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Resumo: O sector dos media em Portugal e o campo da informação e do jornalismo estão entre as áreas mais 
precárias do País, agora severamente agravadas no contexto da pandemia e da covid-19. Sabendo-se, inclusive 
segundo o princípio constitucional, que os media são um pilar verdadeiramente estruturante da experiência 
democrática, o alheamento dos poderes públicos relativamente aos apoios aos media no contexto da covid-19, 
é algo extremamente grave deixando profundas preocupações na esfera pública sobre o futuro do escrutínio da 
coisa pública por parte de um jornalismo plural, rigoroso e independente.
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Abstract: The media sector in Portugal and the field of news and journalism are among the most precarious areas 
in the country, now severely aggravated in the context of the pandemic and covid-19. Knowing, even according to the 
constitutional principle, that the media are a truly structuring pillar of the democratic experience, the disregard of 
public powers regarding media support in the context of covid-19 is something extremely serious leaving deep concerns 
in the public sphere about the future of the scrutiny of public affairs by plural, rigorous and independent journalism.
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Uma vantagem maior para a sociedade de média é oferecer um novo lugar aos leito-

res e aos assalariados, segundo o modelo de financiamento participativo (crowdfun-

ding), ao qual se virá juntar uma dimensão política.

Julia Cagé

 

Portugal vive uma crise continuada no sector dos media em particular desde os anos 90, 
altura em que, paradoxalmente, apesar do mercado publicitário crescer a dois dígitos ao ano, 
se verificou de imediato que tal não era suficiente para suportar dois novos operadores priva-
dos de televisão. Que, aliás, viriam a entrar no mercado, no contexto da liberalização da lei 
da televisão, em 1991 e 1993, respetivamente — SIC e TVI. Desde então para cá, a situação da 
comunicação social em Portugal nunca mais se veio a equilibrar — se é que alguma vez esteve 
equilibrada no pós-25 de Abril de 1974 — e agravou-se mesmo com a entrada das plataformas 
digitais de há cerca de dez anos para cá. 
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A covid-19 e o mercado de media 

Desde 2013 que o investimento publicitário em Portugal tem vindo a recuperar lenta-
mente, mas sem ter atingido os melhores valores dos últimos 20 anos. Em 2017 o mercado 
valia 567 M€, segundo a Omnicon. Crescia nesse ano cerca de 5%, sendo que o digital crescia 
claramente acima disso — 16,6%, e tinha já a segunda melhor quota de mercado com 20% 
de investimento, tendo a TV 54% do global do investimento (Nunes, 2017, 16 de Dezembro). 
Este valor investido em publicidade em 2017 terá criado 2.500 milhões de Euros no Produto 
Interno Bruto, representando 1,3% do PIB nacional (APAN, 2019), o que gerou um significa-
tivo impacto económico: em média, 1 euro de investimentos em publicidade gera 4,39 euros 
no PIB. A publicidade contribui assim “para um crescimento económico mais amplo pela sua 
capacidade de incentivar a concorrência e acelerar a inovação” (APAN, 2019).

Segundo algumas estimativas mais optimistas (Cardoso e Vania, 2019) o investimento 
no digital em Portugal terá superado os 200 milhões de euros em 2019 — cerca de um terço do 
valor global, com o social media e o vídeo com quotas de cerca de 30%. A tendência de cres-
cimento dos media tradicionais terá estagnado em 2019, sendo que um impulso mais forte 
de crescimento veio do digital, embora aqui com cerca de 70% do investimento publicitário 
concentrado na Google e no Facebook. Até que no início de 2020 tudo mudou radicalmente 
com a covid-19.

Analisando sobretudo a performance do sector em 2019, “o resultado operacional acu-
mulado das empresas de Comunicação Social, excluindo as actividades de TV e rádio de en-
tretenimento, terá sido negativo — ou seja, esta parte do sector regista, no seu conjunto, um 
prejuízo operacional” (Carrapatoso, 2020, 18 de Maio), sendo certo que uma parte significa-
tiva das receitas está mais associada ao entretenimento do que à informação. Ainda segundo 
o gestor do Observador, na totalidade as receitas líquidas dos media não ascenderão a mais do 
que 600 milhões de euros, representando as receitas de publicidade dos órgãos de comuni-
cação nacional cerca de 60% desse valor, sendo as receitas das assinaturas digitais apenas de 
cerca de 1%. 

