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Apresentação 

 

Em cumprimento do Plano de Avaliação do Pluralismo Político-Partidário no Serviço Público de 

Televisão, o Conselho Regulador vem dar a público o seu terceiro relatório sobre a informação 

diária e não diária dos serviços de programas RTP1, RTP2, RTPN, RTP Madeira e RTP Açores. 

 

Recordo que o texto constitucional (art. 38.º, n.º 6, CRP), e bem assim a Lei da Televisão e o 

Contrato de Concessão, contemplam a obrigação dos meios de comunicação social do sector 

público assegurarem a possibilidade de expressão e o confronto das diversas correntes de 

opinião. Justifica-se, por isso, uma atenção particular à informação emitida pelo operador de 

serviço público, à luz das obrigações acima expressas. 

 

Nesse sentido, o Conselho definiu como objectivos da avaliação do pluralismo político-

partidário verificar, de forma rigorosa e sistemática, se existe tratamento jornalístico 

equitativo e plural do Governo e dos partidos políticos nas peças emitidas nos espaços 

informativos do serviço público de televisão. 

 

O relatório que agora se apresenta abrange, pois, as notícias e programas de informação não 

diária emitidos pelo serviço público de televisão, focando-se exclusivamente nos protagonistas 

da esfera político-partidária e governamental, tendo em vista o cumprimento de regras de 

equidade e equilíbrio na representação desses protagonistas no serviço público de televisão.  

 

Assim, no que se refere à informação não diária, é abrangido o universo dos programas de 

debate, entrevista e comentário político emitidos em 2008 que contam com a presença 

permanente ou frequente de actores/protagonistas do campo político-partidário – Governo e 

partidos políticos. Foram validados para análise 23 programas: 5 emitidos pela RTP1; 2 pela 

RTP2, 8 pela RTPN, 4 pela RTP Madeira, 4 pela RTP Açores. Desses 23 programas, 9 são 

reexibições: 7 na RTPN, 2 na RTP Madeira.  

 

No que se refere à informação diária (blocos informativos), a análise abrange, 

cumulativamente, o período de 1 de Setembro de 2007 (data de início da avaliação do 

pluralismo político-partidário) a 31 de Dezembro de 2008. Foram analisadas 1103 peças, das 

quais 290 no Jornal da Tarde da RTP1 (61 edições do Jornal da Tarde) 443 peças no Telejornal 

da RTP1 (61 edições do Telejornal), 370 peças no Jornal 2 da RTP2 (61 edições do Jornal 2), 346 

peças da RTPN, (53 edições do Jornal 24h), 284 peças da RTP Açores (56 edições do Telejornal 



Regional) e 404 peças da RTP Madeira (57 edições do Telejornal Regional). O número total de 

peças emitidas e analisadas em 2007 foi de 232 e, em 2008, de 871. 

 

Como adiante se desenvolve em pormenor, a análise da informação diária baseia-se numa 

amostra sistemática, cujo erro máximo tende para zero no horizonte temporal de longo prazo. 

Ou seja, o erro diminui com o aumento da amostra. Assim, a margem de erro máximo da 

amostra utilizada na análise da informação diária varia entre 6,8% e 12,7% para um grau de 

confiança de 95%. Os dados quanto a esta parte do relatório devem, pois, ser lidos como 

representando tendências apuradas para os dias seleccionados na amostra. Mas tendências 

fiáveis, acentue-se, sobretudo em relação a alguns dos valores apurados – assim, em minha 

opinião, a reiterada subrepresentação do PSD na informação diária do serviço público de 

televisão. 

 

O relatório obedece à seguinte estrutura: a Introdução contextualiza e enquadra a avaliação 

do pluralismo político-partidário realizada pela ERC desde 2007; segue-se o Sumário Executivo, 

no qual se expõem as principais conclusões obtidas na análise; a Parte I é dedicada à 

informação diária emitida nos serviços de programas RTP1, RTP2, RTPN, RTP Açores e RTP 

Madeira e contém a descrição e análise quantitativa e qualitativa de cada um dos programas 

incluídos na avaliação; a Parte II abrange a análise da informação não diária, nas diversas 

variáveis contempladas na análise, nos citados serviços de programa; seguem-se os anexos 

onde se encontram os quadros e gráficos mais extensos. A fim de facilitar a leitura do relatório, 

a análise de cada serviço de programas é seguida de uma síntese conclusiva sobre os principais 

dados apurados. 

 

Alguns dos resultados ou tendências do presente relatório impõem destaque. E essa saliência 

está liberta da subjectividade, uma vez que assenta numa monitorização que, pelo rigor e 

profundidade, liberta aquele que tem a seu cargo a avaliação do simplesmente opinativo.  

A este aspecto deverá juntar-se outro. Na verdade, o método de avaliação, os seus 

pressupostos e parâmetros, foram e são apresentados de modo transparente e claro e 

divulgados publicamente, devendo, por conseguinte, ler-se os resultados constantes deste 

trabalho no seu devido contexto. 

 

Note-se, além disso, que o presente relatório ganhará em ser lido e analisado tomando 

também em consideração os resultados da monitorização mais ampla e transversal – de 

análise do pluralismo em sentido lato, se assim se pode dizer – que constará do Relatório de 

Regulação de 2008, a ser apresentado em breve na Assembleia da República, onde também se 

incluem dados relativos aos operadores privados de televisão. 



 

É por isso errada a percepção de que ERC, alegadamente, está confinada a uma concepção 

“pobre” de pluralismo. Na verdade, como sempre foi dito (e posto em prática), a avaliação do 

pluralismo político-partidário versava apenas sobre uma das dimensões do pluralismo, não, 

evidentemente, sobre todas. E os dados resultantes dessa avaliação podiam e deviam ser 

completados com aqueles que, em cada ano, constam do Relatório de Regulação. 

 

Devo depois destacar a importância crescente que a avaliação do pluralismo político-partidário 

tem vindo a assumir no plano europeu, como se vê pela abordagem desta temática nas 

reuniões que agregam os reguladores europeus, no quadro da Plataforma Europeia das 

Autoridades de Regulação (EPRA) e, ainda recentemente, na reunião de Dublin. E, tendo 

sempre presente que elogio em causa própria é vitupério, é gratificante verificar a forma como 

o modelo de avaliação português tem sido acolhido. Ao ponto de o regulador italiano 

(AGCOM), um dos mais importantes reguladores europeus do audiovisual, ter decidido aplicar 

o modelo português. 

 

Antes de concluir, duas breves notas. O serviço público de televisão incumpriu – mais uma vez 

– durante o ano de 2008 as suas obrigações no campo da representação plural da opinião 

política. Mas, já em 2009, é de destacar o passo importante e significativo que, nesse domínio, 

foi dado. Assistiu-se, com efeito, ao lançamento de um programa em que áreas políticas e 

ideológicas, para além das associadas às dos dois maiores partidos, podem, finalmente, ter 

voz. 

 

Cabe finalmente realçar, porque é de justiça, a colaboração e os contributos que foram dados 

pela RTP na preparação deste relatório, e, em particular, pela Direcção de Informação, no que 

se refere à introdução de melhorias na análise e apresentação dos dados. 

 

 

 

Lisboa, Maio de 2009 

 

J. A. Azeredo Lopes 

Presidente do Conselho Regulador 
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PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO DE 

TELEVISÃO  

Informação Diária (2007/2008) e Não-Diária (2008) 

 INTRODUÇÃO 

1. O presente relatório inclui-se no processo de avaliação do pluralismo político 

partidário no serviço público de televisão e sucede a dois relatórios idênticos - o 

primeiro relativo ao último quadrimestre de 2007 e o segundo ao primeiro semestre 

de 2008, ambos objecto de apresentação e discussão na Comissão Parlamentar 

competente (hoje, a Comissão de Ética, Sociedade e Cultura). 

