziam-se preferencialmente com os políticos e representantes de 

sindicatos e associações. “ A esfera pública que o debates televisivos semanalmente 

colocaram em cena em 1993 não coincide com o modelo habermasiano que assenta 

numa comunicação ilimitada, no debate de assuntos de interesse geral, na não restrição 

de pessoas e no uso público da razão. Elegendo a política como tema central, os 

políticos como interlocutores privilegiados e as franjas horárias mais rentáveis do ponto 

de vista audimétrico, os debates emitidos no horário nobre dos canais generalistas foram 

um espaço de reprodução de uma certa ideologia dominante e de rentabilização de 

audiências.” (2005, p.272) Relativamente à cobertura dos assuntos políticos na 

informação diária, a abertura do mercado televisivo à iniciativa privada introduz 

também mudanças. Felisbela Lopes (1999) refere num estudo sobre o Telejornal da 

RTP que os assuntos políticos – diplomacia, estado, partidos – eram os mais reiterados 

nas aberturas dos noticiários em 1988. Quatro anos depois, em 1992, a política 

dominava ainda abertura do Telejornal. Já depois de 1992, com a SIC e a TVI a 

operarem, a política foi ultrapassada pelos acidentes e catástrofes. Nuno Goulart 

Brandão (2002) concluiu num estudo aos noticiários televisivos em prime-time da RTP, 

SIC e TVI (entre Setembro de 2000 e Março de 2001) que com a televisão privada, os 
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assuntos políticos passaram a ser a segunda categoria na abertura dos noticiários da 

noite na RTP, embora com uma diferença de pouco mais de 1% em relação aos 

acidentes e catástrofes. Na SIC, a política ocupa o terceiro lugar e na TVI o quarto 

lugar.  

 O Telejornal da RTP foi líder de audiências até Maio de 1995. Desde o ano 

anterior que a SIC vinha captando audiências com a introdução na grelha, logo a seguir 

ao Jornal da Noite, das novelas brasileiras da Rede Globo mas o noticiário da RTP 

aguentou a liderança esticando o principal programa de informação diária para reter as 

audiências. A queda do Telejornal recorda Felisbela Lopes (2005) acontece em Maio de 

1995, quando a RTP compra em exclusivo a transmissão do casamento de D. Duarte 

mas fica obrigada a emitir prolongadas reportagens sobre a Casa Real a seguir ao 

Telejornal. O noticiário é por essa razão reduzido para 10 minutos e a audiência foge 

para a SIC. “Estava perdida a liderança das audiências em horário nobre no Canal 1, 

conseguindo a SIC a proeza de em menos de três anos ter passado a ser a estação mais 

vista, algo singular na Europa.” (Lopes, 2005, p.276) Entre 1994 e 1995 a TVI continua 

sem grande visibilidade e estabilidade. Em menos de três anos a Quatro tem três 

directores de informação e em 1995, quando a SIC assume a liderança do mercado 

audiovisual português, a TVI regista um share de 14,7%, segundo estudos da Marktest.  

 De volta à política importa registar a cobertura mediática das eleições 

legislativas de 1 de Outubro de 1995 porque segundo Felisbela Lopes (2005, p. 281) a 

componente espectacular da informação televisiva teve uma grande expressividade. “ 

De diferentes formas, SIC e Canal 1 rivalizaram num trabalho que excedeu os limites do 

campo jornalístico” A RTP colocou no espaço de emissão da noite eleitoral, lado a lado, 

informação e entretenimento, com a exibição de sketches humorísticos. A SIC para além 

de apostar numa nova forma de informação com a introdução de um helicóptero e motas 

com câmaras móveis para dar imagens da festa em directo, optou por divulgar uma 

sondagem sobre o vencedor antes da hora permitida por lei que talvez tenha sido 

decisiva para lhe garantir uma audiência superior à RTP e à TVI.  
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2- A liderança da SIC 
 

 Os três anos seguintes à chegada da SIC à liderança do mercado de televisão em 

Portugal são marcados por um longo debate sobre a espectacularização da informação 

da RTP e da falta de qualidade dos programas do serviço público. “Um novo governo 

que, em campanha eleitoral, prometera uma reforma profunda do serviço público de 

televisão: uma nova Administração apostada em inverter o défice que a empresa 

acumulara nos quatro anos anteriores; e uma nova Direcção de Programas e Informação 

presidida pelo jornalista Joaquim Furtado a quem se reconhecia competência; eis os 

elementos fulcrais para uma mudança da filosofia que o operador público adoptara no 

período de coabitação com as estações privadas. Em pouco tempo, haveria de se 

perceber que as intenções não implicariam as mudanças almejadas.” (Lopes, 2005, 

p.286). Em 1998, a RTP muda de Conselho de Administração e de Direcção de 

Informação e Programação e continua a registar baixas audiências. A TVI vive também 

períodos conturbados com mudanças sucessivas na Administração e Direcção mas 

também em 1998 a chegada de José Eduardo Moniz à Direcção-geral da estação e a 

reentrada do grupo de Miguel Paes do Amaral faz acreditar na estabilidade da televisão 

privada. Nesse ano a TVI atinge na última semana de Julho o melhor share de sempre, 

19,9%. Quanto à SIC, com uma grande aposta no entretenimento no horário nobre e um 

investimento nos noticiários diários colocados no exterior de Carnaxide, Felisbela 

Lopes (2005, p. 315) resume: “A SIC apresenta um quadro substancialmente diferente 

da RTP e da TVI. Internamente, não há alterações ao nível do Conselho de 

Administração e da Direcção de Informação e Programas. Mantendo-se como o canal 

mais visto, reunindo quase metade das audiências (a média anual do share foi de 

49,2%) esta estação continua também a concentrar mais de 50% do investimento 

publicitário televisivo. Segundo o relatório de contas desse ano – aprovado em 

Assembleia-geral realizada a 16 de Março de 1999 – a estação registou um lucro de 5,3 

milhões de contos, com mais dois milhões do que no ano anterior.” 

 O serviço público de televisão continua marcado por forte instabilidade com 

uma sucessão de ministros que tutelam o audiovisual, substituição dos membros do 

Conselho de Administração e Direcções de Informação e Programação. Em Fevereiro 

de 2000 ano é anunciada a criação da holding Portugal Global que reunia na mesma 

tutela RTP, RDP e Lusa presidida por João Carlos Silva que nomeia para director de 
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informação José Rodrigues dos Santos. Na TVI, era altura de grandes mudanças. Em 

1999, a TVI pedia à Alta Autoridade para a Comunicação Social, a entidade reguladora, 

uma alteração ao projecto inicial, de cariz humanista, para ter mais liberdade de acção. 

Essa é também a altura em que a TVI inicia a produção em português e aposta na 

programação infantil que a leva a liderar as audiências no período da tarde. 2000 é um 

ano de afirmação da estação com o lançamento de um produto que havia de conquistar 

para a TVI a liderança e mudar o panorama audiovisual em Portugal, o Big Brother. 

Coincidindo com a nova programação da TVI, a SIC apresenta novos programas que 

não oferecem grande novidade e há uma clara tentativa por parte dos responsáveis pela 

estação de desvalorização do reality show da TVI. Em 2000, a SIC inicia a queda, 

segundos os dados da Marktest passa de 48,1 de share em 1999 para 42,2%. 

 

3- Os reality shows como motor de audiência 
 

 No dia 3 de Setembro de 2000, a TVI transmite a ante-estreia do programa Big 

Brother que faz 42,4 de share. No dia seguinte acompanha a estreia do programa uma 

nova informação diária na estação com o Jornal Nacional apresentado pela jornalista 

Manuela Moura Guedes. A informação da TVI “…inaugura, a partir de Setembro de 

2000, uma nova lógica editorial, preferindo os assuntos nacionais às temáticas 

internacionais, sobrepondo a vida quotidiana à política, privilegiando o cidadão comum 

às fontes oficiais, valorizando o registo emocional em detrimento de argumentos de 

natureza mais racional.” (Lopes, 2005, p. 345) A nova lógica de programação da TVI 

era juntar a informação ao Big Brother que era exibido antes e depois do Jornal 

Nacional e assim a informação do quotidiano não se distanciava em termos de conteúdo 

da novela real. Para fazer frente ao reality show e à nova lógica de informação da TVI, 

a SIC exibe no Jornal da Noite uma série de reportagens sobre a saúde, inseridas numa 

emissão especial com o título “Isto é um escândalo”. Na TVI a informação confunde-se 

com o entretenimento e o culminar desta situação acontece a 19 de Outubro de 2000 

quando um concorrente do reality show agride um colega com um pontapé. O caso é 

notícia de abertura no jornal da hora do almoço e no Jornal Nacional às 20h00 e pela 

segunda vez a TVI é líder de audiências durante todo o dia. O pontapé do Marco deixa 

para segundo plano nessa noite, na TVI, a recandidatura de Jorge Sampaio à Presidência 

da República. A fronteira entre o entretenimento e a informação foi aliás várias vezes 
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ultrapassada. Com frequência jornalistas da TVI entrevistaram em directo no Jornal 

Nacional concorrentes que tinham abandonado o programa. Estávamos, como recorda 

Felisbela Lopes (2005) na era do que Eliseo Veron chamou da “pós-neotelevisão”. 

Depois da “paleo-televisão “ e da “neo-televisão” de Umberto Eco, retomada por 

Francesco Casseti e Roger Odin, os reality shows introduzem uma nova realidade. A era 

da “paleo-televisão” definia-se pela televisão do tempo do monopólio e baseava-se na 

esfera pública e racional; a “neo-televisão”, a televisão da era da concorrência que se 

baseava na esfera privada e afectiva. No conceito de Dominique Mehl à “televisão 

janela” tinha-se sucedido a “televisão espelho”. Com a introdução das novelas da vida 

real a “pós-neotelevisão” incorpora os destinatários e os telespectadores podem decidir 

o desfecho da programação. Para Cebrián Herreros os reality shows são uma espécie de 

info-espectáculo: “São programas que misturam a informação com o espectáculo e 

ainda mais com o entretenimento. Levam para o ecrã o homem da rua, aquele que nunca 

foi protagonista de algo que atraísse os meios de comunicação e que agora encontra a 

sua oportunidade. O receptor recebe-o como se fosse algo que lhe pudesse ocorrer 

também. Projecta os seus sentimentos, paixões e entra na vida do outro como se fosse 

sua.” (1998, p.503) Os reality shows são para Dominique Mehl (1996, in Veyrat-

Masson) o último estádio da inclusão do público na dramaturgia televisual. Em 2001, a 

SIC aproxima-se do modelo da TVI com a introdução de programa “Acorrentados”, a 

estrear na véspera do Big Brother 2 no canal concorrente. A estação segue a estratégia 

de programação e põe no ar, quatro meses depois, o “Bar da TV”, um reality show que 

culminou com uma conversa, transmitida em directo, entre uma concorrente e os pais, 

alegadamente sem autorização dos intervenientes. 

 

4- Da crise no Serviço Público à liderança da TVI 
 

  2001 é o ano do arranque das emissões da SIC Notícias, o canal por cabo de 

informação da estação. É esse também o ano da saída de Emídio Rangel da SIC. As 

apostas na área da programação da  estação resultam em fracasso, a SIC perde 

audiências no horário nocturno e a crise na estação culmina com a demissão do 

Director, Emídio Rangel que se transfere para a RTP levando dois jornalistas, Alberta 

Marques Fernandes, a “cara” que abriu as emissões da SIC, em 1992, e José Alberto 

Carvalho, o pivot principal do Jornal da Noite. Com a chegada de Rangel, a RTP inicia 
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uma forte campanha publicitária com os seus profissionais e aposta em programas de 

informação como o Bom dia Portugal, a Grande Informação e o Planeta Azul. Emídio 

Rangel acabaria por rescindir com a RTP pouco tempo depois, em Agosto de 2002. 

Eleições legislativas antecipadas levaram o PSD ao governo e isso teve reflexos no 

serviço público de televisão com a substituição do Conselho de Administração e 

Direcção de Informação e Programação. “ …o debate foi intenso e extremado. E isto 

ficou a dever-se, em grande medida, ao facto de o Executivo saído das eleições de 17 de 

Março de 2002 ter decidido adoptar medidas drásticas, eventualmente susceptíveis de 

alterar radicalmente o quadro vigente de funcionamento do serviço público. 

Confrontado com uma situação económica na RTP por muitos considerada desastrosa e 

por muitos tida como resultado de contumaz incapacidade ou inépcia política, má gestão 

e incumprimento das obrigações financeiras do Estado, o Governo substituiu- de forma 

polémica- a Administração, apontou a eventualidade de reduzir o número de canais e o 

do pessoal e colocou sobre a mesa o cenário de extinção da empresa, seguido de criação 

de uma nova entidade.” (Pinto, 2005, p.12) Estava aberto o debate sobre o serviço 

público, a sua programação e em especial a sua informação o que levou a sociedade 

civil a um intenso debate. A 9 de Maio de 2002, Pacheco Pereira escreve no jornal 

Público: “O argumento de que o «serviço público» é fundamental para garantir o 

«pluralismo informativo» mostra esse fundamento ideológico. Esse pluralismo já existe 

no sector privado, quer na rádio, quer na televisão. Os noticiários da RTP são iguais aos 

da SIC e da TVI, e naquilo em que são diferentes, são piores porque são 

governamentalizados. A diferença da RTP é a sua governamentalização e isso vê-se 

todos os dias.” Em sentido contrário escrevia Vital Moreira a 14 de Maio desse ano 

também no Jornal Público: “Embora a televisão pública mantenha um apreciável 

pluralismo político e ideológico – só por cegueira é que se pode dizer o mesmo das 

estações privadas – sem dificuldade se concede que em muitos outros aspectos o 

primeiro canal da RTP passou a mimetizar crescentemente os canais privados, inclusive 

na vertente mais populista dos programas de entretenimento e mesmo dos serviços 

noticiosos.” O ano é de grandes mudanças acima de tudo no serviço público de televisão 

onde há uma clara aposta no equilíbrio de contas. O canal 2 da RTP é entregue à 

iniciativa da sociedade civil e a RTP 1 vê reduzida a publicidade o que leva à 

negociação de novas indemnizações compensatórias por parte do Estado. 

 “Um protocolo RTP/SIC/TVI, uma nova lei da Televisão, uma outra para o 

financiamento do serviço público de radiodifusão, ainda outra sobre a reestruturação do 
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sector empresarial do Estado na área do audiovisual e um novo Contrato de Serviço 

Público de Televisão são documentos que, em 2003, reconfiguram o audiovisual, 

fazendo deste período um dos mais fortes na intervenção do Governo no campo 

televisivo desde o aparecimento da TV privada no nosso país. Não se pode afirmar que 

estas políticas de comunicação tiveram uma grande visibilidade nos ecrãns, mas 

marcam novos rumos no Panorama Audiovisual Português.” (Lopes, 2005, p.356) O 

ano é de renovação na RTP e de tentativa de equilíbrio financeiro. Com uma 

programação que o director-adjunto qualificou como alternativa à oferta privada, a RTP 

começa lentamente a recuperar nas audiências. Em Março de 2003, a estação pública 

consegue o melhor mês desde meados de 2000 enquanto que a SIC atinge o resultado 

mais baixo desde 1994 e está apenas cinco décimas acima da TVI. Para a recuperação 

da RTP lembra Felisbela Lopes (2005) a informação foi uma alavanca fundamental. A 

estação foi a única televisão do mundo a transmitir em directo o primeiro ataque 

americano através do trabalho do jornalista Carlos Fino e do repórter de imagem Nuno 

Patrício. “Ainda que o público se aproximasse das estações privadas para assistir a 

programas de entretenimento, era preferencialmente o canal público que sintonizava 

para se informar sobre aquilo que estava a acontecer, nomeadamente na região do 

Golfo. Segundos dados da Marktest, no topo 10 dos programas mais vistos em 2003, o 

Telejornal é o único programa que consta dessa lista, para além dos jogos de futebol. Ao 

longo do ano, a informação diária da RTP reuniu altos índices de audiência, apesar de o 

canal generalista público perder um share substancial quando terminava o Telejornal.” 

(2005, p.358) A informação do canal público tornou-se muitas vezes referência. Tal 

aconteceu, por exemplo, durante o Euro 2004 e a morte do Papa, João Paulo II, em 

2005. A par do início da recuperação do serviço público a RTP decide, em 2003, 

comprar um canal de notícias no cabo, a NTV. A NTV dará lugar à RTP-N a 31 de 

Maio de 2004.  

 O panorama televisivo da SIC e da TVI não se alterou substancialmente nos 

anos seguintes. Na SIC, continuaram a dominar as novelas brasileiras, formatos de 

humor em português e concursos de música. Na TVI, novelas de produção portuguesa e 

reality shows. A SIC, segundo dados da Marktest em www.ics.pt, perde definitivamente 

a liderança em 2005 depois de ter ganho o ano anterior por apenas 4 décimas. O ano de 

2006 e a campanha para as eleições presidenciais decorrem neste panorama televisivo 

com o registo para a continuação da recuperação do serviço público de televisão que 
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chega, em alguns dias, a ultrapassar o share da SIC e ser o segundo canal mais visto 

pelos telespectadores portugueses.  
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CAPÍTULO V 

AS PRESIDENCIAIS DE 2006 NA RTP, SIC E TVI 
 

 Para a cobertura da campanha eleitoral das eleições presidenciais de 2006 as 

estações de televisão RTP, SIC e TVI disponibilizaram uma vasta equipa. Para além dos 

meios técnicos necessários para edição, envio e directos dos locais das acções de 

campanha dos candidatos, carros satélite e unidades de edição, a RTP accionou uma 

equipa fixa de dez jornalistas e dez repórteres de imagem. Para o acompanhamento 

permanente de cada um dos cinco candidatos (Cavaco Silva, Mário Soares, Manuel 

Alegre, Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã) foram enviados dois jornalistas e dois 

repórteres de imagem com a missão de acompanhar as acções de campanha diárias. A 

estes repórteres estava incumbida a tarefa de “alimentar” os serviços informativos da 

estação ao longo de todo o dia. Assim, os jornalistas estavam responsáveis por elaborar 

reportagens para o Bom dia Portugal, emissão informativa entre as 07h00 e as 10h00 da 

manhã, o Jornal da Tarde, às 13h00, o Telejornal, às 20h00 e o programa “Especial 

Eleições” transmitido ao final da noite. Os jornalistas e repórteres de imagem da RTP 

trabalharam também tendo em vista os noticiários da RTP-N (estação de notícias de 

cabo da RTP) embora a intervenção para o canal de notícias estivesse reservada a 

directos no Jornal das 21 horas, salvo qualquer acontecimento extraordinário que 

obrigasse a intervenção nos restantes noticiários. As equipas da RTP que cobriam as 

acções dos candidatos Cavaco Silva, Mário Soares e Manuel Alegre foram 

acompanhados por um produtor permanente responsável pela articulação com as 

equipas de coordenação dos espaços de emissão informativa com a missão de marcar os 

envios de reportagens e tempos de satélite. Para a campanha eleitoral destes três 

candidatos foram enviados três carros satélite, três editores e três unidades de edição de 

modo a percorrer o país e estar em permanência junto das equipas de reportagem e 

candidatos. António Garcia Pereira não teve acompanhamento permanente de nenhum 

jornalista ou repórter de imagem específico, as acções de campanha do candidato 

apoiado pelo PCTP/MRPP foram sendo cobertas por jornalistas da estação pública de 

televisão espalhados pelo país tendo em conta o local onde decorria a acção de 

campanha. A estação de televisão SIC fez um investimento maior em meios humanos 

para o acompanhamento permanente das candidaturas de Cavaco Silva, Mário Soares e 

Manuel Alegre enviando para cada uma das acções de campanha três jornalistas e três 
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repórteres de imagem. Os candidatos Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã foram 

acompanhados por equipas constituídas por dois jornalistas e dois repórteres de 

imagem. Também na SIC o candidato António Garcia Pereira não mereceu atribuição 

específica de uma equipa de reportagem. Para as acções de campanha de Cavaco Silva, 

Manuel Alegre e Mário Soares, a SIC disponibilizou em permanência editores de 

imagem e a cobertura em directo das iniciativas dos candidatos não mereceu 

acompanhamento permanente de carros satélite, os meios eram accionados tendo em 

conta os locais de acção dos candidatos que a estação de televisão planeava nesse dia 

fazer directo. Aos jornalistas da SIC competia elaborar reportagens para emissão no 

Primeiro Jornal, às 13h00 e no Jornal da Noite, às 20h00. O acompanhamento da 

campanha eleitoral na SIC Notícias (canal de informação no cabo da SIC) fazia-se 

sempre que a estação entendia justificar-se e eram destacados meios de cobertura para  

directos nos noticiários das 12h00, 14h00, 19h00 e 21h00. Tal como na RTP, a 

elaboração de reportagens para os noticiários da SIC Notícias só estava prevista em caso 

de situações excepcionais. A TVI fez também um acompanhamento permanente durante 

a campanha eleitoral, de 8 de Janeiro a 20 de Janeiro, de cinco candidatos. Para a 

campanha eleitoral de Cavaco Silva, Manuel Alegre, Mário Soares, Jerónimo de Sousa 

e Francisco Louçã a estação de televisão enviou equipas constituídas por dois jornalistas 

e dois repórteres de imagem com a missão de elaborar reportagens sobre as acções de 

campanha para o Jornal da uma, às 13h00 e o Jornal Nacional, às 20h00. Á semelhança 

da SIC, apenas as candidaturas de Cavaco Silva, Mário Soares e Manuel Alegre tiveram 

um editor de imagem em permanência e os meios de directo eram accionados dia a dia 

consoante o candidato, ou candidatos, que a TVI quisesse cobrir em directo. 