A conclusão de António Carrapatoso não traz novidade, mas raramente foi enunciada 
desta forma tão transparente: “A Comunicação Social portuguesa há muito que não é sufi-
cientemente independente (dos governos, dos poderes económicos/ empresariais, dos ban-
cos, de alguns anunciantes e de alguns tipos de accionistas)” (Carrapatoso, 2020, 18 de Maio). 
Em grande parte, ainda segundo Carrapatoso, devido à sua debilidade económica, mas tam-
bém devido à inexistência nestas matérias da imprensa de “uma forte cultura democrática”. 
O que estará em jogo é porventura mais complexo, ou seja, desenha-se no horizonte próximo 
o espectro da própria sobrevivência do jornalismo independente, como bem referiu Andrew 
Heslop, director para a Liberdade de Imprensa da WAN — Associação Mundial de Jornais 
(Heslop, 2020, 3 de Maio). 
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O cenário global era, de facto, bastante crítico nos diversos estudos e previsões que 
então se faziam no primeiro semestre de 2020, e em função dos impactos da covid-19. As 
primeiras estimativas de quebra na publicidade no mercado de media em Portugal aponta-
riam para 40% a 50% de perda de receitas, sobretudo em televisão e imprensa, de acordo 
com especialistas e operadores do sector (Rodrigues, 2020, 27 de Março; Bourbon, 2020, 4 
de Maio). Valores calculados posteriormente colocavam o acumulado do ano com perdas 
na casa dos 25%, sendo que numa leitura porventura mais optimista, no final de 2020 essa 
quebra poderia corrigir e ficar apenas nos 15% (Barros, 2020, 11 de Agosto). Valores idênti-
cos eram referidos também por Alberto Rui Pereira, CEO do grupo IPG Mediabrands, em 
entrevista a Carla Borges Ferreira (Meios e Publicidade, 13 de Agosto): “O mercado portu-
guês corre o risco de cair num ano aquilo que caiu entre 2010 e 2013. Aquilo que demorou 
três a quatro anos a cair, e foi um trambolhão, uma queda violentíssima, pode acontecer 
num ano. Em milhões, foi mais, o mercado em 2009 valia à volta dos 800 milhões de euros 
e acabamos 2013 na casa dos 400 milhões. Perdemos 300/400 milhões em cinco anos, mas 
agora vamos perder 100 milhões num ano. Nunca demos um trambolhão de 100 milhões 
num ano” (Pereira, 2020, 13 de Agosto).

Segundo um outro estudo, neste caso da ERC (2020, Junho) o impacto económico da co-
vid-19 no setor dos media em Portugal (respostas das empresas a questionário da ERC, entre 
24 de abril e 6 de maio), foi da ordem dos 61% a 81% nas receitas de um terço das empresas. As 
receitas globais dos órgãos de comunicação social caíam bastante em março de 2020: 31,6% 
dos inquiridos apontava perdas entre 61 e 80%, sendo a publicidade a receita mais afetada. 
60% dos operadores de televisão comercial indicaram perdas entre 41 e 60%. Nos media locais 
e regionais, 27% dos meios de imprensa e 44% dos operadores de rádio identificaram perdas 
de receitas entre 61 e 80%. No que se refere à imprensa em geral, algumas empresas tiveram as 
receitas muito afetadas com quebras homólogas na ordem dos 100%, incluindo as vendas de 
exemplares. Um conjunto de 29% de editores de imprensa regional e local referiu ter suspendi-
do a edição impressa, 6% dos quais sem alternativa online. As estratégias editoriais concentra-
ram-se no online, tendo havido um crescimento das audiências neste meio. 21,3% dos inquiri-
dos referiram ter aderido ao programa de lay-off simplificado. Para a ERC, no mesmo estudo, o 
quadro acima referido “gera preocupações quanto à independência dos meios de comunicação 
social e à garantia do pluralismo e diversidade” (2020, Junho).

Os resultados oficiais dos grupos de media cotados na Bolsa de Lisboa viriam um pouco 
mais tarde, com os relatórios do primeiro semestre de 2020 (Cavaleiro, 2020, 10 de Agos-
to), vendo-se aí mais claramente o verdadeiro impacto da covid-19 nos principais grupos do 
sistema de media português. Assim, os grupos Media Capital, Cofina e Impresa, tiveram no 
conjunto uma quebra (valores apesar de tudo ainda provisórios) de cerca de 50 milhões de eu-
ros em receitas nos primeiros seis meses do ano. A Media Capital perdeu mais de 30 milhões 
(menos 36% face a período homólogo) fechando o semestre com 55 milhões. Os prejuízos da 
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Cofina são da ordem dos 20% face ao mesmo período do ano passado, serão perto de 11 mi-
lhões de euros a menos. A Impresa registou uma quebra de 95% dos lucros, com 178 mil euros 
positivos, mas as receitas baixaram 12%, menos 10 milhões de euros gerados no período. De 
acordo com Cavaleiro (2020, 10 de Agosto) “as três empresas obtiveram assim, no primeiro 
semestre, receitas 50 milhões abaixo do mesmo período de 2019, uma descida de cerca de 
23%”. Os resultados de mercado vinham assim, em termos mais aproximados, confirmar as 
preocupações e estimativas acima referidas. Trata-se, efectivamente, de um momento ex-
tremamente difícil para os media em Portugal, não sendo possível prever o que poderá vir a 
acontecer ao sector após o Verão, com a consolidação de uma eventual segunda vaga gene-
ralizada de covid-19 no país.

O pedido de “resgate” dos media e os apoios do Estado

Os primeiros alertas despoletados pela covid-19 em Portugal surgem bastante cedo, a 16 
e 20 de Março (Bourbon, 2020, 16 e 20 de Março), através das associações de Imprensa (APIm-
prensa e AIC) e da Plataforma de Media Privados (PMP), respectivamente, esta última consti-
tuída pelos principais grupos privados de media portugueses: Cofina, Global Media, Impresa, 
Media Capital, Público e Renascença. Ambas vinham pedir publicamente apoio governamen-
tal aos media tradicionais. Em síntese, sugeriam um plano de resgate para a comunicação social 
de forma a mitigar o impacto da pandemia, propondo as primeiras, em particular, que a im-
prensa fosse mobilizada para este momento através da publicação de publicidade institucional, 
através de uma “forte aquisição, por parte do Estado, de espaço publicitário, a preços de tabela, 
em todos os meios e plataformas (papel, digital, rádio, TV) para divulgação massiva de todas 
as campanhas em curso (saúde, segurança pública, economia, entre outras)”, e a PMP pedindo 
para que fosse eliminada “a situação de imoralidade fiscal de que beneficiam as plataformas e 
outros concorrentes globais instalados no nosso território” (Bourbon e Lima, 2020, 20 de Maio).

