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ANEXO II 
 
Avaliação do pluralismo Político-partidário no serviço público de televisão 
 

Relatório intercalar - 1º. Semestre de 2008 
 

RTPN - Bloco informativo das 24h00 
 
 

Metodologia 

O presente relatório refere-se à RTPN  e contém os resultados da análise de conteúdo 
da cobertura jornalística do bloco informativo das 24h00, no período de 1 de Janeiro a 30 
de Junho de 2008. A análise abrange apenas as peças com protagonistas do Governo e dos 
partidos políticos. A escolha do bloco informativo das 24h00 deve-se ao facto de ser aquele 
que, segundo dados da Marketest, possui maior audiência média. 

Foram analisadas 154 peças, correspondentes à totalidade das emitidas naquele bloco 
noticioso, nos dias da amostra, com protagonistas político-partidários. 

Trata-se, pois, de uma análise por amostragem, durante o período temporal acima 
referido, no bloco informativo das 24h00. O mapa das 23 edições do bloco informativo 
analisado,consta do Anexo 1. 

Análise das peças referentes ao Governo e partidos no bloco informativo das 24h00  

Fig. 15 Número de peças por mês 

Meses Jornal das 24H (RTPN) 

Janeiro 31 

Fevereiro 18 

Março 30 

Abril 31 

Maio 25 

Junho 19 

Total 154 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 154. Valores em números absolutos. 

Entre 1 de Janeiro e 30 de Junho de 2008, foram emitidas, nos dias da amostra,  no 
bloco informativo das 24h do serviço de programas RTPN 154 peças noticiosas com 
participação de pelo menos um dos protagonistas ou instituições político-partidárias 
abrangidas na análise.  

A figura anterior mostra que nos meses de Janeiro e Abril foi emitido um maior 
número de peças. 
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Fig. 16 Número de presenças nas peças por instituição político-partidária 

Número de presenças  

Instituição Jornal das 24H (RTPN) 

Governo 68 

PS 25 

PSD 44 

PCP 19 

CDS/PP 19 

BE 16 

PEV 2 

PND 2 

MPT 1 

PPM 1 

PCTP/MRPP − 

PNR − 

PH − 

POUS − 

PDA − 

PSR − 

PXXI − 

MD − 

Total 197 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 154; Número total de presenças das instituições político-partidárias = 197. 
Variável de resposta múltipla. Contabilizam-se todas as peças em que cada uma das instituições político-partidárias surge 
representada em discurso directo ou indirecto. 

A figura anterior contabiliza as presenças do Governo e dos partidos nas peças emitidas 
no bloco informativo em análise. O total de presenças apurado é de 197, sendo o total de 
peças em que esses protagonistas estão presentes de 154.  

Estes dados significam que existem peças nas quais se verifica a presença de mais do que 
um protagonista do Governo e dos partidos. 

Fig. 17 Duração total e duração média das peças 

Duração total das peças 4:49:45 

Duração média das peças 00:01:52 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 154. Valores em horas:minutos:segundos. 

 

Entre 1 de Janeiro e 30 de Junho de 2008, nos dias da amostra, o bloco informativo em 
análise emitiu um conjunto de peças de âmbito político-partidário que totalizou 4 horas, 49 
minutos e 45 segundos. As peças emitidas tiveram uma duração média de 1 minuto e 52 
segundos. 
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Fig. 18 Duração total das peças com presença do Governo e partidos 

Instituição Jornal das 24H (RTPN) 

Governo 1:47:41 

PS 0:43:56 

PSD 1:51:32 

PCP 0:33:29 

CDS/PP 0:27:45 

BE 0:29:01 

PEV 0:04:46 

PND 0:02:09 

MPT 0:01:08 

PPM 0:01:08 

PCTP/MRPP − 

PNR − 

PH − 

POUS − 

PDA − 

PSR − 

PXXI − 

MD − 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 154. Número total de presenças das instituições político-partidárias = 197. 
Variável de resposta múltipla. Contabilizam-se todas as peças em que cada uma das instituições político-partidárias surge 
representada na peça em discurso directo ou indirecto. Valores em horas:minutos:segundos. 
 

A figura anterior contabiliza o somatório da duração das peças em que os protagonistas 
ou instituições político-partidárias prestam declarações ou são referidos em discurso 
indirecto, sendo que na mesma peça podem aparecer diferentes protagonistas. Quando isso 
acontece a duração da peça é contabilizada para cada um deles (conta na mesma proporção 
para todos). 

