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tão frágil a liberdade! É tão 
rara a independência! É tão 
comum os detentores do po-
der político tentarem marcar 

limites à liberdade dos outros! É tão fre-
quente os governantes procurarem fixar 
as regras para a liberdade de expressão 
dos cidadãos! Parece não haver governo, 
destinado teoricamente a proteger as nos-
sas liberdades, que não pretenda ditar os 
padrões e as normas que as limitam, mas 
que o protegem! De que nos queixamos, 
afinal, se é assim tão usual? A resposta 
é simples: um passo dado no condiciona-
mento da liberdade de expressão é sempre 
um passo a mais.

TEM RAZÃO PACHECO PEREIRA, TO-
da a razão, quando afirma que a Entidade 
Reguladora da Comunicação social (ERC) 
deixou de ter condições para exercer as 
suas funções. Entre essas condições, es-
tão a serenidade, a independência, a dis-
tância nobre e a autoridade moral. Assim 
como a capacidade para discernir e para 
saber de que deve ocupar-se uma entida-
de como esta. Para já não dizer a mera 
inteligência. Em tudo isto, a ERC falhou. 
Com um acrescento, o de ter parecido que 
agiu deliberada e maliciosamente. A ERC 
nasceu mal, mas ainda havia quem acre-
ditasse que a gravidade das funções que 
lhe competem levasse os seus membros 
a considerar os seus deveres. 
Tal não aconteceu. O défice de 
independência explica a sua ac-
tuação. Na primeira curva, que 
nem sequer era difícil, derrapou. 
Não se trata, todavia, de simples 
mau desempenho. Na verdade, 
a ERC limita-se a exercer, com 
excesso de zelo e liberdade cria-
tiva, as vastas competências que 
lhe foram cometidas. Ora, estas 
são excessivas e vagas, de modo 
a permitir a sua interpretação 
pelos respectivos titulares e com 
o fim de cumprir um objectivo: de-
fender os governos e admoestar 
os cidadãos e os profissionais da 
imprensa.

É VERDADE QUE O EPISÓDIO 
conhecido envolvia conflitos que 
necessitavam de arbitragem e 
esclarecimento, nomeadamente 
pela opinião pública e através, 
entre outros, dos mecanismos de 
direito de resposta. Estava em 
causa a dignidade profissional 
de vários jornalistas, assim como 
a seriedade das intervenções do 
governo na informação pública. 
Mas nada permitia que a ERC se 
arrogasse os direitos e as compe-
tências de que se julgou titular. 
Abusou, pois, dos seus poderes. 
Mas convém não esquecer que 
agiu em nome do Estado e que 
o silêncio do governo revela os 
seus desejos. Estes devem ser 
procurados noutras áreas. Desig-
nadamente noutros projectos em 
curso, como sejam as propostas de 
leis sobre a televisão e o estatuto 
do jornalista.

É

QUEM O TEM CHAMA-LHE SEU
NO PROJECTO DE LEI DA TElevisão, o 
governo propõe que os “códigos de con-
duta” internos dos canais de televisão, 
especialmente em matéria de informa-
ção, sejam submetidos, para ratificação, 
à Entidade Reguladora da Comunicação! 
Depois de inúmeros artigos e parágrafos 
sobre a liberdade de expressão e a inde-
pendência das estações de televisão, lá 
teria de vir, no texto legal, a mão forte do 
governo! De igual modo, o estatuto edito-
rial de cada estação de televisão deverá 
ser, se o projecto do governo for aprovado 
pelo Parlamento, apresentado à ERC.

A PROPOSTA DE LEI DO ESTATUTO 
do Jornalista, já aprovada pelo governo e 
actualmente em fase de discussão pública 
ou em lista de espera na Assembleia da 
República, é outra peça importante para 
perceber as intenções do governo. Trata-
se de uma longa lei, pormenorizada para 
além do necessário, recheada de gavetas e 
labirintos, destinada a regular a profissão, 
mas também a fixar regras e normas, tan-
to técnicas e profissionais, como morais e 
políticas. O projecto é tanto mais de des-
confiar, quanto respira virtude por todos 
os parágrafos. Do texto, que merece análi-
se minuciosa, podem retirar-se algumas 
conclusões. O governo deseja criar regras 
em número e pormenor suficientes para 
poder agir judicialmente em qualquer 
momento. Cria-se um ambiente de receio, 
mais do que se impõe uma disciplina. Os 
directores dos jornais ficam mais sujeitos 
à responsabilidade moral e empresarial 
do que estavam. A possibilidade de in-
tervenção do poder judicial é alargada. 
Os mecanismos de segredo de justiça e 
de obrigatoriedade de fornecimento de 

fontes aos tribunais são reforçados. O 
“jornalismo de opinião” é aproximado 
do “jornalismo de informação” ou jor-
nalismo profissional. O alargamento dos 
deveres dos jornalistas profissionais aos 
comentadores regulares está indiciado. 
A possibilidade de intervenção da ERC é 
aumentada, sendo-lhe conferidos direitos 
equivalentes a uma ingerência na vida 
interna dos jornais e dos serviços de infor-
mação das rádios e das televisões.