O director do Público (Carvalho, 2020, 21 de Março), em particular, em editorial do dia 
21 de Março, dizia ter decidido “libertar o acesso dos nossos textos sobre a covid-19 a todos 
os portugueses”, mas fazia um apelo aos seus leitores: “Ser assinante representa hoje mui-
to mais do que o acesso pleno às notícias (…) representa também o seu compromisso com a 
sustentabilidade do nosso jornalismo independente e plural”. Numa outra iniciativa, vários 
diretores de jornais e revistas juntavam-se convidando os leitores a travarem a pirataria — a 
partilha de PDF — e a assinarem as edições digitais das publicações de forma a apoiarem o 
jornalismo (Anjos, 2020, 2 de Abril). Na área da Rádio, o subdirector da TSF receava o pior: 
“O último mês foi, no entanto, de uma ironia suprema. Nunca como agora os órgãos de co-
municação social tiveram tanta audiência. E nunca como agora estiveram tão perto da mor-
te” (Crespo, 2020, 2 de Abril). E claro que o elo mais fraco da cadeia se ressentiu desde logo. 
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Decorrido apenas um mês, a pandemia estava já a afetar sobremaneira a informação regio-
nal e local: “É uma situação de agonia que se agrava a cada dia que passa. A imprensa regio-
nal está a ter sérios problemas de sobrevivência por causa do forte impacto da pandemia da 
covid-19” (Sousa, 2020, 14 de Abril).

Finalmente, a 17 de Abril o Estado anunciava as suas “Medidas de apoio para o sector 
da Comunicação Social” (2020, 17 de Abril), considerando, assim, estar também a apoiar um 
“pilar fundamental da democracia, num tempo em que precisamos, mais do que nunca, de 
jornalismo livre, independente e plural”. Nessa perspectiva, “o Estado decidiu alocar uma 
verba de 15 milhões de euros na aquisição antecipada de espaço para publicidade institu-
cional através de televisão e rádio, em programas generalistas e temáticos informativos, e 
através de publicações periódicas de informação geral”. A utilização deste espaço publicitá-
rio deveria ser coordenada pela Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 
orientada desde logo para “campanhas da Direção Geral de Saúde ou outras entidades de 
saúde pública, campanhas a favor de causas sociais e humanitárias relevantes (…)”. 

A resposta a este anúncio governamental, veio célere. Em comunicado, a Plataforma de 
Media Privados dizia que “os 15 milhões de euros que o Estado vai aplicar na compra de publi-
cidade institucional ficam ‘muito aquém do justo e necessário, pouco ou nada acrescentando 
às verbas tradicionalmente inscritas em sede orçamental para os mesmos fins’ (Sanlez, 2020, 
17 de Abril). Aquando do anúncio, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, questionada sobre 
quando é que a medida começaria a ter impacto nas empresas de media, disse esperar que 
ainda “durante este mês” (Abril de 2020). Um tanto dramaticamente, verificava-se, porém, 
que os meses iam passando e nenhuma campanha de publicidade institucional direcionada à 
covid-19 saía da DGS, do Ministério da Saúde, ou de outro qualquer departamento do Gover-
no, para os media e em apoio dos media.

Pouco depois do anúncio dos apoios governamentais, a 24 de Abril, o Presidente da Re-
pública (PR), Marcelo Rebelo de Sousa, iniciava um conjunto de reuniões com os represen-
tantes dos media, incluindo o Sindicato dos Jornalistas, a ERC — Entidade Reguladora para 
a Comunicação Social, os principais grupos de comunicação social, a Lusa, e as associações 
sectoriais. Para o PR, importava que o Estado apoiasse a comunicação social “de forma trans-
parente e não discriminatória”, sublinhando que “sem informação livre e plural, não há de-
mocracia”. Meios como o Observador ou o Público, ao contrário de outros, consideraram en-
tão não querer recorrer ao layoff simplificado, pela queda de receitas. Segundo João Amaral, 
administrador do Público “pelo serviço público que prestamos e o serviço ao país que temos 
que fazer, decidimos não recorrer ao layoff” 1

1 Agência Lusa, 5 de Maio de 2020. Presidente do Conselho de Administração do Observador considera “um pouco 
estranho” haver empresas de media em layoff. Disponível em https://observador.pt
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Note-se, no entanto, que esta estratégia governamental de apoio aos media através da 
publicidade institucional tem um problema suplementar, de características legais, levanta-
do pelo constitucionalista José de Melo Alexandrino, professor da FDUL e investigador do 
Centro de Investigação de Direito Público (CIDP), que considerou que a medida temporária 
e excecional de compra antecipada de publicidade institucional do Estado aos media pode 
ser ilegal e inconstitucional. Para este especialista, a resolução do Conselho de Ministros é 
“organicamente inconstitucional” porque o Governo só pode legislar nesta área com autori-
zação prévia da Assembleia da República. Considera ainda que os critérios relativos à distri-
buição da verba pelos diferentes grupos de media deveria ter sido objecto de enquadramento 
legal específico. O apoio dessa forma corria ainda o riso de configurar um “ajuste directo”, 
o que também é contrário à legislação europeia e ao direito da concorrência (Lopes, 27 de 
Maio). José Miguel Júdice, jurista e antigo bastonário da ordem dos Advogados, numa sua 
crónica na SIC Notícias, diria também que todo o processo estava envolto numa “chocante 
falta de transparência” (Júdice, 2020, 26 de Maio),