2. Para além de corresponder ao exercício de uma das atribuições mais notórias da ERC, 

recorda-se que o plano de avaliação do pluralismo político-partidário foi apresentado 

aos partidos políticos com representação parlamentar em Maio de 2007, após reflexão 

e estudo aprofundado de soluções praticadas por outros reguladores europeus, 

relativamente a questões relacionadas com o pluralismo político-partidário nos 

serviços públicos de televisão.  

3. O plano nasceu da necessidade de dar resposta consistente e fundamentada a queixas 

oriundas de partidos políticos sobre alegadas quebras do pluralismo no tratamento de 

actividades partidárias e governamentais, queixas essas que haviam duplicado entre 

2006 e 2007.   

4. A situação levou o Conselho Regulador à conclusão de que as avaliações casuísticas 

que vinham sendo feitas careciam de rigor, não conduzindo a qualquer solução que se 

pudesse considerar justa ou razoável, pelo que só uma análise sistemática e estendida 

no tempo poderia revestir-se de um mínimo de rigor. A criação do plano de avaliação 

do pluralismo político-partidário nasceu, pois, da necessidade de encontrar uma 

solução que fosse além da apreciação apenas caso a caso. De facto, com a aplicação do 

plano de avaliação, as queixas diminuíram drasticamente em 2008.  

5. O Conselho Regulador deixou, desde início, bem claro que a avaliação do pluralismo 

político-partidário na informação diária (blocos informativos) abrangeria apenas as 

peças protagonizadas pelo Governo e pelos partidos políticos, uma vez que o modelo 

se baseia na representação parlamentar obtida em eleições legislativas traduzida em 

valores-referência tendenciais, correspondentes a essa representação.  

6. O Conselho assinalou também, relativamente a outros protagonistas, como sejam 

autarcas e autarquias, sindicatos e sindicalistas, temas laborais ou associações de 

natureza vária, que, embora se encontrem incluídos na análise, não são abrangidos 
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pelos valores-referência estabelecidos para os protagonistas do Governo e dos 

partidos políticos. A presença desses outros protagonistas é, sim, objecto de análise 

aprofundada na avaliação do cumprimento das obrigações previstas na Lei da 

Televisão, nomeadamente, a diversidade e o pluralismo em sentido mais lato (político, 

económico, social, geográfico e cultural), e estende-se aos operadores privados SIC e 

TVI. Essa análise consta, como é sabido, do relatório anual da ERC (Relatório de 

Regulação). 

7. O primeiro relatório do pluralismo político-partidário abrangeu, como atrás se refere, 

o período de 1 de Setembro a 31 de Dezembro de 2007 e incluiu o universo da 

informação diária e da informação não diária do serviço público de televisão, 

focando-se, como citado, exclusivamente nos protagonistas da esfera político-

partidária e governamental, tendo em vista o cumprimento de regras de equidade e 

equilíbrio traduzidos em valores-referência inspirados pela representação parlamentar 

dos partidos políticos (agregando o Governo e o partido maioritário).  

8. Na altura da audição parlamentar relativa ao relatório de 2007, o Conselho tornou 

público que a análise do pluralismo na informação diária – e apenas nessa - passaria a 

ser feita por amostragem, uma vez que os meios humanos da ERC não permitem uma 

análise ao universo das peças publicadas sem prejuízo de outras obrigações também 

cometidas à ERC.  

9. O relatório intercalar relativo ao primeiro semestre de 2008, já resultante da análise 

por amostragem no que respeita à informação diária, veio a ser divulgado em 

Setembro de 2008, tendo sido discutido na Comissão Parlamentar competente em 

Outubro do mesmo ano.  

10. Posteriormente, foram realizadas reuniões de trabalho entre equipas técnicas da 

Direcção de Informação da RTP (DI-RTP) e da ERC, para discussão de questões 

metodológicas. 

11. Na sequência dessas reuniões, e sabendo embora que o método de amostragem é 

reconhecido e universalmente válido para análises idênticas, a equipa técnica da ERC 

procedeu a um trabalho aprofundado de verificação da fiabilidade dos dados, tendo 

podido confirmar que as diferenças obtidas entre os valores apurados no universo dos 

4 meses de 2007 e aqueles que resultariam se fosse aplicado a esse período o mesmo 

método amostral aplicado ao primeiro semestre de 2008, eram sempre muito 

inferiores ao erro máximo admitido.  

12. Acresce que a análise levada a cabo pela ERC com base na experiência recolhida desde 

a apresentação do primeiro relatório permitiu testar o modelo e verificar a sua solidez 

e fiabilidade, quer no que se refere aos valores-referência aplicados à informação 

diária, quer aos indicadores de natureza qualitativa.  

13. Por outro lado, o facto de a ERC realizar sistematicamente, desde 2006, a análise por 

amostragem dos principais blocos informativos dos três serviços de programas de sinal 

aberto – RTP, SIC e TVI -, com base numa amostra cumulativa, representativa do 
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universo da informação diária emitida pelos três operadores, levou, em 2008, à 

adopção da mesma amostra para a análise do pluralismo político-partidário no serviço 

público. 

14. No que se refere às peças relativas aos partidos sem assento parlamentar, é certo que 

a presença reduzida de que desfrutam, designadamente nos blocos informativos 

diários, atestada em todas as análises realizadas até ao presente, torna os resultados 

relativos a esses partidos menos seguros na análise por amostragem. Esse facto foi, 

todavia, colmatado através da disponibilização à ERC, por parte da Direcção de 

Informação da RTP e por sugestão desta feita no decurso dos contactos havidos, das 

peças com presença de partidos extra-parlamentares não identificadas na amostra da 

ERC, as quais, embora não integrem os resultados estatísticos por uma questão de 

rigor metodológico, são tomadas em consideração.  

15. Quanto às variáveis actualmente utilizadas na avaliação do pluralismo político-

partidário na informação diária, são as mesmas completadas com uma nova variável 

que permite identificar nas peças com presença do Governo qual a percentagem 

daquelas em que o Governo é ou não objecto de crítica ou contestação (na mesma 

peça). Esta variável foi acolhida pela DI-RTP e considerada pertinente. A nova variável, 

aplicável também às peças com presença dos Governos das Regiões Autónomas, 

permite uma leitura mais clara dos dados.  

16. Por último, no que se refere à informação não-diária, a mesma prossegue nos moldes 

adoptados nos anteriores relatórios, sendo considerado o universo de programas de 

comentário, debate e entrevista que incluam presença de membros do Governo ou 

dos partidos políticos.  

17. Nas páginas seguintes é apresentado o Sumário Executivo relativo à informação diária 

e não diária dos serviços de programas RTP1, RTP2, RTPN, RTP Madeira e RTP Açores. 

Ao Sumário Executivo seguem-se os relatórios detalhados sobre o pluralismo político-

partidário na informação diária e não diária dos serviços de programas citados e os 

correspondentes anexos técnicos.   



 
 



Sumário Executivo
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

1. O relatório do pluralismo político-partidário na RTP que agora se apresenta abrange a 
informação diária e não diária dos serviços de programas RTP1, RTP2, RTPN, RTP 
Madeira e RTP Açores.  

2. No que se refere à informação diária (blocos informativos), a análise é feita por 
amostragem e é abrangido, cumulativamente, o período de 01 de Setembro de 2007 a 
31 de Dezembro de 2008. Este corresponde ao período que decorre entre o momento 
em que se deu início à avaliação do pluralismo político-partidário e o início da 
produção do presente relatório. 

3. A margem de erro máximo da amostra utilizada na análise da informação diária varia 
entre 6,8% e 12,7% para um grau de confiança de 95%, conforme especificado em 
seguida. Os dados devem ser lidos como representando tendências apuradas para os 
dias seleccionados na amostra. 

4. No que se refere à informação não diária é abrangido o universo dos programas de 
debate, entrevista e comentário político emitidos em 2008.   