SE ALGUÉM ESPERAVA, COMO É NA-
tural e razoável, que estes diplomas legais 
se adequassem à vida contemporânea, 
não só tendo em conta os múltiplos no-
vos meios de comunicação e informação 
existentes (como a Internet, os blogues 
ou os canais por cabo, por exemplo), mas 
também garantindo os direitos e as liber-
dades dos cidadãos, pode desenganar-se. 
O governo pretende aumentar as suas 
capacidades de intervenção. Arroga-se 
um papel moralizador da informação e 
do desempenho profissional. Condicio-
na, ameaçadoramente, o exercício dos 
direitos dos cidadãos. É, aliás, isto que 
importa: a liberdade de expressão não é 
um privilégio dos jornalistas, é um direito 
dos cidadãos.

NO ACTIVO, ENTRE OS ÊXITOS, ESTE 
governo tem, para seu bem e nosso mal, 
um poderoso dispositivo de controlo e 
acompanhamento da informação for-
necida à imprensa e aos cidadãos. Uma 
eficiente rede de jornalistas, profissio-
nais de relações públicas, agências de 
comunicação, empresas especializadas 
e assessores de vária espécie, tem garan-
tido uma centralidade quase absoluta da 
informação oficial, que, em Portugal, 
infelizmente, é a grande parte da infor-
mação pública. Com esta teia, o governo 
tem assegurado um primado de iniciati-
va como nenhum antes. Por deficiência 
essencial, por ligações económicas ou por 
dependência política, uma parte muito 
importante da imprensa escrita, radiofó-
nica ou televisiva resigna-se a um papel 
de veículo, quando não de transmissora 
de recados. Como raramente antes, a im-
prensa portuguesa está, em grande parte, 
a reboque da “agenda” do governo. Os no-
ticiários de todas as estações de televisão, 
por exemplo, são dominados pelas inicia-
tivas governamentais, pelas declarações 
ministeriais, pelas inaugurações oficiais 
e pelas oportunidades forjadas para pro-
clamações e recados. Quase sempre sem 
edição, sem discussão e sem comentário. 
Não contente com este feito, o governo 
pretende dar um passo em frente. Quer 
agora, por enquanto furtivamente, de-
pois mais aberta e legalmente, criar um 
clima de contenção e receio. O episódio 
da ERC, no qual aquela entidade estatal 
se atreveu a dar lições e fazer ameaças 
ao director de um jornal, é um momento 
revelador da passagem da estratégia de 
ocupação do espaço à de imposição de 
um ambiente legal. 

Este governo está à beira de pensar o 
impensável: dá sinais de acreditar em que 
a liberdade dos cidadãos é incompatível 
com o poder. O seu. ■
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“Depois deste livro, nada fica-
rá como dantes. Preparem-se, 
a era tablóide em todo o seu 
esplendor, a da vingativa de-
núncia e do pormenor mortal, 
começou em Portugal. Outras 
Carolinas esperam na bicha.”
CLARA FERREIRA ALVES
EXPRESSO, 16-12-06

“Quando ouvi o senhor Pro-
curador Geral da República 
[PGR] a dizer que estava a ler 
o meu livro fiquei satisfeita. É 
sinal que me reconhece algu-
ma credibilidade.”
CATARINA SALGADO
EXPRESSO, 16-12-06

“Não me estou a vingar. Foi 
uma bonita história de amor 
que acabou mal. Se tivesse 
acabado de forma civilizada, 
nunca escreveria este livro.”
IDEM, IBIDEM

“Nada me pesa na consciên-
cia.”
PINTO DA COSTA
SOL, 16-12-06

“Os escritos da ex-namorada 
de Pinto da Costa parecem 
mesmo confirmar os piores 
receios sobre essa espécie de 
fortaleza clandestina ou econo-
mia paralela em que o futebol 
se transformou.”
MIGUEL COUTINHO
SOL, 16-12-06

“A nomeação de Maria José 
Morgado para coordenar o 
“Apito Dourado” é a notícia 
do ano.”
RUI SANTOS
CORREIO DA MANHÃ, 16-12-06

“Quem julgava que o apito não 
iria apitar enganou-se.”
JUDITE DE SOUSA
JORNAL DE NOTÍCIAs, 16-12-06
 
“Vou empenhar-me, como 
sempre fiz (...) Não quero 
muito ruído.”
MARIA JOSÉ MORGADO
CORREIO DA MANHÃ, 16-12-06

“A justiça deve lidar com o 
fenómeno desportivo com a 
mesma lucidez, objectividade 
e firmeza com que lida com 
todos os outros fenómenos da 
sociedade.
ROGÉRIO ALVES, SOL, 16-12-06

 “A opinião pública, porém, 
habituada como está a fogue-
tórios de pólvora seca, só pode 
interrogar-se, desconfiada ou 
descrente: será desta?”
FERNANDO MADRINHA
EXPRESSO, 16-12-06

“Ninguém pretende “justi-
cialismo sumário”, nem no 
sentido das condenações ou 
das absolvições.(...) É tempo 
de limpezas”.
RUI SANTOS
CORREIO DA MANHÃ, 16-12-06

 “Não é fácil um preço que me 
convença a vender.”
RICARDO SALGADO
EXPRESSO, 16-12-06

“Dificilmente haverá outro 
grupo a pagar um preço tão 
elevado pela PT [Portugal 
Telecom].
PAULO AZEVEDO, SOL, 16-12-06