 Este esforço em meios humanos e técnicos evidencia bem o interesse que a 

campanha eleitoral para as eleições presidenciais teve para as televisões generalistas. O 

facto de estarem em campanha Cavaco Silva e Mário Soares, figuras incontornáveis da 

história política portuguesa, a divisão no interior do Partido Socialista com a 

candidatura de Manuel Alegre e a candidatura dos líderes do Bloco de Esquerda e PCP 

parecia justificar o investimento.  
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1- Objectivos e metodologia 
 

 Neste estudo vamos analisar os critérios jornalísticos que estão subjacentes à 

cobertura da campanha eleitoral para a Presidência da República em Janeiro de 2006 

nas estações RTP, SIC e TVI. O objecto de análise diz exclusivamente respeito à 

emissão das notícias relativas à campanha eleitoral, que decorreu entre os dias 8 e 20 de 

Janeiro, no principal noticiário das estações, às 20h00, nomeadamente o Telejornal, na 

RTP, o Jornal da Noite, na SIC e o Jornal Nacional, na TVI. Entendemos que por ser o 

noticiário em prime-time, logo o noticiário com maior audiência, é aquele que maior 

atenção concentra não só por parte dos responsáveis pelas televisões mas também pelas 

candidaturas. 

 Foram seleccionadas 215 reportagens que correspondem à totalidade de peças 

emitidas pelas televisões no decorrer da campanha eleitoral. 78 na RTP, 64 na SIC e 73 

na TVI. Vamos igualmente analisar os directos realizados das acções de campanha. No 

período oficial de campanha, as televisões fizeram 86 directos. 25 na RTP, 27 na SIC e 

34 na TVI.. A este corpo que vai ser sujeito a uma análise quantitativa, juntamos uma 

análise qualitativa com entrevistas realizadas entre 19 e 20 de Junho de 2006, em 

Lisboa, aos directores de informação e editores de política nacional das estações de 

televisão. Na RTP, foi entrevistado o director de informação, Luís Marinho e o editor de 

política Vítor Gonçalves. Na SIC, o director adjunto Ricardo Costa e a editora de 

política Raquel Alexandra. Na TVI foi apenas possível a entrevista com o director de 

informação Mário Moura. Confrontados com os factos vamos  à procura de explicações 

por parte de quem definiu os critérios jornalísticos de cobertura da campanha para 

verificar qual a estratégia de cobertura das acções dos candidatos e se o que ficou 

definido pelas operadoras de televisão foi cumprido no decorrer da campanha. 

Analisamos os critérios de cobertura mas também a substância das notícias emitidas na 

perspectiva dos temas utilizando a categorização definida por Patterson(1994) que 

divide os enquadramentos das peças em “temas da governação” e “jogo/estratégia”. São 

os jornalistas das várias televisões que escolhem os soundbites, segmentos de fala, dos 

candidatos. Corresponderão eles ao essencial do que foi dito na campanha eleitoral? 

Quem marca a agenda, os políticos ou os jornalistas? A abordagem dos temas é 

semelhante nas três televisões? Está a política portuguesa “americanizada” baseando-se 

no essencial ao jogo e à estratégia escondendo os temas políticos? Questões a que 
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vamos tentar responder no estudo de caso sobre as eleições presidenciais de 2006 na 

televisão portuguesa. 

 Optámos por apresentar este estudo seguindo a ordem de surgimento dos canais 

no panorama televisivo em Portugal. Assim, ao longo do estudo de caso e por cada item 

analisado, a RTP é a primeira televisão em análise, depois a SIC e em terceiro lugar a 

TVI. A ordem dos candidatos nos gráficos respeita a sequência do boletim de voto 

aprovado pelo Tribunal Constitucional – Garcia Pereira, Cavaco Silva, Francisco Louçã, 

Manuel Alegre, Jerónimo de Sousa e Mário Soares. 

 

2- O tempo da campanha eleitoral no noticiário da noite 
 

 Vítor Gonçalves (2005) define a campanha eleitoral como “…momentos 

precisos nos calendários políticos que antecedem as eleições. Períodos durante os quais 

os partidos ocupam todo o seu tempo em acções de comunicação visando a persuasão.  

O objectivo é alcançar o maior número possível de votos, tendo em vista atingir 

as metas políticas pré-determinadas.” (2005, p. 103) A campanha eleitoral tendo em 

vista a eleição joga-se, sobretudo na televisão porque ao ecrã está ligada uma audiência 

vasta e decisiva.” A televisão é um meio que possui práticas e normas específicas, em 

grande parte associada ao entretenimento, relax, prazer e ao registo superficial do que é 

dito e mostrado. A importância da cobertura televisiva de um acontecimento por parte 

dos canais generalistas advém, sobretudo, das grandes audiências servidas por esses 

meios, incomparavelmente superiores às abrangidas pelos jornais. Daí que, no caso das 

campanhas eleitorais, os candidatos organizem os seus programas em função dos 

horários e formatos televisivos, criando cenários e eventos que constituam ocasiões para 

uma «boa» cobertura televisiva. As imagens que chegam aos cidadãos dependem da 

mediação e configuração que os jornalistas fazem dessas iniciativas, isto é, do modo 

como constroem a cobertura e dão sentido às iniciativas dos candidatos. A intervenção 

dos jornalistas não se restringe à observação e descrição dos acontecimentos, mesmo 

quando se limita ao acompanhamento dos candidatos e à reprodução dos seus discursos. 

Os jornalistas são actores e parte integrante da própria campanha” (Serrano, 2006,p.368) 

 A corrida eleitoral para as eleições presidenciais iniciou-se a 8 de Janeiro de 

2006 depois de um longo período de pré-campanha. Desde o fim do verão que quatro 

candidatos, Mário Soares, Manuel Alegre, Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã 
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percorriam o país em pré-campanha eleitoral com cobertura informativa das três 

televisões. Cavaco Silva apresentou a candidatura, apenas, em meados de Outubro e foi 

pontuando a pré-campanha com acções espaçadas mas que mereceram grande atenção 

dos órgãos de comunicação social. O que é verdade é que para além do que dizia a lei, 

14 dias úteis antes da eleição inicia-se o período oficial de campanha, pouco tinha 

mudado na forma e no conteúdo entre a pré-campanha e a campanha eleitoral. É de 

registar que as três estações de televisão abriram o noticiário da noite, no dia 8 de 

Janeiro, com o arranque oficial da campanha eleitoral mas Paulo Camacho, 

apresentador do Jornal da Noite da SIC, resumiu assim o início da campanha. “ Boa 

noite. Pode não parecer mas a campanha eleitoral só começou hoje. A grande diferença 

está nos comícios da noite que arrancam às 8 horas… (hora dos Telejornais). 

 O tempo dedicado à campanha eleitoral nos noticiários televisivos da noite 

permitem-nos avaliar a importância que cada estação atribui ao acontecimento. Estão 

incluídos neste estudo os pivots, as reportagens das acções de campanha, os directos e 

as entrevistas aos candidatos realizadas nos noticiários. Foram excluídas outras peças 

que as televisões elaboraram sobre temas paralelos à campanha. Apesar de não fazer 

parte deste estudo empírico por não estar directamente relacionada com as acções dos 

candidatos no terreno, destacamos uma série de reportagens emitidas pela RTP a seguir 

ao bloco da campanha eleitoral sobre os vários poderes do Presidente da República 

ouvindo os constitucionalistas. De volta à campanha é importante notar que há seis 

candidatos a concorrer à eleição e por isso um número maior de candidatos corresponde 

a mais reportagens, logo a mais tempo.  

A análise quantitativa do Telejornal da RTP ao longo dos 13 dias de campanha 

eleitoral indica que o serviço público de televisão dedicou 15506 segundos às acções de 

campanha, ou sejam, 258 minutos e 43 segundos. 
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Ilustração 1 

 

 A duração média diária é de 20 min e 27 seg tempo. Estrela Serrano (2006) 

refere que a duração média diária da campanha eleitoral de 1991, na RTP, altura em que 

era a única estação de televisão em Portugal, foi de 8 min e 34 seg, em 1996, já com 

dois canais privados de televisão a operar, subiu para 10 min e 48 seg e em 2001 

registou 12 min e 07 seg de média diária. Luís Marinho, director de informação da RTP, 

justifica um acréscimo de cobertura da estação pelo grande interesse que as eleições 

presidenciais despertaram no país embora admita que 20 min de média diária de 

cobertura pode ser excessivo. Traçando como tempo ideal de cobertura 15 minutos 

diários, Luís Marinho encontra outras explicações. “ Não tenho dúvidas que fizemos um 

bom trabalho e esclarecedor. Não nos limitámos só à cobertura dos candidatos, fizemos 

outros trabalhos sobre os poderes presidenciais. Admito que fazendo a média e 

chegando ao cálculo de 30% do Telejornal ocupado pela campanha pode parecer um 

bocadinho excessivo mas o que é certo é que em período de campanha eleitoral, esta em 

especial, que mereceu muitas atenções por despertar um grande interesse da população, 

o resto da actualidade não aparece e há uma tendência para sobrevalorizar a 

campanha.”4 Já o editor de política nacional da RTP, Vítor Gonçalves não considera o 

tempo dedicado à eleição como excessivo tendo em conta tratar-se de uma campanha 

eleitoral com carácter excepcional e compara-a à de 1996. “ Em 1996 o Telejornal não 

                                                 
4 - Entrevista a Luís Marinho, em apêndice. 
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tinha tanto tempo e a duração do noticiário também influencia. Por outro lado, a 

facilidade tecnológica para fazer directos de qualquer lado e a qualquer momento é 

muito mais evidente do que há 10 anos. Também o interesse que suscita uma campanha 

presidencial. Na verdade, as campanhas acontecem de 10 em 10 anos porque depois, de 

5 em 5 anos, há uma legitimação do candidato que está, tem sido assim, e portanto há 

um interesse maior por esta eleição. Tendo em conta que há seis candidatos, com uma 

cobertura permanente, directos e entrevistas é natural que se dedique esse tempo. Acho 

que se justifica.” 5 

 A estação privada SIC emitiu no Jornal da Noite entre 8 e 20 de Janeiro um total 

de 17601 segundos de campanha eleitoral, o que representa 293 minutos e 35 segundos. 

A duração das reportagens, directos e entrevistas das acções dos candidatos às eleições 

presidenciais no noticiário televisivo da estação privada é superior à do serviço público 

de televisão. 
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Ilustração 2 

 

A SIC não emitiu diariamente reportagens relativas a um dos candidatos, Garcia 

Pereira do PCTP/MRPP, como observaremos com detalhe mais à frente neste estudo. A 

média diária de duração da campanha no Jornal da Noite é de 22 min e 56 seg. Segundo 

o estudo de Estrela Serrano (2006) há cinco anos a SIC emitiu diariamente, em média, 7 

min e 28 seg. Importa referir as circunstâncias da eleição presidencial em 2001. Jorge 

Sampaio, apoiado pelo partido socialista, concorria à reeleição. A vitória de Sampaio 

                                                 
5 - Entrevista a Vítor Gonçalves, em apêndice. 
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era apontada em todas as sondagens. A campanha fez-se à volta deste dado e também da 

possível desistência de António Abreu, candidato do PCP e do Partido Ecologista Os 

Verdes, a favor de Jorge Sampaio, o que acabou por não acontecer. Sobre a duração de 

cobertura da campanha eleitoral no Jornal da Noite, na SIC, Ricardo Costa, director 

adjunto de informação admite, tal como Luís Marinho da RTP, que o tempo dedicado 

ao tema pode ter sido excessivo mas salienta o carácter excepcional desta eleição e a 

duração dos noticiários da noite. “ Temos de ver que em Portugal os noticiários são 

muito grandes. Mas se é verdade que os noticiários são grandes, também é verdade que 

há certos assuntos, como uma campanha presidencial que ocupam um tempo 

excepcionalmente maior do que por exemplo em França, em Inglaterra ou nos Estados 

Unidos. Eu acho que ocupa mais tempo porque o noticiário é maior mas também por 

tradição. Em Portugal, as campanhas eleitorais têm ainda um peso muito grande nos 

noticiários porque há normalmente vários candidatos e porque temos um sistema 

multipartidário que não assenta em dois partidos como é o caso de Inglaterra, Estados 

Unidos ou Itália. Acabamos por ter várias reportagens, directos e entrevistas, um ou 

outro comentário, dedicamos muito tempo à política, se calhar tempo a mais. Temos 

sempre a tendência da reportagem diária de todos os candidatos e a verdade é que 

muitas vezes algumas dessas reportagens do dia são coisas que num país anglo-saxónico 

se fazia num minuto e a nossa tendência é fazê-lo com três minutos mais o directo. As 

nossas reportagens são globalmente grandes. Vêm de uma tradição que a SIC criou em 

1992 e que hoje toda a gente faz, começou-se a ir buscar outras coisas e a verdade é que 

para encaixar isto tudo mais a notícia do dia, acaba-se por fazer reportagens maiores. É 

difícil fazer uma reportagem pequena de tudo isto. Se calhar está na altura de mudar um 

bocadinho porque três minutos de reportagem de cada candidato, eu tenho dúvidas que 

se justifique como média.”6 Raquel Alexandra, editora de política nacional da SIC, 

entende como o editor de política da RTP, que o tempo emitido de campanha eleitoral 

se justificou tendo em conta a grande expectativa que as eleições presidenciais geraram 

no país. Em relação à duração das reportagens, Raquel Alexandra justifica-a pelo 

interesse dado a outros ângulos. “ Uma reportagem para deixar viver o som ambiente 

implica tempo. Foi pedido a todos os repórteres que dessem bastante destaque às 

reportagens. Que não se limitassem a seguir o candidato, que tentassem perceber qual o 

ambiente à volta da campanha, o que é aliás uma marca da SIC em campanha eleitoral e 

                                                 
6 - Entrevista a Ricardo Costa, em apêndice. 
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faz aumentar o tempo das peças. Não me parece que uma análise quantitativa tenha 

tornado as peças menos atractivas. O coordenador do jornal gosta de ver boas peças e 

quando as peças são giras vendem.”7 

 Por último, a TVI emitiu 15200 segundos, 253 minutos e 33 segundos de 

campanha eleitoral no Jornal Nacional. A TVI incluiu nos 13 dias de campanha eleitoral 

reportagens e directos das acções de campanha não realizando nenhuma entrevista 

alargada no noticiário televisivo da noite. A estação privada de televisão também não 

acompanhou diariamente o candidato Garcia Pereira embora o tivesse feito com mais 

frequência do que a SIC.  
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Ilustração 3 

 

 A média de cobertura diária da campanha eleitoral na TVI é de 19 min e 48 seg. 

No estudo sobre a cobertura da campanha eleitoral pelas televisões, Estrela Serrano 

(2006) apontava uma média de cobertura diária, em 2001, de 8 min e 50 seg na estação. 

Mário Moura, director de informação da estação salienta que houve a preocupação de 

privilegiar a peça do dia e o directo e isso justifica o tempo de cobertura da TVI. “ 

Fazendo as contas dá uma média diária de quatro minutos por candidato. Não achamos 

que é muito, nem pouco. Eu estou convencido que houve dias em que esse intervalo 

variava mas num jornal que tem de tempo útil uma hora, dedicar à campanha eleitoral 

                                                 
7 - Entrevista a Raquel Alexandra, em apêndice. 
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vinte minutos, 26%, julgo que é adequado. Fizemos directos, todos os dias, de quase 

todas as campanhas.” 8 

 Comparando os valores apurados podemos concluir que a SIC é a estação de 

televisão que mais tempo dedica à campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 

2006 no principal jornal televisivo. Em segundo lugar está a RTP e por último a TVI. A 

diferença do tempo total emitido entre a SIC e a TVI não é significativa, 35 min, se 

divididos pelos 13 dias em que os candidatos estiveram no terreno. Podemos aliás 

concluir que as três televisões portuguesas se assemelham no tempo dedicado às 

eleições presidenciais, num intervalo entre os 19 min da TVI e 23 min da SIC de média 

diária de cobertura. 

 Analisando agora o espaço ocupado pela campanha eleitoral nos noticiários da 

noite vamos chegar a outra conclusão. Se a SIC foi a estação de televisão que mais 

tempo emitiu de campanha eleitoral isso não significa necessariamente que tenha sido a 

televisão que tenha dado mais importância, em termos quantitativos, às acções de 

campanha no seu noticiário. O Jornal da Noite da SIC e o Jornal Nacional da TVI são 

mais extensos que o Telejornal e por isso quando comparada a percentagem de tempo 

emitido de campanha no seio dos jornais televisivos concluímos que o serviço público 

de televisão foi o que dedicou mais tempo à campanha eleitora no Telejornal, seguido 

da SIC e por último a TVI.  

                                                 
8 - Entrevista a Mário Moura, em apêndice. 
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Ilustração 4 

 

 De novo as diferenças são mínimas. De 8 a 20 de Janeiro de 2006, o Telejornal 

da RTP dedicou, em média, 30% do seu tempo à campanha eleitoral para as 

presidenciais, o Jornal da Noite da SIC 28% e o Jornal Nacional da TVI 26%. Este foi 

assim um dos temas dominantes da actualidade nas televisões portuguesas no período 

analisado.  

 

2- A hierarquia no alinhamento 
 

 Analisado o espaço que cada televisão concede no noticiário da noite à 

campanha eleitoral importa perceber a importância que é dada ao tema na hierarquia do 

alinhamento. No jornal televisivo as notícias são apresentadas por ordem de 

importância. “ A hierarquização das informações no TJ obedece às regras gerais na 

matéria, assim como a uma série de convenções próprias do media: reagrupar as notícias 

em categorias muitas vezes ligadas ao lugar (nacional, internacional), situar as notícias 

desportivas ou “engraçadas” no fim do jornal, etc.” (Jespers, 1998, p. 176) 

 Do primeiro ao último dia de campanha eleitoral as três televisões portuguesas 

emitiram diariamente notícias relativas ao assunto mas a hora de entrada da campanha 

no alinhamento variou. Em comum, RTP, SIC e TVI abriram os noticiários da noite 

com as acções dos candidatos apenas no primeiro dia oficial de campanha eleitoral. Este 
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foi, aliás, o único dia em que a RTP e a SIC deram honras de abertura ao tema. A TVI 

fez da campanha eleitoral abertura por três vezes no Jornal Nacional.  