INFORMAÇÃO DIÁRIA   

 INFORMAÇÃO DIÁRIA RTP1 E RTP2  

 

 

 NÚMERO E DURAÇÃO DAS PEÇAS 

1. Foram analisadas 1103 peças, das quais 290 no Jornal da Tarde da RTP1 (61 edições 
do Jornal da Tarde) 443 peças no Telejornal da RTP1 (61 edições do Telejornal) e 370 
peças no Jornal 2 da RTP2 (61 edições do Jornal 2). O número total de peças emitidas 
e analisadas em 2007 foi de 232 e em 2008 de 871. 

2. O Telejornal é o bloco informativo que emite, no período da amostra, o maior número 
de peças dedicadas a acontecimentos e protagonistas do Governo e dos partidos 
políticos, sendo também aquele em que essas peças possuem maior duração total e 
menor duração média.  

A margem de erro máximo da amostra total utilizada na análise da informação diária é de 6,8%, 
para um grau de confiança de 95%. Nos dados isolados para o Canal 1, a margem de erro 
máximo da amostra utilizada é de 8,3%. Nos dados referentes ao Canal 2, a margem de erro 
máximo da amostra é de 11,7%, para um grau de confiança de 95%. Os dados devem ser lidos 
como representando tendências apuradas para os dias seleccionados na amostra. 
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3. O Jornal da Tarde, pelo contrário, é aquele em que essas peças possuem menor 
duração total e maior duração média. 

4. O Telejornal da RTP1 emitiu o maior número de horas: 13 horas, 28 minutos e 23 
segundos; o Jornal 2 da RTP2 emitiu 11 horas, 28 minutos e 05 segundos; o Jornal da 
Tarde da RTP1 emitiu o menor número de horas: 9 horas, 43 minutos e 20 segundos. 
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 PRESENÇAS - RTP1 E RTP2 - DADOS AGREGADOS E DADOS POR CANAL (2007-2008) 

 

1. Os valores relativos à presença do Governo+PS encontram-se próximos dos definidos 
para os valores-referência, quer no que respeita ao registo simples da presença 
(51,79%) quer no modelo que pondera a valência e a audiência (50,98%). O mesmo se 
verifica analisando os valores obtidos por canal – RTP 1 e RTP 2 -, em separado.  

2.  O Governo+PS surgem na qualidade de destinatários/alvo de crítica por parte de 
terceiros em 45,9% das peças em que estão presentes e não são destinatários/alvo de 
crítica em 54,1% das peças em que estão presentes. 

3. Os valores relativos à presença da Oposição Parlamentar, em conjunto, encontram-se 
próximos dos definidos para os valores-referência, quer no que respeita ao registo 
simples da presença (47,69%) quer ponderando a valência e a audiência (48,49%). O 
mesmo se verifica analisando os valores obtidos por canal – RTP1 e RTP2 - em 
separado.  

4. Os partidos da oposição parlamentar surgem na qualidade de destinatários/alvo de 
crítica de terceiros em 12,2% das peças em que estão presentes e, entre eles, o PSD é 
o mais frequentemente destinatário/alvo de crítica (20,8%). Os partidos da oposição 
parlamentar não são destinatários/alvo de crítica em 87,3% das peças em que estão 
presentes (em 79,2%, no caso do PSD).  

5. Desagregando os partidos da oposição parlamentar, os valores relativos à presença do 
PSD no modelo simples registam 18,63%, encontrando-se abaixo dos valores-
referência atribuídos a este partido, o mesmo sucedendo quando ponderada a 
valência e a audiência, caso em que o PSD atinge 18,6%. A situação repete-se 
analisando os valores obtidos no registo de presenças do PSD por canal – RTP 1 e RTP 
2 –, em que fica aquém dos valores-referência.  

6. O PCP+PEV regista 11,18% de presenças e 11,49%, ponderando a presença com a 
valência e a audiência; o CDS/PP regista 9,91% e 10,17%, respectivamente, e o BE 
7,97% e 8,23%, respectivamente, encontrando-se todos acima dos respectivos 
valores-referência. O mesmo se verifica quando se analisam os valores obtidos, 
separadamente, por canal – RTP 1 e RTP 2.  
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7. Os valores relativos à presença da Oposição Extra-Parlamentar, no seu conjunto, 
encontram-se abaixo do respectivo valor-referência, quer no que respeita ao registo 
simples da presença quer ponderando a valência e a audiência, mantendo-se a 
situação na análise por canal. O PND, MPT, PPM e PNR são os únicos partidos extra-
parlamentares representados nas peças nos dias analisados na amostra. 

8. No que respeita à valência/tom das peças, verifica-se predomínio de uma 
valência/tom tendencialmente equilibrado ou neutro em relação a todos os 
protagonistas político-partidários e governamentais, mostrando que nesta variável o 
operador público observou, em geral, uma posição de neutralidade. 

 INSTITUIÇÕES E FORÇAS SOCIAIS PRESENTES NAS PEÇAS COM O GOVERNO E OS PARTIDOS POLÍTICOS 

(DADOS AGREGADOS RTP1 E RTP2, 2007-2008) 

 

1. Em 84% das peças com presença do Governo, intervêm, igualmente, outras 
instituições - partidos e diferentes forças sociais. Daquelas, cerca de 32% têm 
intervenção de instituições nacionais e internacionais, designadamente representantes 
de Estado e de Governos estrangeiros; ordens profissionais, reguladores, empresas; 
ONG; confederações, entidades públicas e privadas em geral); cerca de 13%, de forças 
sindicais; 9,8%, de movimentos cívicos e forças sociais.  

2. O Governo protagoniza isoladamente, ou seja, sem a presença de outros partidos, 
instituições ou forças sociais, cerca de 16% das peças da amostra. Entre os partidos 
que mais interagem nas peças em que o Governo está presente, encontra-se o PSD 
(9,1%), seguido pelo CDS-PP (7,8%) e pelo PCP (7,5%). 

3. No que respeita às fontes de informação, e considerando apenas as peças em que é 
possível identificar uma fonte de informação que se destaca, claramente, das 
restantes, verifica-se que estas se apresentam como fontes isoladas ou únicas em 
54,4% das peças incluídas na amostra. 40,6% das peças com fontes contam com a 
presença de mais do que uma fonte de informação (fonte múltipla). 

4. Em 51,5% das peças em que o Governo+PS são a fonte de informação que mais se 
destaca, existe outra fonte de informação identificada, ou seja, não é uma fonte 
isolada. Ao contrário, quando os partidos parlamentares são a fonte de informação 
principal, em 60,5% dessas peças são também a única fonte consultada. 

5. No total das peças analisadas na amostra, em 2008, 41,3% possuem crítica ou 
contestação ao Governo ou seus representantes. Em 33,4% não existe crítica ou 
contestação à actividade governativa e em 25,3% não são feitas quaisquer referências, 
positivas ou negativas, ao Governo ou à acção governativa.  

A margem de erro máximo da amostra utilizada é de 6,8%, para um grau de confiança de 

95% 
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6. Considerando apenas as peças que contêm crítica ou contestação à acção governativa, 
verifica-se que forças sociais, como sindicatos, movimentos cívicos e outras forças 
políticas e institucionais, estão presentes em 31,9% dessas peças, enquanto 44,8% 
contam também com a presença dos partidos da oposição parlamentar, sendo o PSD o 
mais representado (13,3% das peças com crítica ao Governo). 

7. O Governo, bem como o PS, surgem em 20,9% das peças que contêm crítica ou 
contestação à acção governativa, denotando a multiplicidade de fontes consultadas 
nessas peças, bem como o exercício do contraditório político. 

8. Analisando os assuntos ou temas mais abordados nas peças que contêm crítica e 
contestação ao Governo, verifica-se que se trata das políticas para a educação, das 
actividades genéricas dos partidos, das políticas laborais, das políticas fiscais e 
financeiras e das políticas de administração pública. 