Mas para além do problema legal há — havia, ainda, o problema económico. Estando os 
critérios baseados no valor das receitas de publicidade facturados por cada grupo ou empresa 
no segundo trimestre de 2019, a que acrescem as receitas de venda de publicações em banca 
“estes critérios (…) irão privilegiar da mesma forma quem faça informação ou entretenimen-
to, quando a primeira, como serviço público, mereceria ter mais peso (…) (e) dão um peso 
injustificável ao papel, um mercado claramente em decréscimo devido a factores indepen-
dentes da actual crise sanitária” (Carrapatoso, 2020, 18 de Maio). Para Carrapatoso, “o resul-
tado deste programa dos 15 milhões de euros, com estes critérios, irá beneficiar em particular 
os grandes grupos com TV e rádio, e os que mantêm ainda expressão significativa no papel”. 
Para Cardoso e Baldi (2020), numa outra perspectiva, esta também não seria a melhor solu-
ção: “os incentivos do Governo Português tendem a constituir-se mais como um paliativo do 
que como uma cura para as adversidades que o setor enfrenta”.

E o facto é que um apoio que se pretenderia, à partida, vir prioritariamente em auxí-
lio do jornalismo, acabou por beneficiar porventura o campo do entretenimento. SIC e TVI 
obteriam a maior fatia do bolo: “Entre os media nacionais, o Grupo Impresa, dono da SIC e 
do Expresso, e a Media Capital, donos da TVI, Rádio Comercial e outros, vão receber quase 
sete milhões de euros do bolo de 11,25 milhões em contratos de publicidade institucional. O 
grupo Impresa receberá 3,491 milhões de euros e a Media Capital 3,342 milhões de euros” 
(Vinha, 2020, 19 de Maio). Prejudicados estariam claramente os media de carácter noticioso 
como o Público e o Observador. O jornal Público iria receber 314,8 mil euros em contratos de 
publicidade institucional e o Observador cerca de 20 mil euros, depois corrigido para 90 mil 
euros valor que em todo o caso a empresa decidiu recusar, tal como sucedeu com o jornal eco-
nómico ECO. Para a Newsplex, então proprietária do semanário Sol e Jornal i, os critérios de 
atribuição de verbas eram “incompreensíveis”, considerando-se “discriminada” nos apoios. 
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Já o Observador e o ECO “justificam a recusa com o facto de nunca terem pedido ‘um apoio de 
subsidiação direta’ aos meios de comunicação, com o qual não concordam, e de a distribui-
ção da verba pelos órgãos de comunicação social não ser suficientemente transparente, não 
se conhecendo os critérios nem a fórmula que esteve na sua base”. (Bourbon e Lima, 2020, 
20 de Maio). 

Acresce que um outro grupo de media entre os excluídos2 dirigiu-se também ao Presi-
dente da República, à ministra da Cultura, ao secretário de Estado do Cinema, Audiovisual 
e Media, e aos presidentes da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e da 
Associação Portuguesa de Imprensa, pedindo esclarecimentos sobre o processo. Deste gru-
po fazem parte a Impala (Nova Gente, Maria, entre outros); Terra de Letras Comunicação 
(Turbo); Masemba (Lux, LuxWoman); RBARevistas Portugal (Elle, National Geographic); 
MoonMedia (Autosport, Casas de Portugal); Grupo V (Gadget & PC, Caça & Cães de Caça); 
Fast Lane II (Moto Jornal); How Media (Saber Viver, Prevenir); e Presspeople (Mariana, Top). 

Ainda sobre o mesmo tema, a associação Transparência e Integridade enviava uma car-
ta ao primeiro-ministro exigindo a publicação dos critérios ao abrigo da Lei de Acesso à In-
formação Administrativa (Peralta, 2020, 22 de Maio). O publisher do Observador, José Manuel 
Fernandes, chegaria mesmo a dizer que “a distribuição é injusta e um castigo do PS às vozes 
incómodas da comunicação social” (Borges, 2020, 20 de Maio), ao que teria a resposta de, 
entre outros, Graça Franco: “A publicidade compra consciências? Cá em casa não, porque 
não estamos à venda”3. Pelo seu lado, a direção do SOL considerava que “a imprensa escrita 
que vive da informação foi, de longe, a grande derrotada nesta ajuda do Estado”, isto porque 
não era clara a comparação da “circulação” de “meios tão diferentes como as televisões, as 
rádios, os jornais em papel e os jornais online”, ou as “audiências de televisão em sinal aberto 
com vendas de jornais”, ou ainda a comparação da faturação entre meios tão diferentes.4 

A situação nunca foi, na verdade, devidamente clarificada, nem, tão pouco, esclarecida 
liminarmente a coerência dos critérios que foram sendo conhecidos publicamente de forma 
algo avulsa. Sendo que, no contexto covid-19, isto é, num contexto perigoso de fake news e de 
“infodemia”, faria todo o sentido reforçar a componente jornalística dos media, em particu-
lar, segundo algumas opiniões, o próprio “jornalismo de referência” (Aguiar, 2020, 5 de Ju-
nho). Mas “o Estado não quis apoiar o jornalismo, o estado quis apoiar a comunicação social. 
São coisas muito diferentes e, embora tenha dado jeito embrulhar uma coisa na outra, é fun-
damental desmascarar a vigarice. A trapalhada dos critérios e a incompetência na atribuição 