Os dados mostram que a duração das peças com presença dos partidos políticos excede a 
duração das peças com presença do Governo. 

Fig. 19 Governo e partidos: modelo simples e modelo ponderado 

Instituição Presenças Ponderado Valência/rat% Valores-referência 

Governo e Partidos Agregado 

Governo + PS 45,6 45,5 50,00 

Oposição Parlamentar 52,4 52,5 48,00 

Oposição Extra-parlamentar 2,1 1,9 2,00 

Oposição Parlamentar 

PSD 23,0 23,2 27,67 

PCP+PEV (CDU) 11,0 11,0 7,25 

CDS/PP 10,0 10,1 6,96 

BE 8,4 8,3 6,11 

Oposição Extra-Parlamentar 

PCTP/MRPP − − 0,79 
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PND 1,1 1,0 0,66 

PH − − 0,28 

PNR − − 0,15 

POUS − − 0,09 

PDA − − 0,03 

MPT 0,5 0,5 0,00 

PPM 0,5 0,5 0,00 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 154; Número total de presenças das instituições político-partidárias = 197; 
Valores em percentagem. Variável de resposta múltipla. Contabilizam-se todas as peças em que cada uma das instituições 
político-partidárias surge representada na peça em discurso directo ou indirecto. 
 

Valores desagregados no modelo simples: Governo = 32,46%; PS = 13,09%; PCP = 9,95%; PEV = 1,05%.  
Valores desagregados no modelo ponderado: Governo = 32,79%; PS = 12,76%; PCP = 10,07%; PEV = 
0,96%. 

Tendo em conta os valores de referência, são os seguintes os dados apurados:  

� Modelo simples: contabiliza apenas presença: 

Considerando apenas a variável presença (modelo simples) do Governo e do PS, em 
conjunto, essas presenças correspondem a 45,6%. Existe, assim, um desvio por defeito (-
4,4%) relativamente aos 50% (valor de referência). 

Por seu turno, a presença (modelo simples) dos partidos com representação parlamentar 
corresponde a 52,4% das presenças, o que representa um desvio por excesso de +4,4%. 

Ponderando a presença com as variáveis audiência média e valência/tom (modelo ponderado), os 
dados permanecem essencialmente iguais. 

Assim, o Governo e o Partido Socialista obtêm, no modelo ponderado, 45,5% das 
presenças nas peças analisadas, aumentando apenas em 0,1% o desvio residual por defeito, 
que passa a ser de - 4,5%. 

Por seu turno, os partidos com representação parlamentar atingem, no modelo 
ponderado, o valor de 52,5%, apenas a 0,1% de quando se contabiliza apenas a presença, 
aumentando ligeiramente o desvio por excesso que passa a ser de 4,5%.  

Quanto aos partidos sem representação parlamentar, com uma presença de 2,1% e de 
1,9% no modelo ponderado,  respeitam os valores de referência. O PND, MPT e PPM são os 
únicos partidos extraparlamentares referidos. 

A figura anterior mostra também os valores (desagregados) obtidos por Governo e 
partidos nos dois modelos adoptados: modelo simples e modelo ponderado. 

O PSD, no modelo simples (presenças), representa 23% das presenças nas peças analisadas. 
No modelo ponderado, representa 23,2% das presenças nas peças analisadas.  

O PCP/PEV, no modelo simples (presença), obtêm 11%, e no modelo ponderado não se altera. 

O CDS/PP, no modelo simples (presença), obtêm 10%, no modelo ponderado, obtêm 10,1%.  
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O BE, no modelo simples (presença), obtém 8,4%, no modelo ponderado, obtém 8,3%. 

Instituições externas que interagem com o Governo e os partidos nas peças 
emitidas  

Para além dos actores e instituições (Governo e partidos) presentes nas peças incluídas 
na análise do pluralismo político-partidário, identificam-se outras personalidades e 
instituições com os quais aquelas interagem.  

Fig. 20 Instituições externas ao campo governamental e partidário 

Instituição Jornal das 24H (RTPN) 

Forças Políticas e Institucionais (Outras) 12,3 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 9,7 

Sindicatos 8,4 

Autarquias 4,5 

Políticos Independentes − 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 154. Número total de presenças das instituições externas que interagem com o 
Governo e os partidos = 54; Número total de presenças de Forças Políticas e Institucionais = 19; Número total de presenças de 
Movimentos Cívicos/Forças Sociais = 15; Número total de presenças de Sindicatos = 13; Número total de presenças de 
Autarquias = 7; Número total de presenças de Políticos Independentes = 0. Valores em percentagem.  
 