 DADOS SOBRE AS ELEIÇÕES INTERNAS DO PSD - 2008 

1. Cerca de 6% do total de peças analisadas na amostra de 2008 contêm assuntos directa 
ou indirectamente ligados às eleições internas do PSD e aos candidatos à liderança do 
partido.  

2. Em 22,6% das presenças, o PSD surge na qualidade de destinatário ou alvo das 
críticas de terceiros, na sua maior parte críticas internas resultantes da disputa entre 
os candidatos à liderança do partido. 77,4% das presenças representam o PSD sem 
crítica ou contestação.  

3. Analisando os temas das peças sobre eleições internas do PSD, observa-se que, na sua 
maior parte, se prendem, essencialmente, com acções de campanha, Congresso do 
PSD e críticas internas resultantes da disputa entre os candidatos à liderança do 
partido. 

 PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

1. As peças com presença do Presidente da República (PR) correspondem a 15% das 
peças analisadas no período – Setembro de 2007 a Dezembro de 2008. O Telejornal foi 
o bloco informativo no qual o PR teve maior presença relativa (16,5%) e o Jornal da 
Tarde, o bloco em que teve menor presença (13,4%). 
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 INFORMAÇÃO DIÁRIA RTPN 

 PRESENÇAS – RTPN – DADOS ACUMULADOS - SETEMBRO DE 2007 A OUTUBRO DE 2007 E ANO DE 

2008 – JORNAL DAS 24H00 

 

1. Os valores relativos à presença do Governo+PS encontram-se abaixo, embora 
próximos, dos valores-referência, quer no que respeita ao registo simples da presença 
(47,3%) quer no modelo que pondera a valência e a audiência (46,2%). 

2.  O Governo+PS são destinatários/alvo de crítica por parte de terceiros em 43,8% das 
peças em que estão presentes e não são destinatários/alvo de crítica em 56,2% % das 
peças em que estão presentes. 

3. Os valores relativos à presença da Oposição Parlamentar, em conjunto, encontram-se 
acima, embora não muito distanciados dos definidos para os valores-referência, quer 
no que respeita ao registo simples da presença (51,6%) quer ponderando a valência e 
a audiência (52,6%).  

4. Os partidos da oposição parlamentar são destinatários/alvo de crítica de terceiros em 
16,7% das peças em que estão presentes e, entre estes, o PSD é-o mais 
frequentemente (26,6%). Estes partidos não são destinatários/alvo de crítica em 83,3% 
das peças em que estão presentes (em 73,4%, no caso do PSD). 

5. Desagregando os partidos da oposição parlamentar, os valores relativos à presença do 
PSD no registo simples registam (20,5%), encontrando-se abaixo do definido para o 
valor-referência atribuído a este partido, o mesmo sucedendo quando ponderada a 
valência e a audiência, caso em que o PSD atinge 20,3%.  

6. O PCP+PEV regista 12,4% de presenças e 13% ponderando a presença com a valência 
e a audiência; o CDS/PP regista 9,8% e 10,1%, respectivamente, e o BE 8,8% e 9,2%, 
respectivamente, encontrando-se todos acima dos respectivos valores-referência.  

7. Os valores relativos à presença da Oposição Extra-Parlamentar, no seu conjunto, 
encontram-se abaixo do respectivo valor-referência, quer no que respeita ao registo 
simples da presença quer ponderando a valência e a audiência, mantendo-se a 
situação na análise por canal. O PND, MPT e PPM são os únicos partidos extra-
parlamentares representados nas peças nos dias analisados na amostra. 

8. No que respeita à valência/tom das peças, verifica-se predomínio de uma valência/tom 
tendencialmente equilibrado ou neutro em relação a todos os protagonistas político-
partidários e governamentais, mostrando que nesta variável a RTPN observou, em 
geral, uma posição de neutralidade. 

A margem de erro máximo da amostra utilizada no caso da RTPN é de 12,7%, para um grau 
de confiança de 95%, pelo que os dados devem ser lidos como representando tendências 
apuradas para os dias seleccionados na amostra. 
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 INSTITUIÇÕES E FORÇAS SOCIAIS PRESENTES NAS PEÇAS COM O GOVERNO E OS PARTIDOS POLÍTICOS 

(RTPN, 2007-2008).  

1. Em 64,4% das peças com presença do Governo, intervêm, igualmente, outras 
instituições - partidos e diferentes forças sociais. Destas, cerca de 27,5% têm 
intervenção de instituições nacionais e internacionais, designadamente representantes 
de Estado e de Governos estrangeiros; ordens profissionais, reguladores, empresas; 
ONG; confederações, entidades públicas e privadas em geral); cerca de 10,7% de 
forças sindicais; 9,4% de movimentos cívicos e forças sociais.  

2. O Governo protagoniza isoladamente, ou seja, sem a presença de outros partidos, 
instituições ou forças sociais, cerca de 35,6% das peças da amostra. Entre os partidos 
que mais interagem nas peças em que o Governo está presente encontram-se o PSD 
(10,1%) e o PS (10,1%) seguidos pelo PCP (9,4%). 

3. No que respeita às fontes de informação, e considerando apenas as peças em que é 
possível identificar uma fonte de informação que se destaca, claramente, das 
restantes, verifica-se que estas se apresentam como fontes isoladas ou únicas em 
61,2% das peças incluídas na amostra. 37,4% das peças com fontes contam com a 
presença de mais do que uma fonte de informação (fonte múltipla). 

4. Em 54,7% das peças em que os Governo+PS são a fonte de informação que mais se 
destaca, não existe outra fonte de informação identificada, ou seja é uma fonte 
isolada. Quando os partidos parlamentares são a fonte de informação principal, em 
65,6% dessas peças são também a única fonte consultada. 

5. No total das peças com presença do Governo identificadas na amostra, em 2008, em 
33,9% existe crítica ao Governo ou seus representantes. Em 33,6% não existe crítica ou 
contestação à actividade governativa e em 32,5% não são feitas referências positivas 
ou negativas ao Governo ou à acção governativa.  

6. Analisando os assuntos ou temas mais abordados nas peças que contêm crítica e 
contestação ao Governo, verifica-se que se trata das políticas para a educação, das 
políticas laborais, das políticas fiscais e financeiras, alterações na formação do governo 
e políticas para a saúde. 



 [VIII] 

 INFORMAÇÃO DIÁRIA RTP AÇORES 

 

1. A análise abrange todas as peças em que o Governo nacional e regional e os partidos 
políticos nacionais e regionais, com e sem representação parlamentar, estão presentes 
ou são referidos, emitidas no bloco informativo da RTP Açores - Jornal das 20h - entre 
01 de Setembro de 2007 a 30 de Novembro de 2007 e de 1 de Janeiro de 2008 a 31 de 
Dezembro de 2008. 

2. A análise é realizada por amostragem, tendo sido abrangidas na amostra 284 peças 
(uma peça pode incluir a presença de mais do que um protagonista). 

3. Em termos genéricos, os valores relativos à presença do Governo Regional dos 
Açores+PS Açores, em conjunto, encontram-se acima dos valores-referência.  

4. Os valores relativos à presença da Oposição Parlamentar dos Açores, em conjunto, 
(neste caso a coligação PSD/CDS Açores), encontram-se abaixo dos valores-referência. 

5. Os valores relativos à presença da Oposição Extra-Parlamentar dos Açores, encontram-
se acima dos valores-referência. 

6. Na análise detalhada, os valores desagregados por instituição político-partidária 
representam 48,7% para o Governo Regional, 9,7% para o PS Açores, 17,7% para o PSD 
Açores, 8% para o CDS Açores. 

7. Os valores desagregados relativos à presença da Oposição Extra-Parlamentar dos 
Açores representam cerca de 5% no caso da CDU (PCP/PEV), 3,3% do BE, 3% do PPM, 
2,7% do PDA, 1,3% do MPT e 0,7 do PND. 