2 Covid-19: Grupo de nove editores excluídos do apoio aos media pedem esclarecimentos. LUSA, 22 de Maio. Disponível em 
https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2020-05-22-covid-19-grupo-de-nove-editores-excluidos-do-apoio-aos-me-
dia-pedem-esclarecimentos/

3 Graça Franco (2020, 26 de Maio). Observando o populismo. Sobre as supostas ajudas aos meios de comunicação social. ht-
tps://rr.sapo.pt/2020/05/26/graca-franco/observando-o-populismo-sobre-as-supostas-ajudas-aos-mcs/artigo/194342/

4 Nota da Direção: A grande derrotada. SOL, 23 de Maio de 2020. Disponível em https://sol.sapo.pt
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dos valores só confirma quão mal disfarçada foi esta política” (Queiroz de Andrade, 2020, 
24 de Maio). No fundo, ficou ainda uma outra questão por resolver, que também nos parece 
decisiva e que Luís Aguiar-Conraria (2020, 25 de Maio) colocou, e bem: “É contranatura ter 
o poder político a determinar quanto é que os órgãos de informação receberão de apoio do 
Estado.”

A questão dos apoios do Estado através da publicidade institucional ganharia um novo e 
problemático capítulo quando a presidente do Sindicato dos Jornalistas (SJ) veio, cerca de quatro 
meses após o anúncio governamental (que teve lugar a 17 de Abril), denunciar o facto de nada 
ter sido feito entretanto, e acrescentando inclusive que o executivo estava já em dívida “com as 
empresas que já prestaram o serviço” e que “o setor dos media foi o único que ainda não recebeu 
qualquer apoio extraordinário desde o início da pandemia”.5 A denúncia era feita em carta ao 
primeiro-ministro António Costa. Referia também que situação estava a tornar-se muito com-
plicada, havendo já casos como por exemplo o do Global Media Group que estava numa situação 
precária e tinha já salários em atraso6. O SJ terminava solicitando ao primeiro-ministro “a ado-
ção de medidas de médio e longo prazo para a comunicação social”. 

Estávamos a meio de Agosto de 2020, a pandemia voltava a alastrar na Europa e man-
tinha-se com valores muito altos em Portugal: 193 novos casos por dia nos primeiros quinze 
dias de Agosto e um índice de contágio (R0) sempre à volta de 1 desde final de Março de 
2020, não dando mostras de descer desde então. E se para muitos países em geral estes va-
lores eram críticos, logo no início da pandemia, em Portugal a autoridade máxima de saúde 
considerava, seis meses após, que esses mesmo valores configuravam uma “situação de es-
tabilidade” (Volta e Pinto, 2020, 14 de Agosto). Mas nem por isso o Estado português achou 
que devia ter uma estratégia assertiva de informação pública em contexto de comunicação 
de grave risco, e, portanto, também, de publicidade institucional, nomeadamente nas televi-
sões, de informação aos cidadãos sobre as medidas a adotar, nas diferentes circunstâncias, 
face à covid-19 e aos receios que se avizinhavam relativamente a prevenir uma segunda vaga 
ainda mais crítica no Outono de 2020.

Refira-se, em todo o caso, que o Estado português tem outros sistemas de incentivos à 
comunicação social, que são praticamente todos directos, após concurso público das empre-
sas e instituições 7. Existem ainda aquilo a que podemos chamar os apoios indirectos, a Publi-

5 Covid-19. Estado em dívida com empresas que já divulgaram publicidade institucional, denuncia o Sindicato dos 
Jornalistas (2020, 14 de Agosto). Expresso. Disponível em https://expresso.pt

6 Refira-se que apesar disso, o Global Media Group decidiu não recorrer às medidas de apoio que sucedem ao regime 
de layoff simplificado, por considerar que não compensam os custos que trazem à empresa (Cf. “Global Media não 
vai recorrer a apoios que sucedem ao layoff por não compensarem custos”. Público, 30 de Julho de 2020. Disponível 
em Público.pt).

7 Ver o REGULAMENTO DOS INCENTIVOS DO ESTADO À COMUNICAÇÃO SOCIAL. O Despacho n.º 1074/2020 
determinava o montante de apoios do Estado à comunicação social de âmbito regional e local a atribuir no ano de 2019. 
Ver também: REGULAMENTO DO INCENTIVO À LEITURA DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS (Ex-Porte Pago)
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cidade Institucional do Estado, ou os custos com a expedição de publicações para as Regiões 
Autónomas dos Açores e Madeira 8.

O aumento do consumo de media

Se as receitas baixavam, ao contrário do que habitualmente sucede nos mercados de 
media, o consumo global, em termos de tempo médio diário, subia. Os primeiros dados do 
mês de Março de 2020 apontavam para um aumento do tempo despendido em frente ao ecrã 
de televisão de cerca de 1 hora e 40 minutos (mais 28%), passando a um total diário de 7 horas 
e 35 minutos (Leiria, Salvador e Nunes, 2020, 28 de Março). Quanto à Internet, como referem 
os autores “em tempos de isolamento social, é dentro de casa que se aprende, trabalha, se faz 
ginástica, se vai às compras e se assistem a concertos. E os encontros de família passaram a 
ser digitais”, o que contabilizado globalmente nos remete para um crescimento do consumo 
de Internet da ordem dos 70% em Portugal nesse mês de Março de 2020.