 Verificamos aliás que a TVI é a estação que dá mais importância à campanha 

eleitoral na hierarquia do seu jornal televisivo. A entrada do tema é mais homogénea na 

TVI do que nas restantes televisões e o assunto nunca vai para o ar depois das 20h20. 

Mário Moura garante que “…a campanha eleitoral, ao contrário do que as pessoas 

pensam, tem audiência.” Este interesse pelas eleições presidenciais justificou, no 

entender do director de informação da TVI, a hora a que o assunto foi alinhado ao longo 

da campanha. “ As pessoas querem saber quais são as propostas dos políticos e o que 

eles fizeram nesse dia. De uma forma geral nós entendemos puxar a campanha para a 

primeira parte do jornal porque a campanha tem audiência e entrava sempre antes do 

intervalo. Muitas vezes abrimos o jornal com a campanha. Nós sentimos que o 

telespectador queria saber o que se passava. A política é interessante e as pessoas 

querem saber. A «politiquice» é que as pessoas não querem. E eu acho que não é só 

nesta campanha.”9 

Na RTP, a campanha eleitoral foi também sempre incluída nos primeiros 30 

minutos do Telejornal. Vítor Gonçalves defende que a competição noticiosa no período 

em causa não era tão extraordinária que pudesse relegar o assunto para segundo plano. 

“Era um assunto de topo, muito interessante para as pessoas que a acompanhavam”. O 

editor de política admite que a análise das audiências no que respeita às notícias da 

campanha era uma curiosidade mas não uma preocupação. “Isso não fez com que se 

desse mais ou menos tempo mas havia uma grande curiosidade em saber se as pessoas 

estavam interessadas naquele tópico de informação e na verdade estavam.”10 Também o 

director de informação da RTP regista um interesse acrescido na audiência no período 

da campanha eleitoral para as eleições presidenciais. Luís Marinho defende que o 

serviço público de televisão está atento às audiências mas acrescenta que a informação 

na estação não funciona em função delas. “Quando estamos a organizar um Telejornal 

não estamos preocupados se a notícia é melhor para abrir porque vai dar mais audiência. 

Todos sabemos que isso se faz. Entendemos que essa não é a lógica de funcionamento 

no serviço público de televisão.” Luís Marinho salienta que as audiências servem para 

se ter uma ideia de como as pessoas reagem às notícias e à campanha eleitoral, em 

concreto, reagiram bem.”…a campanha foi muito vista nas três televisões, os debates 

                                                 
9 - Entrevista a Mário Moura, em apêndice. 
10 - Entrevista a Vítor Gonçalves, em apêndice. 



 72

foram muito vistos, as entrevistas foram também muito vistas e os telejornais cresceram 

nessa altura. Há alturas em que as pessoas se viram para a política e uma campanha 

como esta, com candidatos muito populares, as pessoas estavam muito interessadas. As 

presidenciais davam uma esperança nova. A campanha até se tivesse mais tempo era 

vista.”11 

 Na SIC, há grandes variações na hora de entrada da campanha eleitoral. A SIC 

chega a colocar as acções dos candidatos depois do intervalo. Durante os 13 dias de 

campanha o tema foi por 7 vezes remetido para depois das 20h30. A editora de política 

da estação não entende o facto como uma intenção de desvalorizar o assunto no Jornal 

da Noite. “Quando a campanha começa é normal que abra o jornal, depois em função da 

actualidade, esse bloco pode «passear» ao longo do alinhamento. Isso não implica que 

exista uma desvalorização da campanha porque muitas vezes a segunda parte do jornal é 

a parte mais vista e que tem mais audiência. Algumas vezes também era porque 

tínhamos as entrevistas e queríamos que todas as entrevistas se realizassem mais perto 

das nove da noite. Não me parece que isso tenha um significado especial.”12 O director 

adjunto da SIC lembra que muitas vezes a hora da entrada da campanha no alinhamento, 

decidida pela coordenação do jornal, era uma questão de estratégia. “ Os telejornais não 

têm mais audiência no início do que no fim. Muitas vezes guardamos grandes assuntos 

para o final do jornal promovendo-os. Há mais 30% de espectadores entre as 20h00 e as 

21h00 que vão entrando. Não é uma questão de importância. Há estratégias de 

alinhamento…por exemplo, evitar noticiarmos todos o mesmo assunto à mesma hora. É 

perfeitamente normal e aceitável e são decisões dos coordenadores. Acho que é melhor 

abrir com outros assuntos porque entretanto a RTP e a TVI já deram a campanha para 

não darmos todos à mesma hora. Não passa por uma estratégia de desvalorização, passa 

por uma estratégia de optimização de audiência e de não estarmos a dar todos a mesma 

coisa ao mesmo tempo. Não é uma menorização. Menorização seria dar cinco minutos 

em vez de vinte. Há outro argumento, é que nem sempre as reportagens estão prontas à 

mesma hora e muitas vezes para o bloco estar pronto, espera-se pelas reportagens que 

faltam e guarda-se o assunto para mais à frente.”13 

               

 

                                                 
11 - Entrevista a Luís Marinho, em apêndice. 
12 - Entrevista a Raquel Alexandra, em apêndice. 
13 - Entrevista a Ricardo Costa, em apêndice.  
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Entrada da campanha nos alinhamentos dos 
noticiários da RTP, SIC e TVI

19:26

19:40

19:55

20:09

20:24

20:38

20:52

21:07

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RTP - Telejornal

SIC - Jornal da Noite

TVI - Jornal Nacional
 

Ilustração 5 

     

 A hierarquia da campanha eleitoral no alinhamento está obviamente dependente 

das restantes notícias do dia e do interesse que as acções de campanha foram gerando ao 

longo dos treze dias em estudo. Concluímos que a TVI foi a estação de televisão que 

mais valorizou a campanha eleitoral no seu alinhamento, seguida de perto pela RTP. Na 

SIC, o tema foi hierarquizado de forma bastante heterogénea chegando a ser notícia de 

abertura, no dia 8 de Janeiro, ou quase tema de fecho, no dia 17 de Janeiro. De resto 

uma análise diária, com excepção do dia de arranque da campanha eleitoral, permite-nos 

concluir que os critérios dos responsáveis pelas três estações na hierarquização do tema 

nos jornais televisivos pouco têm em comum.  

 

3- Os candidatos 
 

Ao longo dos 13 dias de campanha eleitoral nem todos os candidatos tiveram 

igualdade de oportunidades nas três televisões portuguesas. Garcia Pereira queixou-se, 

ainda antes do início da campanha, de tratamento discriminatório nos debates 

televisivos. Durante o período oficial de campanha só a RTP deu igual tratamento ao 

candidato do PCTP/MRPP no número de peças emitidas no Telejornal. O serviço 

público de televisão emitiu diariamente reportagens dos seis candidatos. Na TVI, Garcia 
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Pereira não mereceu cobertura diária mas em 8 dos 13 dias de campanha viu as suas 

acções noticiadas na televisão privada. Todos os restantes 5 candidatos foram 

acompanhados diariamente pela TVI. A SIC só por uma vez, no último dia de 

campanha eleitoral, fez reportagem sobre a iniciativa de campanha de Garcia Pereira 

para o Jornal da Noite. De resto, o número de peças emitidas para cada um dos 5 

candidatos é semelhante, à excepção de Manuel Alegre e Francisco Louçã que, por um 

dia, viram as suas acções de campanha reduzidas a um off (notícia com imagem).  
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 O serviço público de televisão foi mais pluralista na campanha eleitoral para as 

eleições presidenciais de 2006 pois deu tratamento equitativo aos seis candidatos. Sobre 

o serviço público, a sua informação e o pluralismo Felisbela Lopes (1999, p. 66) 

acrescenta: “Um dos serviços que a televisão pública deve assumir como marca 

distintiva da sua identidade é, sem dúvida, o da informação. Uma informação de 

qualidade, que promova o exercício real da liberdade de expressão de todos, sem o 

controlo censório de nenhum poder político ou económico, é aquilo que se espera de um 

operador público. O serviço público de televisão deve ser o garante do pluralismo. Um 

pluralismo dentro de cada canal, de cada programa, de cada notícia. Um pluralismo que 

abra os microfones e crie programas para todas as partes em litígio com a máxima 

diversificação de protagonistas, incluindo os minoritários.” Para o director de 
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informação da RTP não há nada que deva diferenciar o serviço público das televisões 

privadas, na essência, mas há a obrigatoriedade a que o serviço público está sujeito, isto 

é, acompanhar os pequenos partidos. Luís Marinho defende assim que as televisões 

privadas podem adoptar um critério jornalístico puro enquanto a RTP adopta um critério 

jornalístico mas tem uma obrigação suplementar. Igualdade de oportunidades não 

significa, no entanto, para o director de informação da RTP tratamento igual. 

“Queremos que seja sempre um trabalho jornalístico. Nós não queremos a coberto do 

serviço público transformar tempo de antena em notícias. Sem estar a dar notícias ao 

cronómetro. Tentamos que haja algum cuidado tendo em conta várias realidades. Há 

partidos que estão mortos o ano inteiro, não fazem rigorosamente nada e aproveitam as 

campanhas para dizer que estão vivos. Eu penso que o que faz sentido é que o Estado e 

os órgãos que regulam os partidos exerçam uma fiscalização sobre estes partidos. 90% 

deles não existem, não têm nenhum papel na sociedade, não valem nada sob o ponto de 

vista social.” Luís Marinho reconhece que há pequenos partidos com actividade e com 

dirigentes com mais notoriedade e cita o caso do PCTP/MRPP, do qual Garcia Pereira é 

líder, para exemplificar que se um líder tem mais notoriedade merece também mais 

cobertura. Quando questionado sobre a exclusão de Garcia Pereira dos debates que as 

três televisões organizaram em conjunto na pré-campanha eleitoral, o director de 

informação da RTP afirma: “Essa é uma questão cuja resposta não é muito fácil mas o 

que é verdade é que nós objectivamente prejudicamos um candidato. Quer se queira ou 

não, Garcia Pereira era tão candidato como os outros. Se perguntar às pessoas qual era o 

interesse em saber a mensagem de Cavaco Silva, de Mário Soares ou de Garcia Pereira, 

isso já é diferente. Temos de reconhecer que em futuras eleições não procederemos 

assim porque objectivamente houve o prejuízo de um candidato. As três televisões, 

incluindo o serviço público de televisão, prejudicaram um candidato. O problema é que 

não era só Garcia Pereira que se apresentava como candidato, apresentaram-se dezenas 

de pessoas e depois ninguém se candidatou. Mais tarde quando Garcia Pereira se 

candidatou a RTP fez uma Grande Entrevista com ele para lhe dar um pouco do que lhe 

tinha tirado. São sempre questões complicadas. Eu acho que em futuras eleições tem de 

se encontrar outras soluções que podem passar por organizar debates com os candidatos 

já depois das candidaturas estarem regularizadas.”14 

                                                 
14 - Entrevista a Luís Marinho, em apêndice. 
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 Sobre esta questão Ricardo Costa, director adjunto da SIC, não tem dúvidas de 

que a solução encontrada pelas televisões, ou seja, limitar os debates aos cinco 

candidatos, foi a opção correcta. “Nós trabalhamos por critérios jornalísticos que são 

obviamente discutíveis. Em minha opinião não faz sentido nenhum meter alguns 

candidatos em debates ou entrevistas ou frente a frente porque são candidatos que têm 

os votos que têm, que vão a jogo sempre pelas mesmas razões e acabam por não 

adiantar grande coisa. É óbvio que isto é discutível mas eu acho que não faz sentido 

porque desvirtua o debate…As três televisões fizeram uma coisa histórica que foi fazer 

frente a frente com os cinco candidatos nas três televisões e se Garcia Pereira estivesse 

nos debates não tinha havido debates. Se a equação tivesse seis factores em vez de cinco 

tinha havido um debate com os seis candidatos e mais nada.”15 Já em relação à 

cobertura da campanha de Garcia Pereira pela SIC, Raquel Alexandra afirma: “Diz o 

princípio da igualdade que se de tratar de forma igual aquilo que é igual e de forma 

desigual aquilo que é desigual. A SIC não se rege por critérios de igualdade formal. Nós 

não temos de dar o mesmo destaque a todas as candidaturas. Temos de maximizar 

aquilo que é o princípio de tratamento igual mas não se trata de todos os dias definir 

tratamento igual a todos os candidatos. O candidato Garcia Pereira é legítimo mas não 

acho que ele deva ter o mesmo destaque que os outros candidatos. E até a forma que os 

candidatos encontram para a campanha. O tipo de agenda, as acções que fazem. A 

televisão é específica e se há coisas que não têm tradução em termos televisivos torna-se 

menos aliciante.”16 

 A agenda de campanha de Garcia Pereira é também apontada por Mário Moura, 

director de informação da TVI, como uma das razões para a estação de televisão não 

cobrir todos os dias reportagens da candidatura. “A nossa ideia é que havia o candidato 

Mário Soares, o candidato Manuel Alegre e o candidato Cavaco Silva que iam disputar 

o  primeiro e o segundo lugar. Depois havia outro grupo que era muito importante saber 

que era Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã. Em relação a Garcia Pereira, muitas 

vezes o candidato não tinha acontecimentos. Nós fizemos um acontecimento numa 

fábrica que tinha treze pessoas. Agora cobrir por cobrir porque a lei diz que todos os 

candidatos são iguais não nos parece correcto. Nós somos jornalistas. Não temos de 

estar a cumprir esse critério de que todos os candidatos são iguais até à data da eleição. 

Nós sabemos que não são. Sabíamos que três podiam ganhar e era importante a posição 

                                                 
15 - Entrevista a Ricardo Costa, em apêndice. 
16 - Entrevista a Raquel Alexandra, em apêndice. 
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de Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã porque eles não estavam lá para ganhar mas 

podiam desempenhar um papel importante numa segunda volta. Mas uma eleição é para 

ver quem ganha. Não estavam a lutar para ver quem perde. Não temos nada contra 

Garcia Pereira. Fomos lá sete vezes. Nós procurámos ir sempre que houvesse uma 

iniciativa que justificasse.” Sobre a exclusão de Garcia Pereira dos debates organizados 

pelas televisões na pré-campanha, Mário Moura também não tem dúvidas que organizar 

frente a frente entre os cinco candidatos foi a solução correcta. “Nos debates que 

fizemos antes das eleições, eu acho que o candidato Garcia Pereira ainda não tinha 

anunciado a candidatura e no período antes da campanha nós podíamos fazer os debates 

com dois, ou três, ou quatro candidatos, os que entendêssemos. As três televisões 

entenderam que era este o modelo. Acho que prestaram um bom serviço público.  

Fizemos os debates em horário nobre, a começar às 20h45. Fizemos três debates 

e aqueles que tiveram mais audiência passaram-se na TVI.”17 

 Pelas declarações dos directores das estações de televisão compreende-se que a 

obrigatoriedade de igualdade de tratamento das candidaturas é seguida pelo serviço 

público de televisão, durante a campanha eleitoral, porque a lei assim o obriga, 

enquanto que os operadores privados se regem unicamente por critérios jornalísticos.  

 

4- O protagonista 
 

 A pré-campanha para as eleições presidenciais ficou marcada pela acusação de 

tratamento discriminatório por parte do candidato apoiado pelo Partido Socialista, 

Mário Soares, aos órgãos de comunicação social. Soares, ex. Presidente da República, 

acusou, numa entrevista à estação de rádio TSF, a SIC de o estar a prejudicar com a 

intenção de favorecer a candidatura de Aníbal Cavaco Silva. Mário Soares chegou 

mesmo, já durante a campanha eleitoral, a acusar os jornalistas de o terem “ 

transformado de pai da pátria a grande perturbador nacional”. Na análise às reportagens 

de cada um dos candidatos emitidas pelas três televisões, constatamos que Mário Soares 

não tinha razão na queixa de tratamento discriminatório, pelo menos em relação ao 

tempo emitido sobre as acções de campanha da sua candidatura. 

 Na RTP, as reportagens sobre as acções de campanha de Mário Soares ocupam 

mais de 33 minutos no total, com uma ligeira vantagem sobre Cavaco Silva e Jerónimo 

                                                 
17 - Entrevista a Mário Moura, em apêndice. 
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de Sousa. Dezanove por cento da duração total das reportagens emitidas no Telejornal 

dizem respeito a reportagens relativas à candidatura de Mário Soares, seguidas de 18% 

para Cavaco Silva e Jerónimo de Sousa. As reportagens sobre as acções de Manuel 

Alegre ocupam 17% do espaço da campanha, Francisco Louçã 15% e por último Garcia 

Pereira 13%.  
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Ilustração 7 

 

 Tal como anteriormente referimos, para o serviço público de televisão a 

igualdades de oportunidades dada a todas as candidaturas, não significa tempo igual. O 

director de informação da RTP refere que houve a preocupação de garantir um 

equilíbrio entre as candidaturas mas esse equilíbrio não é registado ao cronómetro. “ Há 

uma preocupação mas isso está na cabeça das pessoas. Os jornalistas de política da RTP 

têm muita experiência, já fizeram muitas campanhas e têm um formato na cabeça. O 

que é se que faz? Se houvesse uma derrapagem, que não era previsível, se de repente 

começássemos a perceber que Mário Soares aparece cinquenta vezes enquanto os outros 

aparecem duas, isso levava obviamente a um ajuste. E é engraçado porque nós nunca 

fizemos a medição, fizemos sim uma rotação nos directos, e depois olha-se para as 

percentagens e é muito equilibrado e é engraçado também porque a pessoa que mais se 

queixou foi Mário Soares.”18 Também o editor de política nacional da RTP salienta que 

                                                 
18 - Entrevista a Luís Marinho, em apêndice. 
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o tempo de cada candidato não é medido dia a dia porque as acções de campanha muitas 

vezes valem por si só. “O critério tempo só deve ser visto no final. Só se houvesse uma 

grande discrepância. O tempo não é um critério absoluto. Eu não vou analisar uma peça 

em função do tempo e compará-la com o outro candidato só pelo facto de ter um minuto 

e meio e a outra dois minutos. O que seria extraordinário era chegar ao fim da 

campanha e ter trinta minutos de um candidato e de outros dez, candidatos que estão em 

posição semelhante, isso era um dado que justificava uma análise detalhada.”. Vítor 

Gonçalves salienta, aliás, que se deve dar tratamento semelhante aos candidatos e não 

igual tendo em conta o papel que eles desempenham na eleição. “Numa campanha é 

diferente o interesse que suscita a candidatura de Cavaco Silva e Mário Soares da que 

suscita a candidatura de Jerónimo de Sousa e Garcia Pereira. O que é importante é 

chegar ao fim e verificar que entre os candidatos que têm peso semelhante na vida 

política haja alguma proximidade em termos da forma como as campanhas foram 

cobertas. Numa campanha legislativa é natural que sendo o PS e o PSD os dois maiores 

partidos, no final da campanha esses dois partidos tenham cobertura semelhante em 

termos de tempo.”19 

 Também na SIC o candidato apoiado pelo partido socialista é o que merece a 

maior cobertura em relação ao tempo total das reportagens emitidas no Jornal da Noite. 

No total, as acções de campanha de Mário Soares ocuparam 41 min e 16 seg ao longo 

dos 13 dias. A diferença de tempo para Cavaco Silva é tal como na RTP pequena, o 

candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS-PP perfaz na SIC um total de 38 min e 23 seg. 

Percentualmente, Mário Soares ocupa 22% do tempo das reportagens emitidas na SIC, 

Cavaco Silva 21%, Manuel Alegre e Jerónimo de Sousa 19%, Francisco Louçã 17% e 

Garcia Pereira 1%.  