8. Os restantes partidos extra-parlamentares não estão representados nas peças nos dias 
analisados na amostra. 

9. A maior parte das instituições político-partidárias presentes no bloco informativo da 
RTPA são regionais e pertencem à própria Região Autónoma dos Açores.  

10. Registaram-se apenas 58 presenças, nos dias analisados na amostra, referentes ao 
Governo e Partidos nacionais. Considerando apenas o registo de presenças das 
instituições político-partidárias nacionais (Governo Nacional e Partidos Nacionais), o 
Governo Nacional e o PS Nacional representam 58,6%; os partidos da oposição 
parlamentar nacional 39,7%; e os partidos da oposição extra-parlamentar nacional, 
1,7%. 

A margem de erro máximo da amostra utilizada na RTPA é de 12,2%, para um grau 
de confiança de 95%, pelo que os dados devem ser lidos como representando 
tendências apuradas para os dias seleccionados na amostra. 
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11. Quanto à variável valência/tom dos protagonistas/instituições presentes nas peças 
emitidas, verifica-se o predomínio de uma valência/tom tendencialmente positivo em 
relação à maior parte dos protagonistas político-partidários regionais, revelando que 
nesta variável o telejornal dos Açores não observou, em geral, uma posição de 
neutralidade. Todavia, relativamente ao Presidente da República e às restantes forças 
sociais esta situação já não se verifica.  
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 INFORMAÇÃO DIÁRIA RTP MADEIRA 

 
1. São abrangidas na análise 404 peças (uma peça pode incluir a presença de mais do que 

um protagonista), correspondendo a todas as peças da amostra em que o Governo 
nacional e regional e os partidos nacionais e regionais, com e sem representação 
parlamentar, estão presentes ou são referidos, emitidas no bloco informativo da RTP 
Madeira – Jornal das 21h – entre 01 de Setembro de 2007 a 30 de Novembro de 2007 
e de 01 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008. 

2. O Governo Regional da Madeira+PSD Madeira encontram-se ligeiramente abaixo dos 
valores-referência definidos no que diz respeito às presenças. 

3. Já no que respeita à oposição parlamentar da Madeira, as presenças registadas estão 
acima dos valores-referência. 

4. Não há registos na amostra da presença de partidos da oposição extra-parlamentar da 
Madeira. 

5. Tendo em conta os dados desagregados por instituição político-partidária, o Governo 
Regional da Madeira atinge, em termos de presenças simples, 34,6% e o PSD Madeira 
14%. 

6. As presenças da oposição parlamentar encontram-se, genericamente, acima dos 
valores-referência definidos, excepto nos casos do PS Madeira (15,9%), que está 
abaixo dos valores-referência, e do CDS/PP Madeira (7,6%) que se encontra 
sensivelmente dentro dos valores-referência definidos. 

7. A maioria das instituições político-partidárias presentes no bloco informativo da RTPM 
pertence à região Autónoma da Madeira. 

8. No total da amostra verificam-se 58 presenças das instituições nacionais, Governo e 
partidos, correspondente a 9,9% do total de presenças identificadas. 

9. Considerando apenas o registo de presenças das instituições político-partidárias 
nacionais (Governo nacional e partidos nacionais) no bloco informativo da RTPM, 
verifica-se a seguinte distribuição: O Governo Nacional e o PS Nacional representam 
65,5%; os partidos da oposição parlamentar nacional 34,5%; e os partidos da oposição 
extra-parlamentar nacional não estão presentes nesta amostra. 

10. As presenças do Governo regional e dos partidos regionais registam valência/tom mais 
positivo que negativo, sendo essa diferença maior nos partidos regionais com menor 
representação parlamentar. 

A margem de erro máximo da amostra utilizada na RTPM é de 12,2%, para um grau 
de confiança de 95%, pelo que os dados devem ser lidos como representando 
tendências apuradas para os dias seleccionados na amostra. 
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11. Na maioria das peças em que estão presentes ou são referidos (39,8% do total das 
peças analisadas) não existe crítica ou contestação quer ao Governo regional quer ao 
Governo nacional1

12. Os temas regionais sobre os quais a crítica ao Governo regional se exerce com mais 
frequência são Actividades genéricas dos partidos políticos e Políticas de Ordenamento 
do Território. 

.  

13. A maior parte das peças analisadas recorre a fonte única (75,4%), sendo as que 
utilizam mais do que uma fonte de informação 21,6%. 

14. O predomínio de uma valência/tom tendencialmente positivo em relação à maior 
parte dos protagonistas político-partidários regionais, em contraponto com uma 
valência/tom tendencialmente negativo em relação à maior parte dos protagonistas 
político-partidários nacionais, mostra que nesta variável o Telejornal da Madeira não 
observou, em geral, uma posição de neutralidade. Todavia, relativamente ao 
Presidente da República e às restantes forças sociais esta situação já não se verifica. 

                       
 
1 Indicador aplicável apenas às peças de 2008, dado só então ter sido introduzido. 
 



 [XII] 

INFORMAÇÃO NÃO-DIÁRIA 

Programas de debate, entrevista e comentário 
 
Na informação não diária foram abrangidos todos os programas emitidos pelos serviços de 
programas RTP1, RTP2, RTPN, RTP Madeira e RTP Açores, dos géneros de debate, entrevista e 
comentário constantes das respectivas grelhas como espaços autónomos, nos quais tenham 
estado presentes protagonistas do campo político-partidário. 
 
Foram abrangidos 23 programas2

a) o programa de debate Corredor do Poder, exibido pela RTP1 às quintas-feiras;  

, dos quais: 
 

5 emitidos pela RTP1; 
2 emitidos pela RTP2;  
8 emitidos pela RTPN;  
4 emitidos pela RTP Madeira; 
4 emitidos pela RTP Açores. 
 

Desses 23 programas, 9 são reexibições:  
 
7 emitidos na RTPN; 
2 emitidos na RTP Madeira. 
 

No conjunto dos serviços de programas do operador público, relativamente a 2007, há a 
assinalar a entrada de 3 novos programas para a avaliação do pluralismo político-partidário:  
 

b) o programa Debate Político, emitido, quinzenalmente, pela RTP Madeira;  
c) o programa Café Parlamento, da RTP Açores, emitido apenas entre Março e Junho, 

com periodicidade semanal. 

 
Por outro lado, deixa de constar da avaliação de 2008 o programa Fórum do País, emitido pela 
RTPN, em virtude de a presença de actores/protagonistas do campo político-partidário neste 
programa assumir um carácter excepcional.  

                       
 
2 Dados Complementares por Programa encontram-se no Anexo II à Informação Não Diária 
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 INFORMAÇÃO NÃO-DIÁRIA RTP1  

 CORREDOR DO PODER  

O programa Corredor do Poder contou com 28 edições no decorrer do ano de 2008, registando 
um total de 27h27m de emissão nas grelhas da RTP1.  

A duração média por edição foi de 58m49s, para um rating de 2,7% (Rat.%) e uma audiência 
média total de 253,1 milhares de telespectadores (Rat.#). 

O pluralismo político-partidário no Corredor do Poder é assegurado pela própria concepção 
do programa, ao contemplar a presença de comentadores permanentes ligados a cinco 
partidos políticos com assento parlamentar – à excepção do Partido Ecologista “Os Verdes” 
(PEV) –, por vezes complementada pela presença de outras personalidades da vida política 
nacional. 
 

 PRÓS E CONTRAS  

No período entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2008, a RTP1 transmitiu 34 Prós e Contras. 
Cada programa teve uma duração média de 2h28m e uma audiência média de 4,0% (Rat.%), 
correspondente a uma média de 380,1 milhares de espectadores por edição. 
 