Surgia, também, um outro estudo sobre os media e a sua recepção em contexto de pan-
demia. O estudo revelava que os noticiários transmitidos pela televisão tinham um grau de 
confiança dos portugueses de 86%. Aumentava não somente a procura pela informação vei-
culada pela televisão, mas também a de imprensa e websites noticiosos, sendo que as redes 
sociais tinham neste novo contexto “menos credibilidade do que uma conversa de amigos” 
(Barbosa, 2020, 16 de Abril). O responsável do estudo, José Dias Pinheiro, da Marktest, con-
cluía que houve uma “rápida alteração em muitos hábitos, de comportamento, de compra 
e na literacia digital, ao estabelecer-se definitivamente uma hierarquia nas notícias, com o 
jornalismo a obter maior credibilidade — por outro lado, informações veiculadas por redes 
sociais, vídeos e apps não são consideradas pelos portugueses”.

Ainda no plano do consumo de media, o estudo do Obercom vinha chamar a atenção para 
aquilo que seria o “retardar consideravelmente a criação de uma mentalidade digital entre os 
consumidores”, que viria afetar “a sustentabilidade do ecossistema noticioso” (Cardoso e Baldi, 
2020). Os desafios da digitalização continuavam a não ter adequadas respostas por parte dos 
media, e após uma primeira vaga a verdade é que o consumo de notícias e de informação decaía. 
Assim, e acompanhando o movimento global da Netflix, o streaming em Portugal crescia na pan-
demia: “em Portugal, o streaming teve 800 000 novos subscritores, subindo para 2,5 milhões a 
cobertura total. De notar também o aumento de utilização de redes, até aos 45% no caso da MEO 
e aos 25% no da Vodafone”. 

8 Ver nomeadamente a Lei 95/2015, de 17 de agosto — Campanhas da Publicidade Institucional do Estado e o Decreto-
-Lei 43/2006 — Custos Com Expedição de Publicações para as Regiões Autónomas.
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Os mesmos investigadores (Cardoso e Baldi, 2020a) coordenavam um outro estudo so-
bre as “práticas e atitudes comunicacionais dos portugueses” (entrevistas online e telefónicas, 
amostra constituída por 1008 indivíduos data). No que concerne às novas práticas de consu-
mo e adesão a novos serviços digitais, 1/5 dos portugueses subscreveu algum novo serviço re-
lacionado com media, havendo um boom na adesão a serviços relacionados com o audiovisual 
de entretenimento (streaming de vídeo e de música). Apenas 8,4% dos respondentes dizem ter 
aderido a um serviço noticioso digital durante o período de confinamento, sendo que 4 em cada 
5 portugueses consideravam não pretender cancelar os serviços subscritos durante o perío-
do de confinamento. O confinamento terá resultado também num aumento da partilha de 
conteúdos, tais como edições digitais de jornais ou podcasts, em termos de frequência, sendo 
que 3/4 dos portugueses partilharam informação sobre o coronavírus com os seus familia-
res e amigos durante o confinamento, proporção que baixa para os 58,5% findo o período de 
confinamento. Sobre a questão do rigor da informação e das fake news, 43,6% dos inquiridos 
dizem ter dificuldade em saber o que é verdadeiro e falso sobre o coronavírus, e mais de um 
terço dos portugueses dizem evitar notícias sobre a situação (36,4%), sendo que uma maioria 
discorda que a comunicação social esteja a exagerar a gravidade da pandemia (42,5%).

Num contexto pré-COVID, atente-se que os portugueses estão entre os cidadãos mais 
preocupados com os conteúdos digitais, com 76% a considerarem preocupantes as fake news. 
Paradoxalmente, estão entre os que menos pagam por notícias online. Verifica-se um ligeiro 
crescimento entre 2019 e 2020, em termos de pagamento de notícias online (apenas cerca de 
10% dizem fazê-lo), mas ainda assim frágil, pelo que pode constituir de facto uma “ameaça à 
sobrevivência ao ecossistema noticioso em que os portugueses tanto dizem confiar e que tanto 
utilizam de forma tão frequente ao longo do dia” (Digital News Report 2020). Repare-se, por 
exemplo, que no curto espaço de um mês, segundo um estudo da Faculdade de Ciências do 
Porto e do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC 
TEC) houve um crescimento exponencial de tweets associados a fake news para cerca de “3180 
tweets (…) identificados como suspeitos de divulgarem mentiras relacionadas com o coronaví-
rus por um sistema de extração automática de fake news”, o que correspondia ao quíntuplo dos 
valores detectados semanas antes (Pereira, 2020, 28 de Março).

Algumas conclusões e reflexões para o futuro

As implicações da COVID-19 no sector dos media e para a liberdade de expressão e de 
informação, são assim, como vimos, enormes. Partimos do princípio de que tradicionalmente 
a Comunicação Social não tem sido, em geral, independente face aos poderes político e eco-
nómico. Os exemplos das ultimas décadas são inequívocos (Cádima, 2010). Se, de facto, está 
em causa a sobrevivência do jornalismo livre enquanto agente escrutinador da coisa pública, 
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se existem preocupações compreensíveis quanto à independência dos media e à garantia do 
pluralismo e da diversidade, então há que assumir que falhando um dos pilares fundamentais 
da democracia é o próprio sistema democrático que regride e que assim passa a estar em perigo.