 

A figura anterior permite verificar que a maioria desses protagonistas e instituições são 
forças políticas e institucionais (instituições políticas internacionais, designadamente 
representantes de Estado e de Governos estrangeiros; Ordens profissionais, reguladores, 
empresas; ONG; confederações, entidades públicas e privadas em geral1) e co-
protagonizam 12,3% das peças analisadas. 

A grande distância, encontram-se co-protagonistas pertencentes a movimentos cívicos e 
forças sociais (grupos de interesse ou de pertença, pequenas associações, grupos profissionais 
etc.2), que representam 9,7% desses co-protagonistas das peças analisadas. 

Com valores aproximados (8,4%), encontram-se co-protagonistas pertencentes a 
sindicatos (centrais sindicais, sindicatos, comissões de trabalhadores, sindicalistas em geral3). 

Por fim temos as autarquias (Representantes dos órgãos das Autarquias Locais e 
Associações de municípios4), que representam 4,5% desses co-protagonistas das peças 
emitidas. 

Não foi identificada a presença de membros de partidos não alinhados com as posições 
dos respectivos partidos (identificados para efeitos de análise como políticos independentes) nas 
peças emitidas pelo bloco informativo das 24h00 da RTPN. 

 

                       
1
 Exemplos:Ordem dos Médicos, ASAE, Tribunal Constitucional, ANTRAM,CNE, etc. 

2
 Exemplos: Professores, pais e encarregados de educação, pescadores, utentes dos serviços de saúde, 

agricultores, associações juvenis,  associação de criadores de cães, etc. 
3 Exemplos:CGTP, UGT, Fenprof, Frente Comum, Sindicato dos pescadores, Sindicato dos enfermeiros, 

Sindicato dos profissionais de polícia, etc. 
4
 Exemplos: Presidentes de Câmara, representantes da Associação de Municípios, etc. 
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Presidente da República  

Das 154 peças emitidas no bloco informativo das 24h00 da RTPN, 15,6% contam com 
a presença do Presidente da República, em discurso directo ou indirecto.  

Fig. 21 Peças com a presença do Presidente da República 

Instituição Jornal das 24H (RTPN) 

Presidente da República 15,6 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 154. Número total de peças em que intervém o Presidente da República = 24. 
Valores em percentagem. 

 
 
Conclusões 

 

As peças analisadas são em número de 154 e correspondem a todas as emitidas nos dias 
da amostra no bloco informativo das 24h00 no período de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 
2008. São abrangidas todas as peças que incluem, pelo menos, um protagonista do 
Governo ou dos partidos políticos com e sem representação parlamentar. 

A presença do Governo e do PS, em conjunto, corresponde a 45,6% das presenças dos 
protagonistas abrangidos na análise. Ponderada com a audiência média das peças emitidas e 
com a valência/tom face aos protagonistas, o valor percentual do Governo e PS desce apenas 
0,1% para 45,5%.  

Face ao valor de referência de 50% atribuído ao Governo e PS em conjunto, verifica-se 
um desvio residual por defeito de 4,4% (considerando apenas a presença) e de 4,5% 
ponderando-a com a audiência média e a valência/tom. 

Por seu turno, a presença dos partidos com representação parlamentar corresponde a 
52,4%. Ponderada com a audiência média e a valência/tom, a presença dos partidos sobe muito 
ligeiramente para 52,5%.  

Sendo o valor de referência atribuído aos partidos com representação parlamentar, em 
conjunto, de 48%, verifica-se um desvio residual por excesso de 4,4% (considerando 
apenas a presença) e de 4,5% ponderando-a com a audiência média e a valência/tom. 

Quanto aos partidos sem representação parlamentar, com uma presença de 2,1% e de 
1,9% no modelo ponderado,  respeitam os valores de referência. 

O PSD, no modelo simples (presenças), representa 23% das presenças nas peças analisadas. 
No modelo ponderado, representa 23,2% das presenças nas peças analisadas.  

O PCP/PEV, no modelo simples (presença), obtêm 11%, e no modelo ponderado não se altera. 

O CDS/PP, no modelo simples (presença), obtêm 10%, no modelo ponderado, obtêm 10,1%.  

O BE, no modelo simples (presença), obtém 8,4%, no modelo ponderado, obtém 8,3%. 