Nas 34 edições participaram 446 convidados. Destes, 162 (36,3%) intervieram no palco, 278 
(62,3%) na plateia e 6 (1,3%) em directo.  
 
Do total de 34 edições do Prós e Contras emitidas em 2008, 18 contaram com a presença de 
actores/protagonistas do Governo e dos partidos políticos. Nestas 18 edições participaram 32 
representantes do Governo e dos partidos (7,2% da totalidade de participantes). É sobre estas 
18 edições e 32 convidados que incide a avaliação do pluralismo político-partidário no Prós e 
Contras na RTP1. 
 
No total de 18 edições do Prós e Contras consideradas na avaliação do pluralismo político-
partidário, Governo e PS tiveram um peso conjunto de 53,2% (17 presenças); 

 
Os partidos com assento parlamentar tiveram um peso de 46,8%: estiveram representados o 
PSD, correspondendo a 40,6% (13 presenças)3

                       
 
3 Saliente-se que, em 2008, o PSD atravessou um período eleitoral na sequência da demissão do seu 
líder e da convocação de novas eleições, contexto que explica em parte o índice de presenças de 
actores/protagonistas desta força política no Prós e Contras – neste período, toda uma edição foi 
dedicada à discussão desta problemática (“Quem sucede a Menezes?”, exibido a 21 de Abril), nela tendo 
participado, exclusivamente, personalidades ligadas ao PSD. 

, o PCP e o BE, com 1 participação (3,1% cada). O 
CDS/PP esteve ausente do programa em 2008. 
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Em suma, nas edições do Prós e Contras em que participaram protagonistas dos partidos e 
do Governo, emitidas em 2008, apuraram-se os seguintes aspectos: 
 

a) ausência de representantes do CDS/PP 
b) ausência de representantes do PEV; 
c) presença reduzida de representantes do PCP e do BE; 
d) ausência de representantes de forças políticas sem assento parlamentar; 
e) Governo e PS com 17 presenças (53,2%), PSD com 13 (40,6%), PCP e BE com 1 

presença cada (3,1% cada). 
 

 GRANDE ENTREVISTA  

Das 42 edições da Grande Entrevista realizadas em 2008, verifica-se que 16 tiveram como 
convidados actores/protagonistas do Governo e dos partidos políticos (37,2%). Estas 
entrevistas somaram 08h46m de emissão, o que representa uma duração média de 32m54s 
por edição. Por seu turno, as entrevistas a actores exteriores ao campo político-partidário 
preencheram 27 edições (62,8%), num total de 15h54m de emissão e uma duração média de 
35m23s por edição. 
 
Relativamente ao nível de audiências obtidas por cada um destes dois tipos de entrevistados, 
que as edições com actores/protagonistas do campo político-partidário conquistaram 
audiências médias inferiores às das edições com actores não pertencentes a este campo, 
alcançando valores de 9,5% e 9,8% (Rat.%) e um número médio de 894,8 milhares e de 930 
milhares de espectadores (Rat.#), respectivamente. 
 
No total de 16 edições do programa Grande Entrevista com a presença de convidados do 
campo político-partidário e governamental, realizadas entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 
2008, registou-se a presença de 8 protagonistas do PSD (50,0%), 4 do Governo (25,0%), 2 do PS 
(12,5%); BE e PCP contaram ambos com 1 representante (6,3%). Não se registou a presença de 
qualquer protagonista do CDS/PP e do PEV. 
 
Em suma, quanto ao programa Grande Entrevista, 16 das 42 edições contaram com a 
presença de membros do Governo e dos partidos políticos. O PSD foi o partido que registou 
maior número de presenças, seguido do Governo e do PS, do BE e do PCP (estes dois últimos 
com presença reduzida). O CDS-PP não esteve presente na Grande Entrevista, tal como 
aconteceu com o PEV e com representantes de partidos sem representação parlamentar. 
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 AS ESCOLHAS DE MARCELO REBELO DE SOUSA  

 NOTAS SOLTAS DE ANTÓNIO VITORINO   

Em 2008, foram emitidas 43 edições de ambos os programas na RTP1. O programa de Marcelo 
Rebelo de Sousa registou uma duração média de 26m59s, para uma duração total superior a 
19 horas (19h20m).  
O programa de António Vitorino registou uma duração média de 16m52s, para uma duração 
total de cerca de 12 horas (11h48m). 
 
Os dois programas atingem índices de audiências muito próximos, sendo que o comentário de 
António Vitorino regista um rating médio de 9,4% (Rat.%), para um número médio de 887,2 
milhares de telespectadores (Rat.#), enquanto que o de Marcelo Rebelo de Sousa atinge um 
rating médio de 8,8% (Rat.%), com um número médio de 830,3 milhares de telespectadores 
por edição. 
 
A RTP1 manteve em 2008 dois únicos programas autónomos de comentário político, 
protagonizados por dois actores identificados com apenas duas correntes político-partidárias 
e ideológicas. Reitera-se, assim, a conclusão contida no relatório de 2007 quanto à ausência 
de pluralismo na representação das diferentes correntes e sensibilidades políticas e 
ideológicas ao nível dos programas de comentário. 
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 INFORMAÇÃO NÃO-DIÁRIA RTP2  

 EURODEPUTADOS 

No ano de 2008, o programa Eurodeputados contou com 47 edições e 45 reexibições na RTP2. 
Com uma duração média ligeiramente superior a 32 minutos, as primeiras exibições 
registaram um rating médio de 0,2% e as reexibições de 0,0% (Rat.%). Quanto ao número 
médio de espectadores, os valores médios alcançados foram de 57,7 e 14,7 milhares de 
indivíduos, respectivamente (Rat.#). 
 
O painel de convidados é constituído por eurodeputados pertencentes aos diferentes partidos 
políticos portugueses representados no Parlamento Europeu.  
 
A presença das cinco forças políticas com representação no Parlamento Europeu segue uma 
distribuição equitativa entre o PS e o PSD, presentes nas 92 exibições (24%). O PCP é o 
terceiro partido político mais representado, com um total de 84 presenças (22%), seguido do 
BE com 64 presenças (17%) e, por último, do CDS-PP, com 49 presenças (13%).  
 

 PARLAMENTO  

Em 2008, no que respeita às primeiras exibições do programa, verifica-se que 156 
actores/protagonistas da esfera político-partidária marcaram presença directa no debate e 78 
participaram através do registo gravado das suas declarações. A estes valores acrescem as 11 
reexibições, de onde resultam 44 presenças adicionais no debate e 22 através de declarações 
gravadas. 
 
Com uma duração média de 56m29s, as primeiras exibições registaram um rating médio de 
0,9% e as reexibições de 0,3% (Rat.%). Quanto ao número médio de espectadores, os valores 
médios alcançados foram de 73,4 e 24,6 milhares de indivíduos, respectivamente (Rat.#). 
 
Nas edições exibidas do Parlamento registam-se 50 presenças de membros do PS (25%); 48 
do PSD (24%); 38 do CDS-PP (19%); 37 do PCP (18,5%); e 4 do PEV (2%).  
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 INFORMAÇÃO NÃO-DIÁRIA RTPN 

 PONTOS DE VISTA 

Entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2008, a RTPN emitiu 44 edições do Pontos de Vista, 
com duração total de 39h13m e duração média por programa de cerca de 55 minutos. As 
primeiras exibições do programa obtiveram um rating de 0,2% (Rat.%), o que correspondeu a 
uma média de 19,1 milhares de telespectadores (Rat. #). 
 
Os partidos com representação parlamentar – PS, PSD, PCP, CDS/PP e BE –, estiveram 
presentes com um peso relativo de 20%, correspondente a 44 participações por cada um. O 
Governo não esteve presente no Programa, tendo-se verificado também a ausência de 
representantes do PEV e de forças políticas sem assento parlamentar. 
 