No Democracy Index — 2020 da revista The Economist Portugal deixou de ser uma 
“democracia plena” (2019) e passou em 2020 a democracia com falhas, ou “imperfeita”. 
Restrições impostas pelos estados de emergência, falta de transparência em processo de 
nomeação pública (presidente do Tribunal de Contas). O índice avalia cinco categorias: 
processo eleitoral e pluralismo, participação política, cultura política, funcionamento do 
governo, e liberdades civis, sendo nestas duas últimas que se verificaram as avaliações 
mais baixas relativamente a 2019. (Sapage, 2021; Teixeira da Mota, 2021). Surgiram ainda, 
da parte do poder político, sinais de alguma arrogância política anti-democrática e condi-
cionamento da liberdade de expressão (Carvalho, 2021, 8 de janeiro) e ainda, em termos de 
pluralismo, agravamento da precariedade, falta de apoio assertivo aos media no contexto 
de pandemia e quebra significativa na distribuição. Neste último ponto, Correio da Manhã, 
Jornal de Notícias e Público, os três diários generalistas auditados, tiveram em 2020 uma 
queda da circulação impressa paga de 23,1% relativamente a 2019. No entanto, o cresci-
mento da circulação digital paga nos casos do Público, Expresso e Diário de Notícias, com-
pensou as quebras registadas na circulação impressa (Durães, 2021, 26 de fevereiro).

Nos anos mais recentes, Portugal tem tido de facto uma degradação da experiência de-
mocrática a diversos níveis, nos planos social, económico e mediático. Veja-se, por exemplo, 
o Índice de Percepção da Corrupção e repare-se que desde 2012 que Portugal não tinha uma 
avaliação tão baixa. Em 2020, Portugal os níveis de percepção da corrupção passaram a ser 
dos piores de sempre no sector público português, tendo Portugal caído para o 33.º lugar, fican-
do abaixo dos valores médios da Europa ocidental e da União Europeia, segundo os dados da 
Transparency Internacional 2020, que em geral revelam também impactos da corrupção nos 
sistemas de saúde e de protecção social, no respeito pelos direitos humanos e no processo de-
mocrático de uma forma geral (Borges, 2021).

A primeira conclusão a retirar sobre toda esta evolução pós-COVID prende-se então com 
o aprofundamento da crise do sistema de media, a questão da precarização da profissão de jor-
nalista e as suas consequências directas para o próprio sistema democrático, o que já estava 
aliás identificado em estudo anterior (Cádima, Baptista, Martins, Torres da Silva e Lourenço, 
2020), tendo depois se agravado tal como mostram as conclusões de uma investigação acadé-
mica mais específica — Estudo sobre os Efeitos da Declaração do Estado de Emergência no 
Jornalismo no Contexto da Pandemia COVID-19. Este relatório, em concreto, foi baseado num 
inquérito aos detentores de carteira profissional e decorreu entre 22 de Maio e 8 de Junho de 

Francisco Rui Cádima



42

2020, com uma amostra de 890 jornalistas 9, colocando em particular evidência a questão da 
degradação das condições de trabalho, a situação do emprego e as perspectivas futuras. A CO-
VID-19 teria assim afetado diretamente 11,8% da amostra, o que corresponde a 94 profissionais 
de um total de 799 respondentes que estavam a exercer a profissão no período: “Estes casos 
resultam, entre outras, de situações de novos desempregados (17%), de jornalistas abrangidos 
pela aplicação do lay-off (11,1%) e de profissionais que viram chegar ao fim a sua colaboração, 
em regime de freelance” (Camponez, Miranda, Fidalgo, Garcia, Matos, Oliveira, Martins, e Sil-
va, 2020, p. iii). Um outro dado muito significativo que resulta deste inquérito é que quintupli-
cou, o número de profissionais para quem seria “muito provável” ou “provável” perder o posto 
de trabalho a curto prazo: de 5,4% para 27% dos 799 respondentes. E se mais de metade dos 
jornalistas (51,7%) considerava pouco provável encontrar trabalho no jornalismo, depois do 
estado de excepção 83,5 % dos 799 jornalistas passaram a considerar pouco ou nada provável 
conseguirem novo emprego no jornalismo, em caso de desemprego.

Uma segunda questão geral prende-se com os apoios do Estado aos media. A decisão de 
o Estado alocar, já em contexto COVID-19, uma verba suplementar de 15 milhões para publi-
cidade institucional é algo que poderá contribuir para alguma recuperação do sector, mas não 
pode ser considerado como uma solução para a crise vivida pela comunicação social, que é glo-
balmente pré-COVID. Sucede que a solução em si mesma acabou por não ser ativada ao fim de 
muitos meses de pandemia em Portugal. Só o foi em Dezembro de 2020, conforme relatório da 
ERC (2020, Dezembro), dando toda a razão à denúncia do Sindicato dos Jornalistas que subli-
nhava inclusive que o setor dos media teria sido o único que no primeiro ano de pandemia não 
tinha recebido nenhum apoio extraordinário do Governo. 