                                                 
19 - Entrevista a Vítor Gonçalves, em apêndice. 
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Ilustração 8 

 

A editora de política nacional da SIC salienta, tal como o editor de política da 

RTP, que a contabilidade do tempo das peças não é preocupação porque ela deve ser 

calculada pelo repórter no terreno em função do material que tem para trabalhar. “As 

peças devem ter o tempo que devem ter. Compete aos repórteres fazer essa triagem. A 

reportagem vale por si. Se um determinado candidato tem uma agenda desinteressante 

pode ter uma peça de um minuto. Acho que não faz qualquer sentido tentar que esse 

repórter faça uma peça de três minutos.”20 Em relação ao facto de Mário Soares ser o 

protagonista da  

SIC, Ricardo Costa encontra uma explicação. “ Ele teve um tratamento 

normalíssimo pela SIC. Ele era um candidato excepcional, a surpresa. Ninguém estava à 

espera que ele lá estivesse. É seguramente a personalidade política mais importante da 

segunda metade do sec. XX e tinha tudo para ser a pessoa a quem se devia dedicar mais 

tempo.”21 

 Na TVI, há três candidatos em igualdade de circunstâncias no que diz respeito 

ao tempo total de peças emitidas no Jornal Nacional. Cavaco Silva, Manuel Alegre e 

Mário Soares estão, podemos dizê-lo, empatados com aproximadamente 32 min de 

                                                 
20 - Entrevista a Raquel Alexandra, em apêndice. 
21 - Entrevista a Ricardo Costa, em apêndice. 
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exposição. Manuel Alegre apresenta, no entanto, uma vantagem de 4 seg em relação a 

Mário Soares e 54 seg em relação a Cavaco Silva. A TVI conseguiu um equilíbrio 

maior em relação à RTP e à SIC. A Cavaco Silva, Manuel Alegre e Mário Soares dedica 

19% do tempo total das reportagens emitidas sobre a campanha eleitoral, a Jerónimo de 

Sousa e Francisco Louçã 17%. Apenas Garcia Pereira fica mais distanciado com 9%.  
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Ilustração 9 

 

 Mário Moura confirma que este equilíbrio de tempos na TVI em relação a 

Cavaco Silva, Mário Soares e Manuel Alegre é resultado de uma preocupação da 

estação. “Todas as sondagens que nós tínhamos davam Manuel Alegre como segundo 

candidato. Nós não tínhamos nada que desvalorizar Alegre, nem de valorizar Soares. As 

nossas sondagens davam Cavaco Silva em primeiro lugar, Alegre em segundo e Soares 

em terceiro. Havia três candidatos à vitória porque se houvesse uma segunda volta 

Cavaco Silva podia perder.”22 

 Vale ainda a pena analisarmos a duração média de cada reportagem em cada 

uma das televisões e compará-la. Assim, em média, a duração de cada reportagem na 

RTP é de 2 min e 20 seg, na SIC 3 min e 26 seg e na TVI 2 min e 26 seg.   

 

                                                 
22 - Entrevista a Mário Moura, em apêndice. 
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5- Quem entra primeiro 
 

 Depois de analisarmos o tempo que é dado por cada televisão aos candidatos na 

cobertura das acções de campanha vamos agora ver a hierarquia do espaço da campanha 

eleitoral na RTP, SIC e TVI. Tal como num alinhamento de um jornal televisivo, a 

hierarquização das notícias relativas aos seis candidatos é organizada em função da 

importância de cada um. Como ponto de partida consideramos que as televisões podem 

avaliar a hierarquização em função de quatro factores: a colocação dos candidatos nas 

sondagens, a representatividade de cada candidato tendo em conta o partido ou partidos 

pelos quais são apoiados, a importância da acção de campanha, sujeita a uma avaliação 

diária, ou, por último, as televisões podem optar por uma hierarquização equitativa entre 

os candidatos concorrentes às eleições. A ordem de entrada dos candidatos pode dar ao 

telespectador a noção de quem vai à frente. Neste jogo eleitoral que se desenrola de uma 

forma decisiva na televisão a hierarquização dos candidatos é por isso fundamental. 

 Se em relação aos tempos das reportagens emitidas a diferença entre Cavaco 

Silva, Manuel Alegre e Mário Soares (os três candidatos mais bem colocados nas 

sondagens e por esta ordem) não era significativa, isso já não se verifica na ordem de 

entrada da campanha eleitoral nos noticiários da noite. Na RTP, há quase uma 

bipolarização. Cavaco Silva é o candidato que por mais vezes entra a abrir a campanha 

eleitoral, em sete dos 13 dias de campanha o candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP 

merece honras de abertura. Mário Soares é neste capítulo remetido para segundo lugar 

mas em 4 dias da campanha eleitoral abre o bloco no serviço público de televisão. 

Manuel Alegre, candidato independente, e apesar de surgir em segundo lugar nas 

sondagens, só por uma vez vê a sua acção de campanha à frente dos outros candidatos 

no Telejornal. Vale a pena destacar a abertura da campanha eleitoral na RTP, no dia 13 

de Janeiro, com a acção de Jerónimo de Sousa. O candidato apoiado pelo PCP 

conseguiu nesse dia levar 20 mil pessoas aos Pavilhão Atlântico, em Lisboa, no que 

viria a ser o maior comício da campanha eleitoral de todos os candidatos.  
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Ilustração10 

 

 Confrontado com estes dados, Vítor Gonçalves, editor de política da RTP, 

admite que a definição de quem entra primeiro no bloco da campanha eleitoral nem 

sempre é fácil mas salienta que havia diferenças entre os candidatos que justificavam 

uma hierarquia no alinhamento do Telejornal. “Havia dois campeonatos nessa 

campanha. Havia o campeonato de saber quem chegava em primeiro, segundo e 

terceiro. Durante toda a campanha essa dúvida manteve-se. Havia a impressão que 

Cavaco Silva chegava em primeiro, o que chegou a acontecer mas havia dúvidas sobre o 

segundo, Alegre ou Soares. Era entre esse três candidatos que escolhíamos quem ia 

abrir o bloco de campanha porque era entre eles que se julgava a eleição. Depois da 

escolha de qual era os candidato era mais difícil porque não havia nenhuma razão óbvia 

para escolhermos um ou outro. Tínhamos que analisar caso a caso, verificar se nesse dia 

houve algum acontecimento que justificasse dar o ponto de partida ao candidato, se a 

peça do candidato que vinha a seguir era uma reacção ao candidato que estava em 

primeiro lugar. Essa era uma escolha que era feita casuisticamente, dia a dia, sendo que 

a escolha que era feita tinha apenas como critério os três candidatos. Normalmente era 

entre eles, só se houvesse um acontecimento extraordinário. Acho que é um bocadinho 

irrelevante. O que se procurava e não sei se foi conseguido, procurava-se que houvesse 

elementos de novidade. Não era uma preocupação muito grande, ligávamos aos 
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jornalistas e avaliávamos. Não era com a ideia de que havia uma hierarquia.”23 O 

director de informação da RTP garante que não houve uma preocupação obsessiva em 

relação à hierarquia no bloco da campanha eleitoral mas admite um ligeiro desequilíbrio 

nas escolhas da estação.” Era óbvio que a expectativa da candidatura de Cavaco Silva 

tivesse levado a abrir mais vezes. Terá havido uma ou outra vez que se terá aberto o 

bloco duas vezes seguidas com Cavaco Silva e depois termos decidido abrir com outra 

candidatura até em função de onde estavam colocados os directos. Não houve uma 

rotação, considero aqui algum desequilíbrio mas tínhamos de olhar para a notícia para 

perceber qual a importância de cada acção. Seria estranho, por exemplo, que no dia do 

comício de Jerónimo de Sousa em Lisboa ele não estivesse em primeiro lugar no bloco 

da campanha eleitoral. Mais importante do que os números, tínhamos agora que olhar 

para cada dia de campanha.”24 

 Na estação privada SIC, a bipolarização é ainda mais evidente. No Jornal da 

Noite, Cavaco Silva abre por 10 vezes em 13 dias o espaço da campanha eleitoral. Nos 

três dias que restam é Mário Soares o candidato que surge à frente na ordem de 

apresentação.  
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23 - Entrevista a Vítor Gonçalves, em apêndice. 
24 - Entrevista a Luís Marinho, em apêndice. 
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 Raquel Alexandra, editora de política nacional da SIC, considera normal a opção 

de Cavaco Silva abrir mais vezes o bloco de campanha do que os outros candidatos. “Há 

um pressuposto que eu não posso aceitar. Através de uma análise quantitativa chegar a 

qualquer conclusão. Aquilo que é a história do dia da campanha é obviamente aquilo 

que abre o bloco da campanha. A apreciação quantitativa não me intimida. Significa que 

durante a campanha eleitoral foi o candidato Cavaco Silva que marcou a actualidade.”25 

 A TVI dá também mais honras de abertura a Cavaco Silva mas com uma 

diferença menor em relação ao candidato apoiado pelo Partido Socialista. O candidato 

apoiado pelo PSD e CDS/PP é por seis vezes contra cinco de Mário Soares o candidato 

que surge à frente na apresentação da campanha eleitoral. Tal como na RTP, as acções 

de campanha de Manuel Alegre e Jerónimo de Sousa estão a abrir o bloco por um dia 

mas no caso do candidato apoiado pelo PCP não é relativo ao dia do mega comício 

organizado em Lisboa.  

0

1

2

3

4

5

6

Garcia
Pereira

Cavaco
Silva

Francisco
Louçã

Manuel
Alegre

Jerónimo de
Sousa

Mário
Soares

Número de vezes que cada candidato surge em 1º lugar no Jornal Nacional da TVI

 
Ilustração 12 

 

 O director de informação da TVI assegura que também nesta questão houve uma 

tentativa de equilíbrio. “Nós tentamos sempre nas campanhas eleitorais manter um 

equilíbrio e nunca tivemos nenhuma queixa por parte de nenhuma força política. Nós 

tentamos ser o mais equilibrado possível em relação ao tempo, directo, posição no 

                                                 
25 - Entrevista a Raquel Alexandra, em apêndice. 
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alinhamento. Há sempre esse cuidado. Podíamos estabelecer uma ordem, que era a do 

boletim de voto, mas acho que não fazia sentido. Há casos que, se calhar, não fizemos 

como queríamos. Ás vezes os directos que se seguiam às peças não estavam prontos e 

isso fazia com que houvesse mudanças no alinhamento. Houve candidatos que por 

causa disso chegaram a entrar num segundo bloco depois das nove da noite.”26 

 

6- Os directos da campanha 
 

 Ao longo da campanha eleitoral os diferentes candidatos organizaram a maior 

acção do dia à hora de jantar. Os comícios, ou jantares comício, reuniam militantes em 

capitais de distrito e começavam com o discurso do candidato, agendado normalmente 

para as oito da noite. Coincidir a acção com a hora dos telejornais era naturalmente o 

objectivo das candidaturas e as televisões organizaram-se para marcar essas acções com 

directos. 

 Se em relação ao tempo das reportagens dos candidatos e hierarquia no 

alinhamento as televisões alegam critérios jornalísticos, em relação aos directos 

colocados nas acções de campanha RTP, SIC e TVI garantem que, para além desses 

critérios, houve também uma preocupação de equilíbrio. 

 A RTP fez 25 directos ao longo da campanha eleitoral no Telejornal. O serviço 

público de televisão esteve em directo por oito vezes das acções de campanha de 

Cavaco Silva e seis vezes nos jantares comício de Manuel Alegre e Mário Soares. 

Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã estiveram por duas vezes ao longo da campanha 

em directo no Telejornal e Garcia Pereira uma vez, no fecho da campanha a 20 de 

Janeiro, como aliás todos os candidatos às eleições presidenciais. Analisado o número 

de directos vale a pena verificar a distribuição de tempos. Cavaco Silva ocupou 34% do 

espaço de directos da campanha da RTP. Manuel Alegre e Mário Soares, apesar do 

mesmo número de intervenções em directo, têm um tempo de emissão diferente. Os 

directos das acções de Mário Soares duraram no total 12 minutos, 25%, enquanto que as 

intervenções em directo da candidatura de Manuel Alegre tiveram uma duração total de 

8 min e 20 seg o que representa 17% dos directos emitidos no Telejornal da campanha 

eleitoral.  

 

                                                 
26 - Entrevista a Mário Moura, em apêndice. 
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 O director de informação da RTP confirma a preocupação de equilíbrio nos 

directos das acções de campanha por parte do serviço público de televisão, em especial 

em relação aos candidatos Cavaco Silva, Manuel Alegre e Mário Soares. “ Houve uma 

rotação de carros satélite, percebemos onde estavam os candidatos e semanalmente 

avaliávamos para cobrir com equidade a campanha. Só havia três candidatos que 

podiam ganhar as eleições e foi para eles que nós nos dirigimos mais e foi com eles que 

andaram sempre carros de exteriores. É natural que eles tenham tido mais directos e é 

natural que haja um equilíbrio entre eles porque isso foi pensado.”27 O editor de política 

da RTP explica a superioridade do número de directos da candidatura de Cavaco Silva 

pela agenda do candidato. “Procurámos fazer directos de Cavaco Silva, Mário Soares 

Manuel Alegre sempre que houvesse acontecimentos a essa hora…Cavaco Silva tinha 

mais acontecimentos àquela hora e terá beneficiado por essa razão. É evidente que não 

íamos fazer directo às oito da noite se não houvesse nada mas desde o início tivemos 

intenção de fazer directos destes três candidatos diariamente.”28 

 Ao longo da campanha eleitoral a SIC esteve por 27 vezes em directo das acções 

dos candidatos ao longo do Jornal da Noite. A distribuição, tal como na RTP, varia 

                                                 
27 - Entrevista a Luís Marinho, em apêndice. 
28 - Entrevista a Vítor Gonçalves, em apêndice. 
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consoante se trata de Cavaco Silva, Manuel Alegre e Mário Soares ou Jerónimo de 

Sousa, Francisco Louçã e Garcia Pereira. Assim, a estação privada fez oito directos dos 

comícios de Cavaco Silva, oito directos das acções de Manuel Alegre e sete da 

campanha de Mário Soares. Jerónimo de Sousa esteve por duas vezes em directo no 

Jornal da Noite, tal como Francisco Louçã. As acções de Garcia Pereira não mereceram 

nenhum directo na SIC. O equilíbrio entre os chamados três primeiros é evidente e ele 

não acontece só no número de directos acontece também no tempo dedicado a cada um. 

Assim, os directos do candidato apoiado pelo PSD e CDS/PP duraram 18 min e 23 seg, 

31% do tempo total, as acções do candidato independente estiveram no ar em directo 18 

min e 01 seg, o que corresponde a 30% e o candidato apoiado pelo PS teve uma 

cobertura em directo no Jornal da Noite de 16 min e 31 seg, 27% do tempo dos directos 

de toda a campanha eleitoral na SIC. 
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 Este equilíbrio no tempo de directos entre Cavaco Silva, Mário Soares e Manuel 

Alegre foi reflexo, adianta Raquel Alexandra de uma gestão cuidada da estação. A 

rotação de directos foi gerida ao longo da campanha pela editora de política da SIC. 

“Nos directos houve uma enorme preocupação. A gestão dos directos teve a ver com 

determinados sítios onde os candidatos iam por serem mais importantes em função do 

contexto político. Por exemplo, um comício de Cavaco Silva em Viseu exige um directo 

ou uma ida de Manuel Alegre à lota de Matosinhos não só exigiu um directo como duas 
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equipas de reportagem. Há uma importância política do sítio onde vão e na última 

semana a minha preocupação foi que os três candidatos tivessem directos todos os dias. 

Muitas vezes os directos têm a ver sobretudo com uma preocupação geográfica. Depois 

em relação aos outros dois candidatos tentámos colocar directos em função das 

iniciativas que tinham de modo a garantir um equilíbrio entre as duas candidaturas.”29 

Também Ricardo Costa, director adjunto da SIC confirma também a grande 

preocupação de equilíbrio nos directos emitidos pela estação. “Aí sim há regras quase 

feitas a régua e esquadro. Há uma primeira linha, Soares, Cavaco e Alegre à medida que 

a pré-campanha foi andando e depois há uma segunda linha com Jerónimo de Sousa e 

Francisco Louçã. Nós não temos carros suficientes para fazer directos de todos os 

candidatos.”30 

 A TVI foi a estação de televisão que mais directos fez da campanha eleitoral no 

Jornal Nacional, ao todo 34. Este género jornalístico inserido no noticiário da noite foi 

claramente uma aposta da estação privada na campanha para as eleições presidenciais. 

Na TVI, Mário Soares foi o candidato com mais directos das acções de campanha à hora 

do Jornal Nacional, nove intervenções em directo, logo a seguir situam-se Cavaco Silva 

e Manuel Alegre com oito directos cada um. Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã 

tiveram na TVI mais exposição em directo do que na RTP e na SIC. Da campanha de 

Jerónimo de Sousa a TVI fez cinco directos e da campanha de Francisco Louçã quatro 

directos. Garcia Pereira não esteve por nenhuma vez ao longo dos treze dias de 

campanha em directo na estação privada de televisão. Considerando o tempo que foi 

dado a cada um dos candidatos nas intervenções em directo no Jornal Nacional 

verificámos um tempo de exposição entre Cavaco Silva, Mário e Soares de Manuel 

Alegre praticamente igual separados apenas por alguns segundos. Estes três candidatos 

ocupam 23%, cada um, das intervenções em directo no Jornal Nacional.  

                                                 
29 - Entrevista a Raquel Alexandra, em apêndice. 
30 - Entrevista a Ricardo Costa, em apêndice. 
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 Mário Moura, tal como os restantes directores de informação, confirma uma 

grande preocupação na distribuição dos directos no Jornal Nacional, em especial em 

relação aos três candidatos que estavam em condições de ganhar as eleições 

presidenciais e dá exemplos de acerto nas agendas de campanha dos candidatos com o 

intuito de entrarem em directo nas televisões à hora dos telejornais. “ Nós tentamos ser 

o mais equilibrados possível na gestão dos tempos dos directos e também nas peças. A 

candidatura de Cavaco Silva tinha mais acções de campanha à hora dos jornais, tinha 

mais do que os outros candidatos. Houve uma candidatura que tinha comícios 

agendados para as nove e meia da noite e passou a fazer antes para entrar nos jornais.”31 

 Comparando agora o tempo médio dedicado a cada candidato nos directos 

realizados nas três televisões durante a campanha eleitoral podemos concluir que à 

excepção das duas intervenções em directo das acções de Jerónimo de Sousa, a RTP é a 

estação de televisão que menos tempo dá de cobertura em directo a cada candidato no 

decorrer da campanha eleitoral enquanto que a TVI é a estação que mais aposta nos 

directos fazendo mais intervenções e dedicando-lhes mais tempo. A média de tempo 

dedicado aos directos da campanha é na RTP de 1 min e 25 seg, a SIC contabiliza como 

média 2 min e 23 seg e a TVI 3 min e 05 seg. 

                                                 
31 - Entrevista a Mário Moura, em apêndice. 
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7- Soundbites 
 

 O discurso político é cada vez mais mediado pelo jornalista. A reportagem da 

campanha eleitoral deixa hoje pouco tempo para os candidatos se explicarem 

directamente ao eleitor. As reportagens nas televisões portuguesas privilegiam o 

ambiente à volta da acção do candidato, as chamadas “outras vozes da campanha” que 

mais não são do que o feirante que troca palavras com os políticos ou os pescadores que 

se queixam aos candidatos das dificuldades no sector. Para além dessas vozes que vão 

dando o colorido à política que as televisões tanto procuram, há a voz do jornalista que 

em texto off situa a acção de campanha, enquadra e interpreta os temas do dia e os 

chamados soundbites, os segmentos de fala em que os candidatos se explicam 

directamente ao eleitor, seja em situação de entrevista ou no púlpito de um comício. Nos 

soundbites analisados não estão incluídas as situações em que os candidatos trocam 

palavras com os apoiantes porque essas situações, geralmente de conteúdo político nulo, 

são por nós consideradas “som ambiente”, ou seja, estão nas reportagens para ilustrar 

momentos mais ou menos animados mas não têm particular mensagem política. Tal 

como a restante narrativa é ao jornalista que está a acompanhar a campanha de cada 

candidato que compete escolher os soundbites que irão fazer parte da sua peça. Eles são 
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seleccionados de entrevistas ao longo do dia de campanha e discursos que duram vários 

minutos.  