 CORREDOR DO PODER (PROGRAMA DA RTP1 REEXIBIDO NA RTPN) 

O Corredor do Poder foi emitido cinco vezes na RTPN durante o ano de 2008, nos meses de 
Outubro e Novembro. Estas cinco exibições do programa não tiveram qualquer convidado em 
estúdio, para além dos cinco comentadores permanentes – PS, PSD, PCP, CDS/PP e BE – do 
programa. 
Com duração total de 05h21m e duração média por programa de cerca de 01h04m obteve um 
rating de 0,0% (Rat.%), o que correspondeu a uma média de 0,2 milhares de telespectadores 
(Rat. #). 
 
O pluralismo político-partidário é assegurado pela participação de cinco partidos políticos 
com assento parlamentar com excepção do PEV, tal como se verifica na RTP1. 

 PRÓS E CONTRAS (PROGRAMA DA RTP1 REEXIBIDO NA RTPN) 

Em 2008, 33 das 34 edições emitidas originalmente na RTP1 foram reexibidas na RTPN, o que 
corresponde a uma duração total de 80h08m e a uma duração média por programa de 2h30m. 
As edições emitidas na RTPN atingiram uma audiência média de 0,1% (Rat.%), o que 
corresponde a uma média de 6,8 milhares de telespectadores (Rat.#). 
 
Das 34 edições do programa originalmente emitidas na RTP1, 33 foram também emitidas na 
RTPN, não tendo na edição não emitida participado qualquer protagonista do Governo ou dos 
partidos políticos.  
 
Replicam-se, assim, as conclusões sobre a emissão deste programa na RTP1: a) ausência de 
representantes do CDS/PP e PEV; b) ausência de representantes de forças políticas sem 
assento parlamentar; c) presença reduzida de representantes do PCP e do BE. Estiveram 
representados o Governo e o PS com 17 presenças (53,2%), PSD com 13 presenças (40,6%), 
PCP e BE com 1 presença cada (3,1%).  
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 GRANDE ENTREVISTA (PROGRAMA DA RTP1 REEXIBIDO NA RTPN) 

Em 2008, o programa Grande Entrevista foi emitido 64 vezes na RTPN (39 das quais 1ªs. 
exibições e 25 reexibições). Dessas 64 exibições, 21 contaram com a presença de protagonistas 
do campo político-partidário (14 das quais 1ªs. exibições na RTPN e 7 reexibições). 
 
O programa alcançou um rating médio de 0,1% (Rat.%) e uma audiência média de 7,4 milhares 
de espectadores (Rat.#). 
 
O CDS/PP não teve presença na Grande Entrevista, o mesmo se verificando com o PEV e os 
partidos sem representação parlamentar. Quanto ao Governo e aos restantes partidos, 
incluindo reexibições, o Governo esteve presente em 6 edições (28,6%), o PSD em 10 edições 
(47,6%), o PS em 3 edições (14,3%), o PCP numa edição (4,8%) e o BE também numa edição 
(4,8%).  

 EURODEPUTADOS (PROGRAMA DA RTP2 REEXIBIDO NA RTPN) 

Em 2008, o programa Eurodeputados foi emitido 49 vezes, num total de 26h30m de emissão, 
com uma duração média de 32m27s por programa, tendo registado um rating médio de 0,0% 
(Rat. %), correspondente a uma média de 3,7 milhares de espectadores por programa (Rat.#). 

As 205 presenças de actores/protagonistas nos 49 programas revelam uma distribuição igual 
entre o PS e o PSD, ambos com 49 presenças (23,9%). Seguem-se o PCP, com 45 presenças 
(22,0%), o BE com 35 presenças no total das exibições (17,1%) e o CDS-PP com 25 presenças 
(12,2%).  

Replica-se, assim, a conclusão da análise deste programa na RTP2 de uma participação 
proporcional dos diferentes partidos políticos representados no Parlamento Europeu.  

 PARLAMENTO (PROGRAMA DA RTP2 REEXIBIDO NA RTPN) 

No ano de 2008, considerando as 38 edições do Parlamento (e 2 reexibições) transmitidas na 
RTPN, este programa somou 37h43m de emissão, com uma média de 56m36s por edição. As 
primeiras exibições contaram com um rating médio de 0,1% (Rat.%), o que corresponde a um 
valor médio de 5,6 milhares de telespectadores por programa (Rat.#). 

Todos os partidos políticos com assento parlamentar estiveram representados nas 40 
exibições deste programa na RTPN. 
  
Replica-se assim a conclusão da análise deste programa na RTP2 quanto à representação dos 
diferentes grupos partidários com presença na Assembleia da República.  
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 AS ESCOLHAS DE MARCELO REBELO DE SOUSA (REEXIBIÇÃO NA RTPN) 

 NOTAS SOLTAS DE ANTÓNIO VITORINO (REEXIBIÇÃO NA RTPN) 

 A RTPN emitiu em 2008 as 43 edições do programa As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa 
emitidas na RTP1, passando, a partir de finais de Setembro, a emitir também o Notas Soltas de 
António Vitorino (abrangendo 11 edições). Ambos os programas atingiram um rating médio de 
0,1% (Rat.%), embora tenham registado comparativamente um número médio de 
telespectadores bastante diferente, dada a discrepância do número de edições emitidas dos 
dois programas. 

Replica-se, assim, a conclusão citada para a RTP1 quanto à ausência de pluralismo na 
representação das diferentes correntes e sensibilidades políticas e ideológicas ao nível dos 
programas de comentário, limitados a dois comentadores identificados com apenas duas 
correntes político-partidárias e ideológicas. 
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 INFORMAÇÃO NÃO-DIÁRIA RTP MADEIRA 

  DEBATE POLÍTICO 

 Debate Político é um programa de debate exibido na RTP Madeira desde 6 de Maio de 2008, 
no qual a presença de actores ligados ao campo político-partidário é constante. Em 2008 
foram emitidas 10 edições, que contaram todas com uma reexibição. 

Considerando as 20 exibições do programa, o PSD-Madeira e o PS-Madeira registaram ambos 
16 presenças cada, o PCP 8 presenças, o CDS-PP 4 presenças e o BE 2 presenças. 

O programa Debate Político contou ainda com a participação de um representante do 
movimento de cidadãos “Pelo Povo de Gaula”, na edição relativa às eleições para a Junta de 
Freguesia (presença duplicada pela reexibição do programa). 

Não se observa qualquer presença dos representantes do MPT e do PND, partidos com 
assento na Assembleia Legislativa Regional da Madeira. 
 

 TEM A PALAVRA  

Em 2008 foram emitidas 18 edições do programa Tem a Palavra. O formato do programa 
restringe o painel a representantes do PSD e do PS. Os dois comentadores residentes do 
programa representam, assim, de forma equivalente, os dois partidos políticos mais votados – 
os únicos representados no programa. 
 
Conclui-se pela ausência de pluralismo na representação das diferentes correntes e 
sensibilidades político-partidárias e ideológicas no programa Tem a Palavra, limitadas a dois 
comentadores identificados com apenas duas dessas correntes político-partidárias e 
ideológicas. 
 

 AS ESCOLHAS DE MARCELO REBELO DE SOUSA (REEXIBIÇÃO NA RTP MADEIRA) 

 NOTAS SOLTAS DE ANTÓNIO VITORINO (REEXIBIÇÃO NA RTP MADEIRA) 

A RTP Madeira apresenta na sua grelha os dois programas de comentário político emitidos em 
directo na RTP1 – As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa e Notas Soltas de António Vitorino. 
Em 2008, foram emitidas 43 edições de cada um destes programas na RTP Madeira, ou seja, o 
mesmo número de edições emitidas na RTP1.  
 