Apuradas as questões de transparência, adequação e constitucionalidade da medida, res-
tam encontrar soluções que não somente venham a ser estruturais para todo o sector e assim 
sejam entendidas pelas partes, mas que venham sobretudo corrigir os desequilíbrios criados 
pela própria medida em si mesma, nomeadamente o facto de ter vindo reforçar grupos de co-
municação fortes em entretenimento e com elevadas quotas de investimento publicitário, dei-
xando quase de fora, ou mesmo “discriminando”, segundo alguns dos operadores do sector, 
aqueles que estão a apostar basicamente apenas em projectos de informação e de jornalismo. 
Sendo certo que o, ou os modelos de apoio, não podem ser geridos pelo próprio poder político, 
ou seja, a tomada da decisão sobre esses mesmos apoios, não deve caber ao Estado mas a enti-
dades independentes. Mesmo a colocação da publicidade institucional, enquanto não houver 
uma lógica de interesse público estruturada e definida por entidades independentes, deve ser 

9 Antes do estado de emergência, 65,5% dos jornalistas trabalhavam a partir de uma redacção, depois da pandemia só 
um reduzido grupo (17,6%) continuou a trabalhar da redacção. Segundo os autores: “A consequência mais evidente 
desta migração dos jornalistas da redacção para casa prende-se com o enfatizar de uma prática jornalística a que 
alguns sociólogos franceses chamam o ‘jornalismo sentado’”.
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seriamente ponderada e não permitir qualquer desconfiança pública ou discricionariedade do 
modelo implementado.

Neste contexto, a redefinição estratégica dos apoios aos media, por exemplo na área da di-
gitalização, aliás tópico estratégico dos novos apoios da EU no contexto pós-pandemia (forma-
ção profissional, apoio a media comunitários locais, a comunidades de leitores, subsídio para 
aquisição de assinaturas para escolas, associações sem fins lucrativos, ONG’s, etc.), por parte 
do Estado ou de patrocinadores e/ou filantropos, crowdfunding, ou outras soluções afins são 
absolutamente cruciais para o futuro. Incluindo, naturalmente, a revisão profunda da relação 
entre as plataformas digitais e os media noticiosos, cujos direitos são altamente canibalizados 
pela Google, Facebook, etc. 

Uma outra solução com alguma relação com o referido acima, na linha das políticas pú-
blicas, foi sugerida por Miguel Poiares Maduro, também na linha de Julia Cagé: avançar com a 
dedução nos impostos sobre as assinaturas de jornais ou mesmo o pagamento a de assinaturas 
através de um sistema de crédito dado aos cidadãos. O antigo ministro, que teve justamente a 
tutela de comunicação social, não se opõe aos apoios do Estado, desde que não envolvam “dis-
cricionariedade” do Governo: “Tenho sido defensor de uma lógica um bocadinho diferente, que 
acho que também é a da própria União Europeia, que seria uma lógica de pagar aos consumido-
res no sentido de criar um incentivo para a transição por parte dos consumidores para o consumo 
de notícias e para o pagamento de notícias no digital” (Maduro, 2020, 8 de Agosto). Recorde-se 
que, enquanto ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional, Poiares Maduro anunciou no-
vos apoios europeus aos media para projectos de inovação tecnológica, formação, capacitação, 
e apoio à internacionalização através do Programa Operacional Temático da Competitivida-
de e Internacionalização e Programas Operacionais Regionais (Galrão, 2014, 22 de Abril), não 
se conhecendo ainda quais os verdadeiros impactos desta medida para os media portugueses.

Importa então uma redefinição estratégica dos apoios do Estado, sobretudo daquele tipo 
de apoios que devem ser redireccionados fundamentalmente para o jornalismo independente 
e de referência. Também aqui importará construir um modelo de atribuição desses mesmos 
apoios que seja claramente independente do poder político. As soluções para a sustentabili-
dade do jornalismo de investigação podem obviamente ser encontradas em modelos de sub-
sidiação da actividade, seja através de vouchers ou devolução fiscal por cidadão concedidos 
pelo Estado em contexto de pagamento de impostos (Alexandre, 2019, 19 de Dezembro), tal 
como proposto por Poiares Maduro, seja de reenquadramento político, como também tem su-
gerido Julia Cagé (2016), propondo uma “reapropriação democrática dos media” de tipo coo-
perativo, entre o estatuto de fundação e o de sociedade por acções e sem fins lucrativos, no 
espaço directo entre os que produzem e os que consomem notícias (Cagé, 2019). Esse poderá 
ser um caminho que o digital venha a consolidar nos próximos anos, mas nesta fase ainda de 
migração para o digital os chamados “modelos de negócio” dos media de resposta à crise difi-
cilmente se conseguirão subtrair às lógicas de mercado tradicional, continuando a depender 
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de audiências e investimento publicitário, ou, na melhor hipótese, encontrando modelos hí-
bridos entre o mercado e a “distribuição” directa, por assim dizer, como em parte sucede já 
com meios consolidados como o ProPublica, o Mediapart, ou o VilaWeb. Mas o futuro reser-
va-nos sobretudo opções disruptivas nesta matéria, e essas são, claramente, a autonomização 
do campo do jornalismo na linha que Cagé e outros têm proposto no novo contexto digital, no-
meadamente através de uma nova fiscalidade (assinaturas digitais a abater no IRS; incentivos 
fiscais ao nível de organizações sem fins lucrativos, etc.), de uma nova lógica de propriedade 
e financiamento dos media, (fundraising, crowdfunding, filantropia, cooperativismo, etc.), de 
uma nova lógica de produção jornalística (e formação digital dos jornalistas e públicos, veja-
-se os objectivos do novo quadro europeu) aberta à comunidade (interatividade com leitores, 
com media comunitários, locais, media participativos, etc.), e finalmente de gestão, onde todos 
estes actores se possam ver envolvidos.
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