 Daniel Hallin (1997) estudou a duração dos soundbites, os segmentos de fala, na 

campanha eleitoral para a Presidência da República dos Estados Unidos e constatou que 

a duração, em média, de um segmento de fala foi reduzida de 40 seg em 1960 para 10 

seg nos anos 80. Esta tendência já se registava em Portugal em 2001. Estrela Serrano 

(2006) concluiu que durante a campanha eleitoral para as eleições presidenciais desse 

ano a média do soundbite na RTP era de 18 seg, na SIC 27 seg e na TVI 20 seg. As 

televisões privadas davam mais voz aos candidatos do que o serviço público de 

televisão. O mesmo estudo indica, aliás, que, na RTP a média do segmento de fala tem 

vindo a diminuir desde 1991. Nesse ano, a RTP dedicava em média 26 seg ao discurso 

directo do candidato, valor que diminuiu em 1996 para 21 seg.  

Nas eleições presidenciais de 2006 cada um dos seis concorrentes à eleição fala, 

em média, 19 segundos cada vez que aparece numa reportagem da RTP. As reportagens 

incluem, no entanto, a maior parte das vezes mais de um soundbite de cada candidato. O 

candidato com o segmento de fala, em média, maior é Cavaco Silva, com 23 segundos. 

Por outro lado, na RTP, Jerónimo de Sousa é o político que mais soundbites vê 

incluídos nas suas peças. Conferimos assim que à excepção das reportagens de 

Jerónimo de Sousa, mais de 70% do tempo total das peças da estação são ocupadas por 

texto off dos jornalistas e pelas “outras vozes da campanha”. 
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 O editor de política da RTP considera os 19 segundos de média do soundbite dos 

candidatos suficientes para que a mensagem política seja explicada. “ Os candidatos já 

adaptaram a sua linguagem a essa capacidade de síntese. Nós enquanto jornalistas 

entendemos que se essa é a média, é possível desenvolver um raciocínio nesse tempo. 

As peças também não servem para expor integralmente o raciocínio dos candidatos. 

Servem para os jornalistas fazerem uma selecção do que houve de mais importante. Se 

esse foi o tempo teve de chegar. Se não chegou…Há momentos que fazemos soundbites 

de cinquenta segundos, outros de dez, depende do que se justificar.”32 

 O serviço público de televisão não se diferencia em relação aos privados no que 

aos segmentos de fala dos candidatos diz respeito. O tempo médio é aliás muito 

semelhante nas três televisões. Na SIC, a média de duração de soundbite dos candidatos 

é de 20 segundos, apenas mais um do que na RTP. Também na estação privada os 

candidatos aparecem a falar directamente para o público normalmente duas vezes em 

cada reportagem. Manuel Alegre e Jerónimo de Sousa são os políticos com mais 

soundbites nas peças da SIC e o candidato apoiado pelo PCP é, tal como na RTP, aquele 

cujos segmentos de fala ocupam mais espaço nas peças. A média de segmento de fala de 

Garcia Pereira, na SIC, é superior à dos restantes candidatos porque a análise incluiu 

apenas uma reportagem relativa à candidatura e na qual o candidato tem dois soundbites 

com uma duração média de 26 segundos. 
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32 - Entrevista a Vítor Gonçalves, em apêndice. 
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Raquel Alexandra, editora de política da SIC considera que o tempo médio de 

segmento de fala dos candidatos podia até ser mais curto. “A tendência devia ser os 

políticos falarem menos. Seria muito mais simples se eles falassem em menos tempo. 

Compete ao jornalista que faz a peça dar a perceber se são apenas slogans dos 

candidatos.”33 

 A TVI é a estação de televisão com a média de soundbites mais pequena. 

Dezassete segundos é quanto a estação atribuiu em média nas reportagens para a 

mensagem política dos candidatos. A TVI é também a estação que incluiu nas peças 

menos segmentos de fala. O candidato com mais soundbites é Cavaco Silva, 27 ao 

longo dos 13 dias de campanha eleitoral mas Mário Soares é quem tem a média de 

duração superior, 20 segundos. Na TVI, os soundbites ocupam em média menos de 20% 

das peças da estação. É a televisão que mais destaque dá ao colorido da campanha 

utilizando muito as “outras vozes” e que menos espaço dá aos políticos para exporem as 

suas mensagens. 
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33 - Entrevista a Raquel Alexandra, em apêndice. 
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8- Intervenção dos candidatos nos directos 
 

 Já aqui verificámos que as televisões privilegiaram os directos ao longo dos 

treze dias de campanha eleitoral. Á hora dos noticiários da noite RTP, SIC e TVI 

estabeleciam com frequência ligações em directo às acções de candidatura. As máquinas 

de campanha dos candidatos à Presidência da República optaram por colocar as 

intervenções dos políticos antes do jantar de modo a fazer coincidir as palavras dos 

candidatos com as horas dos telejornais. A verdade, porém, é que os directos das 

televisões poucas vezes transmitiram esses discursos.  

 Tal como nas reportagens em que o texto jornalístico e as “outras vozes de 

campanha” seleccionadas pelo jornalista ocupam mais tempo do que os soundbites dos 

candidatos, os directos das acções de campanha são cada vez mais mediados pelos 

jornalistas. Num discurso em directo os políticos têm a hipótese de falar aos eleitores, 

transmitirem a sua mensagem sem a intervenção nem a interrupção dos repórteres e 

acima de tudo o assunto sobre qual querem falar. Mas nestas eleições os candidatos à 

Presidência da República poucas hipóteses tiveram de falar sem essa mediação. Na 

maior parte das vezes, os directos da campanha eleitoral fizeram-se ou só com o 

jornalista ou com o jornalista a entrevistar o candidato. O directo que transmite o 

discurso dos candidatos parece estar em desuso nas televisões portuguesas. 

 Uma análise quantitativa permite-nos observar que o Telejornal da RTP dedicou 

ao longo dos treze dias de campanha eleitoral 46 min e 21 seg aos directos pelos seis 

candidatos. Desse tempo só 17 min e 15 segundos foram ocupados pelas palavras dos 

políticos que concorriam à eleição. Em nenhuma destas intervenções em directo o 

serviço público de televisão colocou directamente os candidatos a falarem. Quando 

tinham intervenção no directo os candidatos estavam colocados ao lado dos repórteres e 

eram por eles entrevistados. Cavaco Silva foi, na RTP, o candidato com mais tempo de 

intervenção nos directos da sua candidatura no Telejornal, de um total de 11 min e 20 

seg, as palavras do candidato apoiado pelo PSD e CDS/PP ocupam 5 min e 31 seg. 
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 A opção de não transformar os directos num palco para os discursos dos 

candidatos fez parte da estratégia da RTP. O editor de política da RTP confirma que o 

objectivo da estação nas intervenções em directo da campanha eleitoral assume agora 

outras funções. “ Significa que não é pelo facto dos políticos estarem a falar naquele 

momento e com isso quererem aproveitar a incapacidade de mediação do jornalista que 

eles entram em directo, isto é, os directos servem para os jornalistas fazerem uma 

espécie de análise daquilo que foi o dia do candidato e não tanto para o candidato entrar 

em directo. Não é pelo facto do candidato estar a falar a essa hora que entra no 

Telejornal. Houve a preocupação de usar esse espaço em directo para fazer um balanço, 

lançar uma peça, antever o dia seguinte e não apenas para pôr o político que naquele 

momento está a falar.”34 

 Também na estação privada SIC a opção dos directos não passa pela emissão das 

palavras dos candidatos directamente aos eleitores. Dos 60 min e 20 seg emitidos em 

directo no Jornal da noite da campanha eleitoral para as presidenciais apenas 19 min e 

16 seg foram reservadas às palavras dos candidatos e tal como na RTP isso só aconteceu 

em situações de entrevista. Cavaco Silva é também na SIC o candidato com mais tempo 

de cobertura em directo mas num total de 19 min e 23 seg de emissão, Cavaco Silva tem 

                                                 
34 - Entrevista a Vítor Gonçalves, em apêndice. 
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como tempo de intervenção 6 min e 20 seg. Apesar de ter menos tempo de cobertura em 

directo no Jornal da Noite que Cavaco Silva, as palavras de Manuel Alegre registam um 

tempo superior. Em 18 min em directo das acções de campanha do candidato 

independente a estação privada coloca no ar 8 min e 03 seg de Alegre a falar. Na SIC, 

Jerónimo de Sousa é o único candidato que apesar de ter visto as suas acções de 

campanha cobertas em directo pela estação durante 3 min e 25 seg não intervém em 

nenhuma delas. 
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 Os responsáveis da informação da SIC entendem que esta é a evolução natural. 

Ricardo Costa, director adjunto, lembra os tempos das conferências de imprensa às oito 

da noite em especial de Paulo Portas e António Guterres e que depois se estenderam aos 

dirigentes de futebol para justificar a mudança. “Foi-se evoluindo e é mais o jornalista 

que assume o directo. Os directos têm uma vantagem e um problema. Estão a acontecer 

e não são filtrados e é isso que leva ao problema. Pelo facto de não serem filtrados 

acaba-se por deixar o candidato dizer o que lhe vai na cabeça sem nenhum tipo de 

tratamento. Estamos a falar de campanhas eleitorais onde os candidatos falam muito, 

querem passar mensagens e as mensagens podem não interessar nada e de repente eles 

controlam a notícia. Acho que esta evolução com os directos tem lógica.”35 A editora de 

                                                 
35 - Entrevista a Ricardo Costa, em apêndice. 
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política da SIC realça também o facto da necessidade de descodificação dos directos 

através do jornalista. “Existe uma tendência dos políticos para tentar aproveitar a 

mensagem. Os directos não são tempo de antena, não servem para se fazer propaganda. 

O facto de estar lá um jornalista tem um significado. A nossa função como jornalistas é 

descodificar e tentar evitar a propaganda.”36 

 Na TVI, a tendência para os directos serem ocupados em grande parte pelas 

palavras dos jornalistas mantém-se mas com algumas variáveis. Os números mostram-

nos que a TVI foi a televisão que mais directos fez da campanha e reflectem-se nos 90 

min e 33 seg, o dobro do serviço público de televisão e mais trinta minutos do que na 

SIC, ao longo dos treze dias em estudo. Desse tempo os candidatos intervieram em 19 

min e 16 seg. Cavaco Silva, Manuel Alegre e Mário Soares têm uma gestão muito 

equilibrada dos tempos, mas o candidato que mais exposição tem na estação privada é 

Manuel Alegre. O candidato independente fala em 9 min e 01 seg do tempo total de 21 

min e 08 seg que lhe é dedicado nos directos. A TVI é a única estação que continua a 

transmitir excertos de discursos em directo mas também opta por situações de 

entrevistas com os candidatos. A estação é também a única que aproveita os directos, 

em especial na última semana de campanha, para entrevistar apoiantes que estão nos 

locais dos comícios quando à hora dos directos os candidatos ainda não se encontram 

nos locais das acções de campanha. 

                                                 
36 - Entrevista a Raquel Alexandra, em apêndice. 
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 Mário Moura, director de informação da TVI, rejeita a ideia de que os directos 

da campanha eleitoral devam servir para os jornalistas lançarem a peça do dia ou 

analisarem as acções do candidato distanciando-se assim da RTP e SIC. “ É a nossa 

maneira de fazer jornalismo. Estar um jornalista a dizer o que aconteceu durante o dia, 

isso já está na peça. Só fazemos directo quando há matéria para directo. Agora se não 

está ninguém a falar…As entrevistas aos apoiantes dão a cor local, o que está a 

acontecer no momento, o que o candidato está a dizer. Há uma notícia qualquer que nós 

podemos acrescentar. Agora, fazer um directo para dizer o que ele fez durante o dia e 

depois lançar a peça para dizer o mesmo…nós não fazemos isso. Não faz parte do nosso 

estilo.”37 

 

                                                 
37 - Entrevista a Mário Moura, em apêndice. 



 100

9- Os temas da campanha 
 

 Thomas E. Patterson (1994) lembra que já em 1930 Alexis de Tocqueville se 

referia à campanha eleitoral como um desporto e um espectáculo. Partindo para a 

análise da cobertura jornalística da imprensa das eleições presidenciais nos Estados 

Unidos, Patterson verificou que nos últimos trinta anos uma das grandes alterações é a 

mudança do enfoque dos temas da governação para o enfoque “jogo”. “O mundo das 

notícias das eleições virou-se ao contrário” (p.68). O autor refere que em 1960 as 

notícias funcionavam como um fórum para os candidatos exporem as suas ideias. Uma 

análise ao New York Times indica que em comparação com 1960, em 1992 as notícias 

relativas ao “jogo” duplicaram e o enfoque dos temas da governação que trinta e dois 

anos antes ocupavam mais de 50% do espaço ficou abaixo dos 20%. Para o autor “O 

jogo domina as notícias, em parte, porque corresponde às convenções jornalísticas. O 

primeiro facto da vida dos jornalistas é que o repórter tem de ter uma estória para 

contar.” Utilizando o esquema de categorização de Patterson sobre o enquadramento das 

notícias relativas à campanha eleitoral, “temas da governação” ou “jogo”, analisamos os 

temas que dominaram a campanha eleitoral para a Presidência da República. O corpo de 

estudo é relativo aos soundbites, segmentos de fala, dos candidatos que são como já 

referimos escolhidos pelos jornalistas para serem incluídos nas reportagens. Patterson 

considera que na categoria “jogo” encaixam as estórias que dizem respeito à estratégia e 

sucesso eleitoral enquanto que os temas de governação consistem nas políticas que os 

candidatos defendem para o país. O Presidente da República não tem, em Portugal, 

poderes executivos mesmo assim como salienta Estrela Serrano (2005) é considerado 

um árbitro na sociedade portuguesa. “Devido à natureza do regime constitucional e aos 

poderes que a Constituição da República lhe atribui em Portugal, o Presidente da 

República é um órgão de soberania cuja intervenção e exercício é atentamente seguido 

pelos media. Não possuindo poderes executivos no domínio da governação, o 

Presidente da República possui, contudo, ao nível simbólico, um poder e uma influência 

que fazem dele o árbitro e o moderador da sociedade portuguesa.” (p.65)  

 A campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 2006 foi marcada por 

uma disputa política que situava cinco candidatos à esquerda e um no centro-direita. Ao 

longo de toda a campanha os candidatos de esquerda optaram por fazer do candidato de 

centro-direita o alvo das suas críticas até porque desde há muito que as sondagens 
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apontavam Cavaco Silva como o vencedor das eleições. Os ataques políticos 

dominaram as mensagens dos candidatos basta recordar algumas palavras ditas na 

campanha eleitoral. De Cavaco Silva, Mário Soares disse a 12 de Janeiro: “ Está a 

perder terreno. Cada vez que abre a boca diz um disparate” e a 13 de Janeiro “ O meu 

competidor chama-se Cavaco Silva. Os outros candidatos estão em igualdade de 

circunstâncias.” Muitas vezes durante a campanha eleitoral foram chamados às acções 

de Mário Soares ministros do governo do Partido Socialista para fazer também o ataque 

político ao candidato de centro-direita, como Capoulas Santos, António Costa ou 

Augusto Santos Silva. Manuel Alegre centrou também o ataque em Cavaco Silva 

quando, por exemplo, a 15 de Janeiro disse: “Ele é mais do mesmo…na voz de Cavaco 

ao fim de seis meses está criada uma crise política.” De Cavaco Silva disse Jerónimo de 

Sousa a 14 de Janeiro:”Será um Presidente insensível, frio, programado que jamais 

compreenderá os problemas humanos.” Francisco Louçã acusou Cavaco Silva de “ser o 

coveiro da indústria vidreira”. São apenas alguns exemplos para demonstrar o tom 

crítico, em que se desenrolou a campanha e muitas vezes os ataques políticos 

estendiam-se aos outros candidatos como quando Jerónimo de Sousa acusou Manuel 

Alegre de se aproveitar do nome de Álvaro Cunhal para fazer campanha, quando 

Manuel Alegre chamou a Francisco Louçã “o Cavaco virado do avesso” e quando 

Garcia Pereira acusou os restantes cinco candidatos de “… não defenderem uma única 

ideia para o país.” Contido nas críticas, tentando falar o menos possível, segundo os 

analistas, para não perder votos, Cavaco Silva chegou a pedir num comício aos seus 

apoiantes para “…darem uma lição àqueles candidatos que fazem uma campanha de 

ataques, mentiras e injúrias”. É importante realçar que mesmo quando alguns candidatos 

abordaram temas da governação, muitas vezes eles confundiam-se com ataques. Por 

exemplo, Francisco Louçã, Jerónimo de Sousa e Garcia Pereira aproveitaram a 

campanha eleitoral para as presidenciais para se dirigirem criticamente ao governo 

como líderes de partidos da oposição. Já Mário Soares, por ser o candidato apoiado pelo 

partido que apoia o governo, Manuel Alegre, por ser militante do PS e Cavaco Silva, 

por simples estratégia eleitoral, segundo os analistas políticos, não criticaram 

directamente o governo liderado por José Sócrates. De resto, entre os temas da 

governação destacados pelos candidatos estava a situação económica do país e a 

polémica das escutas telefónicas que marcou a campanha eleitoral pela revelação de 

mais um caso envolvendo o Procurador-geral da República e o processo Casa Pia.  
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 Perante este contexto observamos quais os temas da campanha eleitoral que as 

televisões destacaram nas suas reportagens através da escolha dos soundbites dos 

candidatos fazendo lead das notícias sobre a campanha. Observa-se que na RTP a 

categoria “jogo/estratégia” predomina nas palavras dos candidatos que foram escolhidas 

pelos jornalistas como soundbite. A principal mensagem tem assim a ver com os 

ataques políticos, a resposta, ou fuga à resposta, aos ataques de outros candidatos, o 

apelo ao voto ou a simples estratégia do quem vai à frente. A categoria é dominante na 

campanha eleitoral de todos os candidatos, à excepção de Garcia Pereira que empata 

com os temas da governação.  
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 Perante o predomínio do “jogo/estratégia” na escolha dos segmentos de fala dos 

candidatos, Luís Marinho, director de informação da RTP admite um desequilíbrio mas 

lembra que a informação que a RTP deu sobre a campanha não se limitou ao Telejornal. 

“Se a informação que as televisões transmitem se limitasse aos telejornais eu diria que 

não foi suficientemente esclarecedor. Mas houve debates e entrevistas exactamente para 

dar ao cidadão a oportunidade de observar os candidatos. Isto é uma questão que se 

discute todos os anos. Conseguem os jornalistas controlar a agenda? O controlo editorial 

é nosso ou estamos submetidos aos candidatos? Normalmente os candidatos ganham 

porque eles é que organizam o evento. O ideal seria chegarmos lá e dizer eu quero falar 

sobre isto. O que acontece é que uma campanha é um evento organizado para os media. 
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Eles programam e têm uma estratégia. O que eu acho é que os principais culpados, não 

estou a dizer que nós não temos uma gota de responsabilidade, mas os principais 

culpados são sempre os candidatos. Porque um candidato não quer ir para a campanha 

com temas muito profundos, grandes análises porque eles sabem que os eleitores não 

estão para isso. O que é que as pessoas retêm? É o ataque, a boca…As pessoas que 

querem mais informação têm duas oportunidades – a oportunidade de entrevista, a solo, 

com o jornalista e depois aquilo que lhes dá ainda mais gozo – o debate. Quanto mais 

próximo estão de ganhar mais interesse tem. Eu penso que tudo isto dá ao cidadão uma 

boa possibilidade de conhecer minimamente os candidatos. Se fosse só para 

acompanharem a campanha através dos telejornais talvez fosse curto mas tanto por 

responsabilidade dos candidatos porque eles sabem que é assim que tem de ser. Nós 

agora é que vamos decidir o que querem saber? Na entrevista os portugueses, pelo 

menos uma vez, conseguem perceber o que querem.”38 O editor de política da RTP não 

estranha este predomínio e considera que o jogo/estratégia é também matéria para os 

eleitores avaliarem os candidatos. “As peças jornalísticas nunca são reflexo do que é a 

realidade. São construções sobre a realidade. Os jornalistas observam a realidade e 

constroem uma narrativa de acordo com critérios jornalísticos, interesse público, ser 

interessante para muita gente, ter novidade, há uma série de critérios que vão ser 

utilizados para apurar o que é mais importante. A campanha não é só aquilo que passa 

na televisão. Existem outros acontecimentos que se passam na campanha tanto para os 

políticos como para os eleitores. Se os eleitores quiserem podem ler os programas que 

estão acessíveis na Internet, podem assistir aos comícios, isto é, há múltiplas formas das 

pessoas interagirem na campanha sem ser através da televisão. A responsabilidade da 

televisão é de acordo com os critérios jornalísticos construir uma peça jornalística. Uma 

acção de campanha de um candidato tem quatro a cinco horas e nós temos de fazer uma 

selecção e o nosso trabalho é fazer uma selecção que seja interessante para as pessoas. 

A picardia, por exemplo, é muito importante. Uma das variáveis que me ajuda a decidir 

o voto, como a todos os cidadãos, é saber como é que eles interagem perante as questões 

que são colocadas pelos adversários. A forma como os candidatos se referem aos outros 

candidatos é uma variável relevante para a decisão que eu tomo. Não é só o pensamento 

da situação do país que faz com que eu decida. Os silêncios perante uma acusação 

                                                 
38 - Entrevista a Luís Marinho, em apêndice. 
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podem ser um dado, se o candidato fica em silêncio isso pode ser um dado importante. 

Eu não desvalorizo esse tipo de acontecimentos na tomada de decisão.”39 

 Na SIC, o enfoque “jogo/estratégia” domina o conteúdo dos soundbites, tal 

como na RTP. Destacamos o valor obtido na campanha de Mário Soares e observámos 

que o valor relativo a Garcia Pereira diz respeito a uma única reportagem no Jornal da 

Noite ao longo da campanha. 
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 Ricardo Costa, director adjunto da SIC, defende que analisados os dados depois 

do calor da campanha, a categoria jogo/estratégia parece ter sido demasiado valorizada. 

“Faz pouco sentido a percentagem, é óbvio que devia ser mais equilibrado. Uma coisa é 

estar a ver agora, outra coisa é naquele dia e naquele dia estavam todos marcados pela 

declaração que Soares fez na TSF a dizer qualquer coisa de Cavaco e todos reagem e de 

repente se não damos ênfase a isso estamos a passar ao lado daquilo que se fala no país. 

É muito difícil estar a analisar isto fora do contexto. Vendo essa análise devia haver 

mais equilíbrio. Muita da culpa é do candidato. O candidato quando faz um ataque fá-lo 

com o objectivo de marcar o dia de campanha. Há certas coisas que Soares diz com um 

objectivo, há certas coisas que Cavaco não diz também com um objectivo. Quando 

Cavaco Silva decide fazer o frente a frente é para pôr todos os candidatos ao nível de 

                                                 
39 - Entrevista a Vítor Gonçalves, em apêndice. 
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Mário Soares. Tudo é pensado, nem tudo é conseguido. Visto à distância devia tentar-se 

equilibrar mais as coisas com a espuma do dia, as guerras, as tricas porque elas fazem 

parte do dia a dia da campanha. Muita da dinâmica de uma campanha eleitoral vive 

disso mas se calhar devíamos tentar ir um bocadinho mais para a política.”40 Raquel 

Alexandra, editora de política da estação não reconhece nenhum exagero e culpa os 

políticos pelo predomínio do jogo/estratégia. “Quem tem a culpa são os políticos. Nós 

não temos a responsabilidade se um candidato centra a sua campanha na polémica. São 

os candidatos que marcam a agenda. Nós não estamos em campanha eleitoral para dar a 

atenção à mensagem, para isso existe o tempo de antena.”41 

 O cenário é idêntico na TVI. Domínio do “jogo/estratégia” sobre os “temas de 

governação” nos soundbites dos candidatos seleccionados pelos jornalistas para as suas 

reportagens. Destacámos na TVI o valor obtido na campanha eleitoral de Manuel 

Alegre e de novo o equilíbrio, tal como aconteceu na RTP, entre as duas categorias na 

campanha de Garcia Pereira. 
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 Mário Moura, director de informação da TVI, defende igualmente que os 

políticos é que determinam os temas de campanha e se eles passam o dia em ataques a 

missão das televisões é mostrar isso mesmo. “Acho que o nosso papel é informar 
                                                 
40 - Entrevista a Ricardo Costa, em apêndice. 
41 - Entrevista a Raquel Alexandra, em apêndice. 
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conscientemente. Se o que se passa é a picardia…repara, o que ficou destas eleições? O 

candidato Mário Soares que insulta Cavaco Silva, não é o programa ou o que eles dizem 

e não dizem. Nós procuramos enquadrar aquilo numa forma de notícia. Se eles falam 

uns dos outros, isso é notícia. Nós fizemos entrevistas em que eles puderam explicar os 

programas, fizemos debates. Não valia a pena estar a dar mais. O mais importante é 

aquilo. Aquilo é que é notícia.”42 

 

10- As entrevistas nos noticiários da noite 
 

 Tal como os directores da RTP e da SIC referiram, durante a campanha eleitoral 

para as eleições presidenciais, o Telejornal da RTP e o Jornal da Noite da SIC 

realizaram entrevistas a cinco candidatos.  

 Foi excluído destas entrevistas no principal noticiário das televisões Garcia 

Pereira. No caso da RTP, Garcia Pereira tinha sido convidado da Grande Entrevista já 

durante o período oficial de campanha. 

 As entrevistas foram realizadas, em directo, e decorreram em espaços reservados 

fora dos palcos das acções de campanha. As duas estações fizeram as entrevistas em 

simultâneo, ou seja, ambas incluíram no noticiário televisivo as entrevistas aos 

candidatos entre os dias 15 e 19 de Janeiro, o penúltimo dia de campanha eleitoral. Na 

RTP, Cavaco Silva foi o primeiro entrevistado, na SIC, o último.  

 Na RTP, o candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS-PP foi o que mais tempo 

esteve em antena mas com uma diferença de menos de um minuto em relação ao 

segundo candidato com mais exposição, Manuel Alegre. Há claramente um equilíbrio 

em relação ao tempo dado aos cinco candidatos durante as entrevistas no Telejornal. 

                                                 
42 - Entrevista a Mário Moura, em apêndice. 
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 As entrevistas no Jornal da Noite, na SIC, ocupam mais espaço do que no 

Telejornal. A diferença de tempo não é significativa, pouco mais de um minuto, e na 

estação privada Cavaco Silva é também o candidato com mais tempo durante a 

entrevista. 
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Também na SIC é visível um equilíbrio dos tempos entre os candidatos. A 

diferença do tempo da entrevista do candidato do centro-direita é pouco mais de 30 

segundos em relação ao segundo candidato com mais tempo, Mário Soares.  

 A TVI não incluiu durante a campanha eleitoral, no Jornal Nacional, entrevistas 

mais com os candidatos a Presidente da República. 
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CONCLUSÕES 
 

 A campanha eleitoral para as presidenciais em 2006 foi alvo de uma grande 

atenção da sociedade portuguesa e dos media não só por ser um momento de escolha de 

um Presidente da República mas também pelas personalidades envolvidas na eleição. 

Depois da conquista da maioria absoluta na Assembleia da República e da formação de 

governo por parte do Partido Socialista, as presidenciais constituíam, como defende o 

director de informação da RTP, Luís Marinho, uma espécie de nova esperança tendo em 

conta o que diziam as sondagens de opinião, ou seja, que pela primeira vez na história 

democrática portuguesa os eleitores podiam eleger um Presidente da República do 

centro-direita. Para além de Cavaco Silva, Primeiro-Ministro entre 1985 e 1995, 

concorriam à eleição figuras determinantes da vida política portuguesa. Ricardo Costa, 

director adjunto da SIC, classifica Mário Soares como a personalidade política mais 

importante da segunda metade do sec. XX. A candidatura surpreendente do ex. 

Presidente da República, apoiado pelo PS, foi motivo acrescido para o interesse na 

eleição assim como a entrada para a corrida eleitoral como candidato independente de 

Manuel Alegre, figura destacada do PS, poeta e amigo de Mário Soares. É nestes três 

homens que as televisões se concentram. O que está em causa para as estações é quem 

ganha mas não só. A luta, quase fratricida, entre Mário Soares e Manuel Alegre é 

determinante. Durante a campanha evitaram falar um sobre o outro, eles que foram 

companheiros de luta em muitas batalhas políticas estão agora em confronto. A divisão 

no Partido Socialista é um dos temas dominantes na campanha e importa saber quem 

vai também ganhar esta corrida pelo segundo lugar, se o fundador histórico do PS ou o 

“challenger” independente que virou as costas ao partido e avançou sozinho, sem 

máquina partidária. Quem chega em segundo lugar é fundamental se houver uma 

segunda volta. As sondagens de opinião vão confirmando Manuel Alegre em segundo e 

uma ligeira descida de Cavaco Silva. Não previsível mas possível, todos se interrogam 

como ficará o Partido Socialista se tiver de apoiar o candidato independente.  

O “jogo”, a “arena”, “quem vai à frente”, afinal os ingredientes de que Larry J. 

Sabato (2000) nos fala estão bem presentes na campanha eleitoral para as presidenciais 

de 2006. Os responsáveis pelas três televisões assumem que a corrida entre estes três 

homens é fundamental. Uma espécie de “primeira liga” no campeonato presidencial 

como lhe chama o editor de política nacional da RTP. Alegam este dado para evocar o 
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critério jornalístico que justifica dar mais interesse às acções de campanha dos três 

candidatos, o que leva ao acréscimo no tempo de cobertura informativa tanto nas 

reportagens como nos directos. A “segunda liga” é ocupada por dois líderes de partidos 

da oposição com assento parlamentar que desde o dia em que anunciaram a candidatura 

não esconderam que o seu principal objectivo não era ganhar a eleição mas ajudar à 

derrota do candidato do centro-direita. Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã 

beneficiaram do capital político que representam para a determinação do interesse 

jornalístico na cobertura das acções de campanha. Ricardo Costa, director adjunto da 

SIC, admite que se PCP e Bloco de Esquerda tivessem avançado com outros candidatos 

provavelmente não teriam tido cobertura permanente por parte da estação. Nas três 

televisões os candidatos foram objecto diário de cobertura mas se o foram em número 

nem sempre isso aconteceu na forma. Para a campanha de Jerónimo de Sousa e 

Francisco Louçã as estações enviaram duas equipas e os dois candidatos estiveram nas 

entrevistas que RTP e SIC realizaram nos telejornais durante a campanha eleitoral. A 

diferença de tratamento informativo entre Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã e 

Cavaco Silva, Manuel Alegre e Mário Soares está essencialmente em dois pontos. No 

número de directos que as televisões fizeram das acções de campanha e na posição no 

alinhamento do bloco da campanha eleitoral. Em relação aos directos, afinal aquilo que 

a televisão tem de mais imediato, as acções de Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã 

aparecem nos treze dias de campanha eleitoral duas vezes em directo nos noticiários 

televisivos da RTP e SIC. Na TVI, Jerónimo de Sousa é por cinco vezes objecto de 

cobertura em directo e Francisco Louçã quatro. Assumindo que os dois líderes de 

partidos da oposição e candidatos a Presidente da República não fazem parte do mesmo 

campeonato dos outros três candidatos, as televisões têm, no entanto, uma clara 

preocupação de equilíbrio no tratamento jornalístico entre as duas candidaturas. Importa 

acrescentar que havia outro ponto de interesse relativamente a Jerónimo de Sousa e 

Francisco Louçã. Também entre os dois era importante verificar qual se posicionava em 

primeiro para avaliar o capital político de cada um, menos de um ano depois das 

eleições legislativas.  

No boletim de voto constavam seis nomes mas isso nem sempre foi perceptível 

para quem acompanhou a campanha eleitoral pelas televisões, pelo menos na SIC. 

Garcia Pereira foi excluído dos debates organizados pelas três estações de televisão na 

pré-campanha eleitoral. A partir do momento em que a candidatura do coordenador do 

PCTP/MRPP foi aprovada pelo Tribunal Constitucional, a RTP, serviço público de 
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televisão, incluiu o candidato no espaço da Grande Entrevista. Se a lei determina que os 

órgãos de comunicação social, públicos ou privados, devem dar igualdade de 

oportunidades às várias forças políticas no decorrer de uma campanha eleitoral, a 

candidatura de Garcia Pereira foi por vezes esquecida. Só a RTP esteve ao longo dos 

treze dias de campanha nas acções do candidato. Obrigação suplementar do serviço 

público, reconhece Luís Marinho, director de informação da estação que chega a admitir 

que a RTP prejudicou o candidato por não o ter incluído nos debates da pré-campanha. 

Opiniões bem diferentes têm os responsáveis pela informação da SIC e da TVI que 

continuam a não ver interesse em incluir Garcia Pereira nos frente a frente realizados 

nas três televisões. Ao longo da campanha a TVI fez cobertura informativa de oito 

acções de Garcia Pereira, tantas quanto a agenda do candidato justificava, esclarece o 

director de informação Mário Moura. Alegando critérios jornalísticos, a SIC optou por 

incluir no Jornal da Noite apenas uma acção de campanha do candidato apoiado pelo 

PCTP/MRPP. Raquel Alexandra, editora de política nacional da SIC sustenta que a 

estação não se rege por critérios de igualdade formal e assim entende que os candidatos 

não devem ter tratamento igual. Se como observamos no capítulo II o preceito 

constitucional da “igualdade de oportunidade e de tratamento das diversas candidaturas” 

não foi ainda objecto de regulamentação própria para o sector privado de televisão e 

rádio, então, como conclui a Comissão Nacional de Eleições, em 1996, não há qualquer 

tipo de sanção prevista para quem não respeite este princípio de pluralismo. Basta, de 

facto, às televisões privadas invocar critérios jornalísticos. 

É na obrigatoriedade do serviço público de televisão em dar igualdade de 

oportunidades a todos os candidatos que está a única grande diferença entre as três 

televisões generalistas portuguesas na cobertura da campanha eleitoral. De resto é 

visível no estudo empírico que RTP, SIC e TVI se assemelham na cobertura jornalística 

da campanha. São idênticas no destaque que dão às candidaturas de Cavaco Silva, 

Mário Soares e Manuel Alegre, no tempo que a campanha eleitoral ocupa nos 

noticiários televisivos, na duração média do Soundbite do candidato, na preocupação de 

equilíbrio nos directos e por último nos temas escolhidos. Apenas algumas 

particularidades podem demonstrar a marca da estação, por exemplo, as reportagens são 

da SIC são na generalidade maiores e a TVI faz mais directos que as outras estações.  

Por último destacamos os temas da campanha que nas três estações de televisão 

são, na generalidade, relativos ao “jogo/estratégia”. Os responsáveis pela informação da 

SIC e da RTP admitem que podia haver um maior equilíbrio entre o “jogo/estratégia” e 
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os “temas de governação”. Perante a questão maior que é saber se as televisões estão a 

informar conscientemente o cidadão, os directores de informação das três estações 

alegam as entrevistas e os debates como momentos mais esclarecedores. Quem 

acompanha uma campanha eleitoral sabe que os candidatos não se limitam a atacar-se 

ou a apelar ao voto. Em todos os comícios repetem o programa eleitoral referindo-se 

exaustivamente sobre o que defendem para o país. Muitas vezes não é isso que vêm 

reflectido nas peças da televisão e queixam-se constantemente dos jornalistas por 

preferirem a polémica à substância. Philippe J. Maarek (1997, p. 151) refere que a 

possibilidade que os políticos têm para influenciar os conteúdos dos telejornais são em 

geral relativamente pequenas especialmente no que se refere à forma com a televisão 

trata as suas palavras e os seus actos na sua ausência. “Por esta razão, os políticos 

descobrem com consternação que os telejornais raras vezes transmitem, e se o fazem 

fazem-no mal, os temas que constituem a base das suas campanhas de comunicação. 

Um grande número de analistas políticos norte-americanos assinala o facto de os spots 

políticos publicitários tratam muito mais os temas políticos reais da campanha que os 

noticiários televisivos que tendem a tratar mais os aspectos periféricos como a 

personalidade do político ou a sua vida privada.”. Em Portugal não há spots políticos 

publicitários nem é habitual os jornalistas falarem da vida privada dos candidatos mas 

de resto a realidade assemelha-se. A tendência estudada nos Estados Unidos para o 

predomínio do enfoque do “jogo/estratégia” aplica-se a esta campanha eleitoral. Na 

verdade, não se pode negar que os “temas de governação” estejam ausentes da 

campanha mas os candidatos quando ao fim de trinta minutos de discurso sobre o 

programa eleitoral lançam um ataque ao adversário ou fazem um dramático apelo ao 

voto têm a intenção de ver esse soundbite reproduzido na televisão. Aos olhos do 

telespectador as campanhas eleitorais são a “arena” dos candidatos. Realidade ou mera 

construção do real, o eleitor decide na hora do voto. 
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Entrevista a Luís Marinho, Director de Informação da RTP 
 

- Qual deve ser a diferença na cobertura de uma campanha eleitoral entre o 

serviço público de televisão e as televisões privadas? 

L.M – Eu sei que no futuro vamos ter um debate longo com o organismo regulador 

sobre a matéria. Na essência, nada nos deve diferenciar mas há alguma obrigatoriedade 

a que o serviço público está sujeito e os privados não, isto é, o de acompanhar os “ditos” 

pequenos partidos por mais pequenos que eles sejam. Enquanto isso é para nós uma 

obrigação para os operadores privados não é, eles podem adoptar o critério jornalístico 

puro. Nós adoptamos critérios jornalísticos mas temos uma obrigação suplementar. 

- O serviço público deve dar condições de igualdade a todos os partidos? 

L.M – Tentamos, apesar de tudo e sei que a entidade reguladora não está muito de 

acordo com isto, nós queremos que isto seja sempre um trabalho jornalístico. Nós não 

queremos que a coberto do serviço público transformar tempo de antena em notícias. Eu 

penso que a entidade reguladora está aqui a fazer alguma confusão. Como temos essa 

obrigação, como fazemos sem estar a dar notícias ao cronómetro tentamos que haja 

alguns cuidados tendo em conta várias realidades. Há partidos que estão mortos durante 

o ano inteiro, não fazem rigorosamente nada e aproveitam as campanhas para dizer que 

estão vivos. Eu penso que o que faz sentido é que o Estado ou quem regula os partidos 

exerça uma fiscalização sobre estes partidos. 90% deles não existem, não têm nenhum 

papel na sociedade, não valem nada do ponto de vista social. Depois aparecem nas 

campanhas e reservam as suas acções para a televisão e perguntam-nos- vêm cá? Isso é 

subverter o jornalismo. Tendo em conta uma obrigação, eles estão inscritos, nós temos 

de fazer e isto reserva-se a acompanhar uma ou duas acções desses partidos. Há sempre 

os grandes dos pequenos, o MRPP, por exemplo, tem uma actividade maior e dirigentes 

com mais notoriedade. O princípio regulador tem de estar também aí presente. Se um 

líder tem notoriedade e acções merece mais cobertura. 

- Porque é que o candidato Garcia Pereira foi excluído dos debates organizados 

pelas três televisões? 

L.M- Essa é uma questão cuja resposta não é muito fácil mas o que é verdade é que nós 

objectivamente prejudicámos um candidato, disso não tenho dúvida nenhuma. Porque 

quer se queira quer não o Garcia Pereira era tão candidato como os outros. Se 

perguntarmos às pessoas qual era o interesse em saber a mensagem do Prof. Cavaco 

Silva, do Dr. Mário Soares ou do Dr. Garcia Pereira, isso já é diferente. Temos de 
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reconhecer que em futuras eleições não procederemos assim porque objectivamente 

houve o prejuízo de um candidato. O problema foi este…não era só o Dr. Garcia Pereira 

que se apresentava como candidato. Apresentaram-se dezenas de pessoas e depois 

ninguém se candidatou (…) Reconhecemos que objectivamente, a posteriori, 

prejudicamos um candidato. O Garcia Pereira candidatou-se e foi a votos. Fizemos 

depois com ele uma Grande Entrevista. Pensámos que uma vez que ele se tinha 

candidatado devíamos dar-lhe um pouco daquilo que lhe tínhamos tirado. São sempre 

questões complexas. Eu acho que em futuras eleições talvez seja melhor organizar 

debates já depois dos processos de candidatura estarem regularizados. 

- O tempo médio diário da campanha eleitoral no Telejornal é de 20 minutos, 30% 

da totalidade do noticiário.  Parece-lhe que justifica ou foi excessivo? 

L.M- Não tenho dúvidas que fizemos um bom trabalho e esclarecedor. Não nos 

limitámos só à cobertura dos candidatos, fizemos outros trabalhos sobre os poderes 

presidenciais, etc. Fazendo só a medida, 30% admito que seja um bocadinho excessivo. 

O que é certo é que em períodos de campanha, esta em especial que mereceu muitas 

atenções, um grande interesse da população, o resto da actualidade não aparece e há 

uma tendência para sobrevalorizar a campanha. Francamente diria que 20 minutos é um 

bocadinho demais, 15 minutos  talvez fosse o ideal mas quando o resto da actualidade 

não acontece, quando há circunstâncias destas as restantes entidades não estão dispostas 

a realizar eventos e a campanha fica com mais tempo. Haver mais rigor em relação a 

isso não é mau. 

- Houve a preocupação de verificar a audiência que a campanha eleitoral fazia no 

Telejornal? 

L.M- Nós definimos como fórmula para a informação obviamente estar atentos à 

audiência mas não funcionamos em função da audiência. Quando estamos a organizar 

um telejornal não estamos preocupados se a notícia é a melhor para abrir porque vai dar 

mais audiência. Todos sabemos que isso se faz. Entendemos que essa não é a maneira 

mais lógica de funcionar no serviço público de televisão. Fazemos as aberturas 

independentemente das audiências. Muitas vezes abrimos com notícias de economia e 

isso não faz com que as pessoas fiquem. Um acidente ou um incêndio fazem 

melhor…Para ser sincero nem tivemos noção exacta da audiência desse período. A 

audiência nunca verificou grandes quebras e isso podia ter-nos chamado a atenção. As 

audiências servem exactamente para isso, ter uma ideia de como as pessoas reagem. Na 

altura não tivemos porque a campanha foi muito vista nas três televisões, os debates 
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foram muito vistos, as entrevistas também foram muito vistas e os telejornais cresceram 

nessa altura. Há alturas em que as pessoas se viram mesmo para a política e uma 

campanha como esta, com candidatos muito populares, as pessoas estavam muito 

interessadas. As presidenciais davam uma nova esperança, a campanha até se tivesse 

mais tempo era vista. 

- Houve alguma preocupação quanto ao equilíbrio em termos do tempo dado a 

cada candidato? 

L.M- Há uma preocupação mas isso já está na cabeça das pessoas. Os jornalistas de 

política da RTP têm muita experiência, já fizeram muitas campanhas, têm um formato 

na cabeça. O que é que se faz? Se houvesse uma derrapagem, o que não era previsível, 

se de repente começássemos a perceber que Mário Soares e Cavaco Silva apareciam 

cinquenta  vezes e os outros apareciam duas…e é engraçado porque nós nunca fizemos 

a medição. Fizemos uma rotação de directos e olha-se agora a percentagem e é muito 

equilibrada…é também engraçado tendo em conta que o Dr. Mário Soares foi o que 

mais se queixou. 

- E em relação aos directos. Houve preocupação de equilíbrio? 

L.M- Houve uma rotação dos carros. Percebíamos onde estavam os candidatos e 

semanalmente avaliávamos para cobrir com equidade as campanhas. Qual era o critério? 

Só havia três candidatos que podiam ganhar as eleições e foi para eles que nós nos 

dirigimos mais e foi com eles que andaram sempre carros de exteriores. É natural que 

eles tenham tido mais directos e é natural que haja um equilíbrio entre eles, isso foi 

pensado. 

- Em relação aos temas dos Soundbites dos candidatos incluídos nas reportagens 

nota-se uma preponderância da categoria jogo/estratégia, ,mais de dois terços são 

relativos a isso. Acha que o serviço público informou bem o eleitorado? 

L.M- Se a campanha se resumisse aos telejornais eu diria que não. Se a informação que 

as televisões transmitem fosse só nos telejornais eu diria que não. Mas houve debates e 

entrevistas exactamente para dar ao cidadão a oportunidade de observar os candidatos. 

Isso é uma questão que se levanta todos os anos. Conseguem os jornalistas controlar a 

agenda? O controlo editorial é nosso ou estamos submetidos aos candidatos? 

Normalmente os candidatos ganham porque eles é que organizam o evento(…)O que 

acontece é que uma campanha é um evento organizado para os  media, eles têm uma 

estratégia. O que eu acho é que os principais culpados, não estou a dizer que nós não 

temos uma gota de responsabilidade, mas os principais culpados são sempre os 
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candidatos. Porque um candidato não quer ir para uma campanha com temas muito 

profundos porque sabe que as pessoas se estão “borrifando”. O que é que as pessoas 

retêm? É o ataque, a boca. As pessoas que querem mais informação têm duas 

oportunidades; a oportunidade da entrevista, a solo com o jornalista e depois aquilo que 

lhes dá ainda mais gozo, o debate. Quanto mais próximo estiverem de ganhar mais 

interesse tem. Eu penso que tudo junto dá ao cidadão uma boa oportunidade de 

conhecer minimamente os candidatos.  
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Entrevista a Vítor Gonçalves, Editor de Política Nacional da RTP 
 

- Deve o serviço público dar igualdade de oportunidades aos candidatos? 

V.G – O serviço público tem uma obrigação especial. Deve dar tratamento semelhante 

aos candidatos. Tratar por igual os candidatos que são iguais e diferente aos candidatos 

que são diferentes. Numa campanha é diferente o interesse que suscita a candidatura de 

Cavaco Silva e Mário Soares da candidatura de Jerónimo de Sousa e Garcia Pereira. O 

que é importante é chegar ao fim e verificar que entre os candidatos que têm peso 

semelhante na vida política haja alguma proximidade em termos da forma como as 

campanhas foram cobertas. Numa campanha é natural que sendo o PS e os PSD os dois 

maiores partidos, no final da campanha esses dois partidos tenham cobertura semelhante 

em termos de tempo. Quanto ao Garcia Pereira não fizemos uma entrevista na pré-

campanha porque houve dúvidas se ele seria efectivamente candidato. Acabamos por 

fazer uma entrevista durante a campanha eleitoral. O princípio do apoio dos partidos 

também preside como critério e depois nós vamos tendo as sondagens de opinião que 

nos vão dando o peso dos candidatos ao longo da campanha mas a verdade é que nós 

sabíamos que entre os candidatos quais eram os três que podiam ir à segunda volta.  

- O Telejornal deu em média diariamente 20 minutos de campanha eleitoral. A 

campanha ocupou em média 30 % do noticiário ao longo da campanha, bem mais 

do que, por exemplo, em comparação com as eleições de 1996. Justificava? 

V.G – Em 1996, o Telejornal não tinha tanto tempo. A duração do noticiário também 

influencia. A facilidade tecnológica para fazer directos de qualquer lado, a qualquer 

momento é muito mais evidente do que era há 10 anos. O interesse que suscita uma 

campanha eleitoral… na verdade as campanhas acontecem de 10 em 10 anos porque de 

5 em 5 há uma legitimação do candidato. Tem sido assim e portanto há um interesse 

maior para esta eleição e havia seis candidatos com uma cobertura, directos e entrevistas 

é normal que se chegue a esse tempo. Acho que se justificou. A eleição acontece de 5 

em 5 anos, de 10 em 10 anos, acho que é o tempo correcto. Se nós tivéssemos de 

seleccionar assuntos para cortar seria difícil. Não acho que 30 % seja muito tendo em 

conta o acontecimento. 

- Ao longo da campanha o bloco sobre as eleições presidenciais foi variando na 

hora de ir para o ar sendo que no Telejornal nunca entrou depois das 20h30. O que 

determina a hora a que entra a campanha? 
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V.G – Só posso fazer essa análise se verificar a competição noticiosa que havia no 

momento e pelo que me recordo não houve uma competição noticiosa que fosse tão 

extraordinária que relegasse a campanha para a segunda parte do jornal. Era um assunto 

de topo, muito interessante para as pessoas, as pessoas acompanhavam de perto. 

- E como eram acompanhadas as audiências relativas ao bloco da campanha no 

Telejornal? 

V.G – Não é uma preocupação, é uma curiosidade. Tinha a curiosidade de ver as 

audiências e notei que havia interesse pelo assunto. Isso não fez com que se desse mais 

ou menos tempo mas houve a curiosidade de saber se as pessoas estavam interessadas 

naquele tópico de informação e na verdade estavam. 

- Os directos da campanha no Telejornal raramente mostravam o candidato a 

falar. Porquê? 

V.G- Significa que na verdade vem ao encontro da tese de que não é pelo facto dos 

políticos estarem a falar naquele momento e com isso quererem aproveitar a 

incapacidade de mediação do jornalista que eles entram em directo, isto é, os directos 

servem para os jornalistas fazerem uma espécie de análise daquilo que foi o dia do 

candidato. Não é pelo facto dos candidatos estarem a falar a essa hora que eles entram 

em directo no Telejornal. Houve a preocupação de utilizar o espaço em directo para 

fazer um balanço, lançar a peça, antever o dia seguinte e não apenas para pôr o 

candidato naquele momento a falar.  

- Houve uma preocupação de garantir um equilíbrio no tempo dado a cada 

candidato nas reportagens elaboradas pela RTP? 

V.G – O critério tempo só deve ser visto no final. Só se houvesse uma discrepância 

muito grande…O tempo não é um critério absoluto. Eu não vou analisar uma peça em 

função do tempo e compará-la com outro candidato só pelo facto de um ter tido um 

minuto e meio e o outro dois minutos. O que seria extraordinário era chegar ao fim da 

campanha e uns terem trinta minutos e outros terem dez, candidatos que estão em 

posição semelhante, isso era um dado que justificava uma análise detalhada. O que se 

procura é que haja um equilíbrio mas se num dia Mário Soares tem um conjunto de 

acções que não cabem em dois minutos faz-se em dois minutos e meio ou em três e se 

Cavaco Silva não tem nada e é possível fazer um minuto faz-se isso. O jornalista que 

está na campanha eleitoral tem noção que o tempo das peças é sempre limitado e 

portanto nós tentamos e achamos que é possível cobrir o dia de um candidato num 

tempo à volta de dois minutos. Havia essa indicação à partida. Se um jornalista tinha um 
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dia de acontecimentos que justificava fazer mais um minuto telefonava-me e dizia que 

naquele dia justificava. Como o inverso também acontecia. A indicação não é rígida, é 

como quem tem uma página de jornal para escrever. Em televisão é a mesma coisa. 

- O tempo médio do Soundbite na RTP é de 19”. Suficiente para a mensagem do 

político? 

V.G – Os candidatos já adaptaram a sua linguagem a essa capacidade de síntese. Nós 

enquanto jornalistas entendemos que essa média é possível para desenvolver um 

raciocínio nesse tempo. As peças também não servem para expor integralmente o 

raciocínio dos candidatos. Servem para o jornalista fazer a selecção do que houve de 

mais importante. Se foi esse o tempo teve de chegar. Há momentos em que fazemos 

soundbites de 50 segundos, outros com 10 segundos…depende do que se justifica. 

- Como explicas o predomínio do “jogo/estratégia” no conteúdo dos soundbites dos 

candidatos? 

V.G – As peças jornalísticas nunca são um reflexo do que é a realidade. São construções 

sobre a realidade. O jornalista observa a realidade e constrói uma narrativa de acordo 

com critérios jornalísticos, interesse público, impacto, ser interessante para muita gente, 

ter novidade, há uma série de critérios que vão ser utilizados para aplicar o que é mais 

importante. A campanha não é só aquilo que se passa na televisão. Existem outros 

acontecimentos que se fazem na campanha tanto para os políticos como para os 

eleitores. Se os eleitores quiserem podem ler os programas que estão acessíveis na 

Internet, podem assistir aos comícios, isto é, há múltiplas formas das pessoas 

interagirem com a campanha sem ser através da televisão. A responsabilidade da 

televisão é de acordo com um conjunto de critérios construir uma peça jornalística. A 

informação é uma construção da realidade. Uma acção de campanha de um candidato 

tem quatro a cinco horas e nós temos de fazer uma selecção, o nosso trabalho é fazer 

uma selecção que seja interessante para as pessoas. A picardia é muito importante. Uma 

das variáveis que me decide a decidir um voto, como a todos os cidadãos, é saber como 

é que eles interagem perante as questões que são colocados pelos adversários. A forma 

como os candidatos se referem a outros candidatos é uma variável relevante para a 

decisão que eu tomo. Não é só o pensamento sobre a situação do país que faz com que 

eu decida. Os silêncios perante uma acusação podem ser um dado, se um candidato fica 

em silêncio isso pode ser um dado importante. Eu não desvalorizo esse tipo de 

acontecimento na tomada de decisão. 

- Como foi definido no Telejornal quem entrava primeiro no bloco da campanha? 
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V.G – Essa era uma definição difícil. Havia dois campeonatos nesta campanha. Havia o 

campeonato de saber quem chegava em primeiro, segundo e terceiro, durante toda a 

campanha houve essa dúvida. Havia a impressão de que Cavaco Silva chegava em 

primeiro, o que veio a acontecer, mas havia também a dúvida sobre o segundo e 

terceiro, Manuel Alegre ou Mário Soares. Entre estes três candidatos era escolhido o 

candidato que abria o bloco da campanha porque era entre eles que se julgava a eleição. 

Depois a escolha de qual era o candidato era mais difícil porque não havia nenhuma 

razão óbvia para escolhermos um ou o outro. Tínhamos de analisar caso a caso, verificar 

se naquele dia havia algum acontecimento novo que justificasse dar o ponto de partida 

ao candidato, se a peça do candidato que vinha a seguir era uma reacção ao candidato 

que estava em primeiro lugar, era uma escolha que era feita casuisticamente, dia a dia, 

sendo que a escolha que era feita tinha apenas como critério dos três candidatos. 

Normalmente era entre eles, só se houvesse um acontecimento extraordinário…o 

comício de Jerónimo de Sousa, por exemplo, no Pavilhão Atlântico justificou nesse dia 

a abertura. Acho que é um bocadinho irrelevante. O que se procurava e não sei se foi 

conseguido, procurava-se que houvesse elementos de novidade. Não era uma 

preocupação muito grande. Ligávamos para os jornalistas, avaliávamos…nunca com a 

ideia que houvesse uma hierarquia. 

- E os directos? Como foram geridos? 

V.G – Nessa matéria houve uma preocupação no equilíbrio. Procurámos fazer directos 

de Cavaco Silva, Mário Soares e Manuel Alegre sempre que houvesse acontecimentos a 

essa hora. O directo era mais para o jornalista apresentar a peça do dia do que para 

colocar o candidato em directo. O directo tem um elemento de dinâmica importante para 

mostrar que estamos a acompanhar a campanha em todos os momentos, era utilizado 

para o jornalista lançar a peça e isso foi feito praticamente em todos os acontecimentos 

àquela hora. Cavaco Silva tinha mais acontecimentos àquela hora e terá beneficiado por 

essa razão. É evidente que não íamos fazer directos às oito da noite se não houvesse 

nada. Desde o início que tínhamos a intenção de fazer directos desses três candidatos 

diariamente. 
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Entrevista a Ricardo Costa, Director-adjunto da SIC 
 

- A SIC faz como média diária no Jornal da Noite 20 minutos de campanha 

eleitoral. Justifica esta atenção ou foi excessiva? 

R.C – Parece-se muito tempo mas temos de ver que em Portugal os noticiários são 

muito grandes. Esse dado é interessante porque se é verdade que os noticiários são 

muito grandes também é verdade que há certos assuntos como uma campanha 

presidencial que ocupam um tempo exponencialmente maior do que em França e 

Inglaterra ou nos Estados Unidos. Eu acho que ocupa porque o noticiário é maior e 

porque certos assuntos têm tendência a ocupar mais espaço também por tradição. Em 

Portugal, as campanhas eleitorais têm ainda um peso muito grande nos noticiários e 

como normalmente há vários candidatos e também temos um sistema multipartidário 

que não assenta em dois partidos como é o caso de Inglaterra, os Estados Unidos ou a 

Itália, acabamos por ter cinco reportagens, um directo, uma entrevista, um ou outro 

comentário. A verdade é que na campanha continuamos a dedicar muito tempo à 

política, nalguns casos se calhar até tempo a mais. Porquê? Porque temos sempre a 

tendência da reportagem diária de todos os candidatos e a verdade é que muitas vezes 

ou às vezes algumas dessas reportagens do dia são coisas que num país anglo-saxónico 

se fazia num minuto. A nossa tendência é fazê-lo com três minutos e depois mais o 

directo. É uma tendência que normalmente quem está a coordenar diz. As nossas 

reportagens são globalmente grandes. Vêm de uma tradição que se criou em 92 na SIC e 

que hoje toda a gente faz, começou-se a ir buscar outras coisas, a verdade é que para 

encaixar isto tudo, mais a notícia do dia, acaba-se por fazer reportagens maiores. É 

difícil fazer uma reportagem pequena de tudo isto. Se calhar está na altura de se mudar 

um bocadinho porque depois três minutos e tal de reportagem de cada candidato…tenho 

dúvidas que se justifique como média. 

- Como é que a SIC acompanhou as audiências da campanha eleitoral? 

R.C – Se vires do início ao fim é mais ou menos a mesma cobertura. O que às vezes se 

faz é ver se o bloco de política funciona melhor no início, no meio ou no fim do jornal. 

Isto é o que se faz. Não tem nenhum tipo de manipulação. O que esta campanha teve de 

mais complicado é que tinha cinco candidatos sendo que dois deles são líderes 

partidários com assento parlamentar e portanto obrigava-nos a fazer cobertura, no fundo 

era complicado gerir isso. Cavaco Silva provavelmente ia ser eleito, tinha sido 
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Primeiro-Ministro dez anos e obrigava a uma cobertura exaustiva, Mário Soares era um 

candidato absolutamente surpreendente, ex. Primeiro-Ministro e ex. Presidente da 

República obrigava a estar exactamente ao mesmo nível. Manuel Alegre era o 

“challenger” deles os dois, figura importantíssima do PS e foi ganhando votos nas 

sondagens e portanto era impossível passar ao lado da mesma dimensão. Num outro 

plano tínhamos Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã que por serem líderes partidários, 

apesar de ser perceber que ficariam em quarto e quinto lugar, não podiam ser candidatos 

aos quais se ligasse menos. Digamos que se o PCP tivesse apresentado António Abreu e 

o Bloco de Esquerda tivesse apresentado como nas eleições anteriores Fernando Rosas 

seguramente que eles teriam um pouco menos de cobertura por razões óbvias de 

importância. Estas eleições foram um bocadinho atípicas. 

-Porque é que a SIC não cobriu as acções de campanha de Garcia Pereira? 

R.C – Nós trabalhamos por critérios jornalísticos que são obviamente discutíveis. Em 

minha opinião não faz sentido nenhum meter alguns candidatos em debates ou 

entrevistas ou frente a frente porque são candidatos que têm os votos que têm, que vão a 

jogo sempre pelas mesmas razões e acabam por não adiantar grande coisa. É óbvio que 

isto é discutível mas eu acho que não faz sentido porque desvirtua o debate…As três 

televisões fizeram uma coisa histórica que foi fazer frente a frente com os cinco 

candidatos nas três televisões e se Garcia Pereira estivesse nos debates não tinha havido 

debates. Se a equação tivesse seis factores em vez de cinco tinha havido um debate com 

os seis candidatos e mais nada. (…) Acho que as três televisões prestaram um bom 

serviço ao país ao terem feito uma organização conjunta, pela primeira vez na história e 

organizaram frente a frente entre os candidatos, coisa que não acontecia desde 86. 

Garcia Pereira saiu da equação porque teria provocado o fim dos debates. Para sermos 

simpáticos…era um preço alto de mais a pagar e seria muito mau para o país.  

- A hora a que entra a campanha no Jornal da Noite varia muito. Porquê? 

R.C- Os telejornais não têm mais audiência no primeiro minuto do que no fim. Muitas 

vezes temos grandes assuntos no final do jornal e que vamos promovendo. Há mais 

trinta por cento de espectadores que entram entre as oito e as nove horas. Não há uma 

questão de importância. Há estratégias de alinhamento de às vezes não noticiarmos o 

assunto todos à mesma hora. É perfeitamente normal e aceitável e são decisões dos 

coordenadores. Acho que é melhor abrir com outros assuntos porque entretanto a RTP e 

a TVI já deram a campanha para não darmos todos à mesma hora. Não passa por uma 

estratégia de desvalorização, passa por uma estratégia de optimização de audiência e de 
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não estarmos a dar todos a mesma coisa ao mesmo tempo. Não é uma menorização. 

Menorização seria dar cinco minutos em vez de vinte. Há outro argumento, é que nem 

sempre as reportagens estão prontas à mesma hora e muitas vezes para o bloco estar 

pronto, espera-se pelas reportagens que faltam e guarda-se o assunto para mais à frente. 

- Mário Soares queixou-se de tratamento discriminatório por parte da SIC mas é o 

candidato com mais tempo nas reportagens da campanha. Como explicas isto? 

R.C – Ele teve um tratamento normalíssimo pela SIC. Ele era um candidato 

excepcional, a surpresa. Ninguém estava à espera que ele lá estivesse. É seguramente a 

personalidade política mais importante da segunda metade do sec. XX e tinha tudo para 

ser a pessoa a quem se devia dedicar mais tempo. 

- Houve alguma preocupação na rotação dos directos pelos candidatos? 

R.C – A gestão era feita pela Raquel. Aí sim as coisas foram quase feitas a régua e 

esquadro. Há uma primeira linha, Soares, Cavaco e Alegre à medida que a pré-

campanha foi andando e depois há uma segunda linha com Jerónimo de Sousa e 

Francisco Louçã. Nós não temos carros suficientes para fazer directos de todos os 

candidatos. 

- Os directos da campanha da SIC raramente têm a intervenção do candidato. 

Porquê? 

R.C – Começou-se com os célebres directos das oito da noite. Estamos a falar de 95, 

96…o expoente máximo na política era Paulo Portas que começava sempre as 

conferências de imprensa por dizer – boa noite, esta questão assenta em quatro pontos – 

isso estendeu-se depois aos clubes de futebol. (…) As televisões começaram por optar 

por ir lá em directo só no fim e meter a boca. Foi-se evoluindo e agora é mais o 

jornalista que assume o directo. Os directos têm uma vantagem e um problema. Estão a 

acontecer e não são filtrados e é isso que leva ao problema. Pelo facto de não serem 

filtrados acaba-se por deixar o candidato dizer o que lhe vai na cabeça sem nenhum tipo 

de tratamento. Estamos a falar de campanhas eleitorais onde os candidatos falam muito, 

querem passar mensagens e as mensagens podem não interessar nada e de repente eles 

controlam a notícia. Acho que esta evolução com os directos tem lógica, para onde se 

caminha a seguir não sei. 

- A SIC tal como a RTP e a TVI privilegiou o soundbite de substância de 

“jogo/estratégia” ao “tema de governação” Mais de dois terços dos soundbites são 

puro jogo político. Este predomínio faz sentido? 
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R.C – Faz pouco sentido a percentagem, é óbvio que devia ser mais equilibrado. Uma 

coisa é estar a ver agora, outra coisa é naquele dia e naquele dia estavam todos 

marcados pela declaração que Soares fez na TSF a dizer qualquer coisa de Cavaco e 

todos reagem e de repente se não damos ênfase a isso estamos a passar ao lado daquilo 

que se fala no país. É muito difícil estar a analisar isto fora do contexto. Vendo essa 

análise devia haver mais equilíbrio. Muita da culpa é do candidato. O candidato quando 

faz um ataque fá-lo com o objectivo de marcar o dia de campanha. Há certas coisas que 

Soares diz com um objectivo, há certas coisas que Cavaco não diz também com um 

objectivo. Quando Cavaco Silva decide fazer o frente a frente é para pôr todos os 

candidatos ao nível de Mário Soares. Tudo é pensado, nem tudo é conseguido. Visto à 

distância devia tentar-se equilibrar mais as coisas com a espuma do dia, as guerras, as 

tricas porque elas fazem parte do dia a dia da campanha. Muita da dinâmica de uma 

campanha eleitoral vive disso mas se calhar devíamos tentar ir um bocadinho mais para 

a política. 
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Entrevista a Raquel Alexandra, Editora de Política Nacional da SIC 
 

- A média de duração da campanha eleitoral no Jornal da Noite da SIC é de 22 

minutos. O tempo justifica ou é excessivo? 

R.A – Acho que se justificou. Se não justificasse não teria sido dado esse destaque. 

Estas eleições presidenciais tiveram uma expectativa tão grande que provavelmente 

tiveram um destaque que os outros actos eleitorais não tiveram. Acho que se justificou 

perfeitamente. 

- A média das reportagens da SIC é superior a 3 minutos. Como é que justifica 

isto? 

R.A – Uma peça que não tenha reportagem…uma reportagem para deixar viver o som 

ambiente implica tempo. Demos um grande destaque à reportagem, isso foi pedido a 

todos os repórteres. Que não se limitassem a seguir o candidato, que tentassem perceber 

qual o ambiente que estava à volta da campanha, o que eu aliás acho que é uma marca 

da SIC na campanha eleitoral e o que faz aumentar o tempo das peças. Não me parece 

que uma análise quantitativa tenha tornado as peças menos atractivas. O coordenador do 

jornal quer ver peças boas, se as peças são giras vendem. 

- A hora a que entrou a campanha na SIC é muito heterogénea. Tanto entra a 

abrir o jornal como quase a fechar. A hierarquia no alinhamento era definida em 

função de quê? 

R.A – Acho que isso tem a ver com a actualidade. Quando começa é normal que a 

campanha abra o jornal, depois em função da actualidade, esse bloco pode passear ao 

longo do alinhamento. Isso não implica que haja uma desvalorização da campanha 

porque muitas vezes a segunda parte do jornal é a parte mais vista e que tem mais 

audiência. Ainda às vezes era porque tínhamos as entrevistas mais perto das nove. Não 

me parece que isso tenha um significado especial. 

- Qual foi o critério que utilizaram para a cobertura da campanha eleitoral de 

Garcia Pereira? 

R.A – Diz o princípio da igualdade que se deve tratar de forma igual aquilo que é igual 

e de forma diferente aquilo que é diferente. A SIC não se rege por critérios de igualdade 

formal. Nós não temos de dar o mesmo destaque a todas as candidaturas. Temos de 

maximizar aquilo que é o princípio de tratamento igual mas não se trata de todos os dias 

definir tratamento igual a todos os candidatos. O candidato Garcia Pereira é legítimo 
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mas não acho que ele devia ter o mesmo destaque dos outros candidatos. E até a forma 

que os candidatos encontram para a campanha. O tipo de agenda, as acções que fazem. 

A televisão é específica e se há coisas que não se traduzem em termos televisivos elas 

tornam-se menos aliciantes. 

- Houve alguma preocupação de equlíbrio na distribuição dos tempos pelos 

candidatos? 

R.A – As peças devem ter o tempo que devem ter. Compete aos repórteres fazerem essa 

triagem. A reportagem vale por si. Se um determinado candidato tem uma agenda 

desinteressante pode ter uma peça de um minuto. Acho que não faz sentido tentar que 

esse repórter faça uma peça de 3 minutos.  

- E em relação a quem entra primeiro no bloco da campanha. Quais foram os 

critérios utilizados? 

R.A – Há um pressuposto que eu não posso aceitar. Através de uma análise quantitativa 

chegar a algumas conclusões. Aquilo que é a história de um dia de campanha é 

obviamente aquilo que abre o bloco da campanha. Uma apreciação quantitativa não me 

intimida. Significa apenas que durante a campanha foi o candidato Cavaco Silva que 

marcou a actualidade da campanha 

- O equilíbrio foi uma preocupação nos directos da campanha? 

R.A – Nos directos houve uma enorme preocupação. A gestão dos directos tem a ver 

com o facto de determinados sítios onde os candidatos vão serem mais importantes em 

função do contexto político. Por exemplo, um comício de Cavaco em Viseu exige um 

directo ou uma ida do Manuel Alegre à lota de Matosinhos não só exigiu um directo 

como duas equipas de reportagem. Há uma importância política do sítio onde vão…e na 

última semana a minha preocupação foi que os três candidatos tivessem directos todos 

os dias e muitas vezes os directos têm a ver sobretudo com uma preocupação 

geográfica. Depois em relação aos outros dois candidatos tentamos colocar os directos 

em função das iniciativas de forma a obtermos um equilíbrio entre esses dois 

candidatos. 

- A participação dos candidatos nos directos da SIC é muito reduzida. Porquê? 

R.A – Existe uma tendência dos políticos para tentar aproveitar uma mensagem. Nos 

directos não é tempo de antena, não é para fazer propaganda. O facto de estar um 

jornalista tem um significado. A nossa função como jornalistas é descodificar e tentar 

evitar a propaganda. É muito difícil também conseguir prever em que altura do 

alinhamento lá vais. É uma tendência normal… 



 132

- A média de Soundbite na SIC é de 20 segundos. Chegará isso para os políticos 

passarem a sua mensagem? 

R.A – Acho que até menos. A tendência deve ser os políticos falarem para a televisão. 

Seria muito mais simples se eles falassem menos tempo.  

- Mas isso não proporciona o risco de o Soundbite se tornar apenas um slogan? 

R.A – Compete ao jornalista que faz a peça dar a entender se é ou não um slogan.  

- Em relação ao conteúdo dos Soundbites. Parece exagerado o predomínio da 

categoria jogo/estratégia? 

R.A – Quem tem a culpa são os políticos. Nós não construímos uma campanha. Se um 

candidato centra a sua campanha nas polémicas…são os políticos que marcam a agenda. 

Nós não estamos na campanha eleitoral para dar atenção à mensagem. Para isso eles 

têm os tempos de antena. 
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Entrevista a Mário Moura, Director de Informação da TVI 
 

- A TVI fez como média diária da campanha eleitoral 19 minutos. Justificou ou é 

excessivo? 

M.M – Nós começámos a campanha para as presidenciais nos debates. Criámos no 

telespectador um equilíbrio e partimos para uma campanha em que temos cinco 

candidatos. Privilegiamos a peça do dia e os directos. Fizemos uma média de quatro 

minutos por cada candidato. Não achamos muito nem pouco, eu estou convencido que 

houve dias em que esse interesse variava mas num jornal que tem de tempo útil uma 

hora, dedicar à campanha vinte minutos, 26%, julgo que é adequado. Fazíamos directos 

quase todos os dias de todas as campanhas. 

- A campanha “vende” bem? 

M.M- Eu julgo que sim. A campanha eleitoral, ao contrário do que as pessoas pensam, 

tem audiência.” Este interesse pelas eleições presidenciais justificou, no entender do 

director adjunto da TVI, a hora a que o assunto foi alinhado ao longo da campanha. “ As 

pessoas querem saber quais são as propostas dos políticos e o que eles fizeram nesse 

dia. De uma forma geral nós entendemos puxar a campanha para a primeira parte do 

jornal porque a campanha tem audiência e entrava sempre antes do intervalo. Muitas 

vezes abrimos o jornal com a campanha. Nós sentimos que o telespectador queria saber 

o que se passava. A política é interessante e as pessoas querem saber. A «politiquice» é 

que as pessoas não querem. E eu acho que não é só nesta campanha. As legislativas e as 

presidenciais também…enquanto que nas autárquicas há uma série de candidatos e as 

pessoas fogem. Procurámos fazer a campanha de uma forma alargada mas não 

conseguimos agradar a todos, ao passo que uma campanha presidencial e legislativa tem 

sempre mais audiência. 

- Quais foram os critérios da TVI para a cobertura eleitoral da campanha de 

Garcia Pereira? 

M.M – A nossa ideia é que havia o candidato Mário Soares, o candidato Manuel Alegre 

e o candidato Cavaco Silva que iam disputar o primeiro e o segundo lugar. Depois havia 

outro grupo que era muito importante saber que era Jerónimo de Sousa e Francisco 

Louçã. Em relação a Garcia Pereira, muitas vezes o candidato não tinha acontecimentos. 

Nós fizemos um acontecimento numa fábrica que tinha treze pessoas. Agora cobrir por 

cobrir porque a lei diz que todos os candidatos são iguais não nos parece correcto. Nós 
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somos jornalistas. Não temos de estar a cumprir esse critério de que todos os candidatos 

são iguais até à data da eleição. Nós sabemos que não são. Sabíamos que três podiam 

ganhar e era importante a posição de Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã porque eles 

não estavam lá para ganhar mas podiam desempenhar um papel importante numa 

segunda volta. Mas uma eleição é para ver quem ganha. Não estavam a lutar para ver 

quem perde. Não temos nada contra Garcia Pereira. Fomos lá sete vezes. Nós 

procurámos ir sempre que houvesse uma iniciativa que justificasse. 

- Garcia Pereira foi também excluído dos debates da pré-campanha. Porquê? 

M.M- Nos debates que fizemos antes das eleições, eu acho que o candidato Garcia 

Pereira ainda não tinha anunciado a candidatura e no período antes da campanha nós 

podíamos fazer os debates com dois, ou três, ou quatro candidatos, os que 

entendêssemos. As três televisões entenderam que era este o modelo. Acho que 

prestaram um bom serviço público. Fizemos os debates em horário nobre, a começar às 

20h45. Fizemos três debates e aqueles que tiveram mais audiência passaram-se na TVI. 

O debate entre Alegre e Soares foi o que teve mais audiência…mesmo o debate entre 

Cavaco e Louçã teve mais audiência do que o de Cavaco com Soares. 

- Houve uma preocupação de equilíbrio na TVI na gestão dos tempos das 

reportagens relativas aos candidatos? 

M.M – Houve. Nós tentamos ser o mais equilibrado possível na gestão do tempo dos 

directos e também nas peças. A candidatura de Cavaco Silva tinha mais acções à hora 

dos jornais…houve uma candidatura que tinha os comícios marcados para as nove e 

meia e passou a fazer às oito para entrar nos jornais. Nós tentamos sempre em 

campanha ser equilibrados. Nunca tivemos nenhuma queixa de nenhuma força política. 

Tentamos ser equilibrados ao nível dos tempos, directos, posição no alinhamento. Há 

sempre esse cuidado. Podemos fazer a colocação como está no boletim de voto mas não 

me parece muito…o mais importante, há casos que se calhar não fizemos como 

queríamos. Às vezes os directos não estão prontos e fazemos mudanças no alinhamento. 

Houve candidatos que só estavam prontos depois das nove. 

- Manuel Alegre teve mais exposição na TVI do que nas outras televisões. Porquê? 

M.M – Todas as sondagens que nós tínhamos davam Manuel Alegre como segundo 

candidato. Nós não tínhamos nada que desvalorizar Alegre, nem de valorizar Soares. As 

nossas sondagens davam Cavaco Silva em primeiro lugar, Alegre em segundo e Soares 

em terceiro. Havia três candidatos à vitória porque se houvesse uma segunda volta 

Cavaco Silva podia perder. 
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- Os directos da TVI continuam a privilegiar o político nos directos mas também 

fazem entrevistas aos apoiantes que estão nos comícios. Qual é o sentido disto? 

M.M – É a nossa maneira de fazer jornalismo. Estar um jornalista a dizer o que 

aconteceu durante o dia, isso já está na peça. Só fazemos directo quando há matéria para 

directo. Agora se não está ninguém a falar…As entrevistas aos apoiantes dão a cor 

local, o que está a acontecer no momento, o que o candidato está a dizer. Há uma notícia 

qualquer que nós podemos acrescentar. Agora, fazer um directo para dizer o que ele fez 

durante o dia e depois lançar a peça para dizer o mesmo…nós não fazemos isso. Não 

faz parte do nosso estilo. 

- Em relação ao conteúdo dos soundbites. A TVI também tem um predomínio da 

categoria “jogo/estratégia”. Terá sido isso o que de mais importante se passou na 

campanha? 

M.M – Acho que o nosso papel é informar conscientemente. Se o que se passa é a 

picardia…repara, o que ficou destas eleições? O candidato Mário Soares que insulta 

Cavaco Silva, não é o programa ou o que eles dizem e não dizem. Nós procuramos 

enquadrar aquilo numa forma de notícia. Se eles falam uns dos outros, isso é notícia. 

Nós fizemos entrevistas em que eles puderam explicar os programas, fizemos debates. 

Não valia a pena estar a dar mais. O mais importante é aquilo. Aquilo é que é notícia. 


	Página de rosto
	Índice
	Agradecimentos
	Introdução
	CAPÍTULO I - A TELEVISÃO, OS POLÍTICOS E A CAMPANHA
	1 - A informação televisiva
	2 - Os políticos e a televisão
	3 - A campanha eleitoral
	CAPÍTULO II - O PLURALISMO NA CAMPANHA ELEITORAL
	1 - O que diz a lei
	2 - Os exemplos inglês e francês
	CAPÍTULO III - AS PRESIDENCIAIS DE 2006
	1 - O mapa político
	2 - O Verão Quente de 2005
	3 - A eleição
	CAPÍTULO IV - A TELEVISÃO EM 2006
	1 - A informação como campo de batalha
	2 - A liderança da SIC
	3 - Os reality shows como motor de audiência
	4 - Da crise no Serviço Público à liderança da TVI
	CAPÍTULO V - AS PRESIDENCIAIS DE 2006 NA RTP, SIC E TVI
	1 - Objectivos e metodologia
	2 - O tempo da campanha eleitoral no noticiário da noite
	2 - A hierarquia no alinhamento
	3 - Os candidatos
	4 - O protagonista
	5 - Quem entra primeiro
	6 - Os direitos da campanha
	7 - Soundbites
	8 - Intervenção dos candidatos nos directos
	9 - Os temas da campanha
	10 - As entrevistas nos noticiários da noite
	CONCLUSÕES
	BIBLIOGRAFIA
	APÊNDICES