Constata-se que ao integrar na sua grelha os dois programas de comentário emitidos 
originalmente na RTP1, a RTP Madeira restringe o espaço de comentário político apenas a 
dois comentadores identificados com duas forças e correntes político-partidárias e 
ideológicas. 
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 INFORMAÇÃO NÃO-DIÁRIA RTP AÇORES 

 CAFÉ PARLAMENTO 

Em 2008 foram emitidas 17 edições do programa Café Parlamento - espaço de informação 
dedicado ao debate e comentário políticos emitido durante o primeiro semestre de 2008, que 
contou com a presença de 39 convidados, membros do PS, PSD e CDS/PP. Estiveram ausentes 
do programa membros do Governo Regional e de outros partidos. 
 
Cada programa teve uma duração média de 32 minutos, para um total de duração de 9h03m. 
Tiveram presença no programa membros do PS, PSD e CDS/PP, estando ausentes membros do 
Governo Regional e de outros partidos. 
 
O PS contou com 16 presenças (41%), o PSD 15 (38,5%), o CDS/PP 8 (20,5%). 
 
Estiveram ausentes outras correntes políticas representadas no parlamento açoriano, que 
contou na sua composição com um deputado independente até Outubro de 2008. 
 
As forças políticas sem assento na Assembleia Legislativa dos Açores até à data das eleições 
regionais e membros do Governo Regional não tiveram presença no programa. 
 
Os resultados apurados no primeiro semestre de 2008 mostram uma representação 
proporcional das forças políticas com assento na Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
dos Açores. Porém, o programa não continuou a ser exibido no segundo semestre de 2008.  
 

 ESTADO DA REGIÃO 

 
Em 2008 foram transmitidas 12 edições com uma duração total de 11h57m e uma duração 
média por programa de 59m48. Neste conjunto de edições participaram 43 convidados. Para a 
avaliação do pluralismo político-partidário foram consideradas 5 edições do programa, dado 
serem as únicas em que se verificou a presença de protagonistas político-partidários - 5 
convidados, representando 11,6% do total de convidados do programa.  
 
Apesar de os representantes do campo político-partidário serem minoritários neste 
programa, apenas o Governo Regional esteve presente, não se verificando a presença de 
outras forças políticas com ou sem assento na Assembleia Legislativa Regional.  
 

 ENTREVISTA 

Programa especial de informação, em formato de entrevista, emitido entre Junho e Outubro 
de 2008,  para acompanhar as eleições regionais de 19 de Outubro. Foram exibidas 12 edições, 
com periodicidade irregular e duração variável.  
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Foram entrevistados: a) os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar (PS, PSD e 
CDS-PP) – Junho e Julho de 2008; b) os candidatos às eleições regionais (PS, PSD, CDS-PP, CDU, 
BE, MPT, PPM e PDA) – Setembro de 2008; c) o vencedor das eleições regionais (candidato do 
PS) na qualidade de presidente reeleito do Governo Regional – Outubro de 2008.  

O programa assegurou a presença de representantes dos partidos políticos que participaram 
nas eleições regionais.   
 

 ESPECIAL INFORMAÇÃO 

 
Em 2008 foram exibidas 17 edições de Especial Informação, 7 das quais não contemplaram a 
participação de qualquer convidado, cingindo-se apenas à cobertura em directo de 
determinado acontecimento. Não sendo um programa regular da RTP Açores, contabilizou 
tempos de emissão díspares entre si, com uma das emissão a rondar os 20 minutos e uma 
outra a contabilizar mais de 4 horas de emissão. Verifica-se esta mesma volatilidade em 
termos do dia de exibição e do horário. 
 
Apenas 7 edições contaram com representantes político-partidários, em número de 25, 
distribuídos da seguinte forma: 7 presenças do PS e 7 do PSD; 3 do CDS-PP; 2 do PCP; 2 do BE; 
1 presença do líder regional do PPM, 1 do líder regional do PDA e 1 do líder regional do MPT, 
para além de 1 membro do Governo Regional dos Açores. 
 
A participação dos membros político-partidários no programa Especial Informação 
acompanha a representação parlamentar de cada um dos partidos.  
 
 

SSÍÍNNTTEESSEE  DDAA  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  NNÃÃOO--DDIIÁÁRRIIAA    
 

CORREDOR DO PODER | RTP 1 

O pluralismo político-partidário no Corredor do Poder foi assegurado pela própria 
concepção do programa, ao contemplar a presença de comentadores permanentes 
ligados a cinco partidos políticos com assento parlamentar – à excepção do PEV. 
 

PRÓS E CONTRAS | RTP 1 E RTPN 

Nos programas abrangidos na análise verificou-se a ausência de representantes do 
CDS/PP, PEV e partidos sem representação parlamentar; a presença reduzida de 
representantes do PCP e do BE – cada um com 1 presença (3,1% cada). O Governo e 
PS com 17 presenças (53,2%) e o PSD com 13 presenças (40,6%). 
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GRANDE ENTREVISTA | RTP 1 E RTPN 

Nas 16 edições abrangidas na análise verificou-se a ausência de representantes do 
CDS/PP, tal como do PEV e de partidos sem representação parlamentar; o PSD foi o 
partido que registou maior número de presenças, seguido do Governo e do PS, do BE e 
do PCP (estes dois últimos com presença reduzida).  

 

AS ESCOLHAS DE MARCELO REBELO DE SOUSA| RTP 1 E RTPN E RTP MADEIRA 
NOTAS SOLTAS DE ANTÓNIO VITORINO | RTP 1 E RTPN E RTP MADEIRA 

Mantém-se a situação assinalada no relatório de 2007 quanto à ausência de 
pluralismo na representação das diferentes correntes e sensibilidades políticas e 
ideológicas ao nível dos programas de comentário. 
 

EURODEPUTADOS | RTP2 E RTPN 

A presença dos partidos políticos apresentou valores aproximados relativamente à 
respectiva representação no Parlamento Europeu. O PS e o PSD cada um com 92 
presenças (24%). O PCP com 84 (22%); o BE com 64 (17%) e o CDS-PP com 49 (13%).  

PARLAMENTO | RTP2 E RTPN 

A presença dos partidos políticos apresentou valores aproximados relativamente à 
respectiva representação parlamentar nacional: 50 presenças de membros do PS 
(25%), 48 do PSD (24%), 38 do CDS-PP (19%), 37 do PCP (18,5%) e 4 do PEV (2%).  

PONTOS DE VISTA | RTPN 

O Governo não esteve presente, tendo-se verificado também a ausência de 
representantes do PEV e de forças políticas sem assento parlamentar. Os partidos 
com representação parlamentar – PS, PSD, PCP, CDS/PP e BE – estiveram presentes 
com um peso relativo de 20%, correspondente a 44 participações por cada partido. 
 

DEBATE POLÍTICO | RTP MADEIRA  

O PSD-Madeira registou neste programa 16 presenças; o PS-Madeira registou 
igualmente 16; o PCP 8; o CDS-PP 4; e o BE 2. Não se registou qualquer presença dos 
representantes do MPT e do PND, partidos com assento na Assembleia Legislativa 
Regional da Madeira. 
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TEM A PALAVRA | RTP MADEIRA 

Ausência de pluralismo na representação das diferentes correntes e sensibilidades 
político-partidárias e ideológicas no programa Tem a Palavra, limitado a dois 
comentadores identificados com apenas duas correntes político-partidárias e 
ideológicas. 

 

CAFÉ PARLAMENTO | RTP AÇORES 

Programa de carácter episódico (primeiro semestre de 2008) acompanha a 
representação das forças políticas com assento na Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores (ALRAA). O PS registou 16 presenças (41%), o PSD 15 (38,5%), o 
CDS/PP 8 (20,5%). Estiveram ausentes outras correntes políticas representadas no 
parlamento açoriano e o deputado independente (com assento ali até Outubro de 
2008). 

 

ESTADO DA REGIÃO | RTP AÇORES 

Apenas o Governo Regional esteve presente, não se verificando a presença de outras 
forças políticas com ou sem assento na Assembleia Legislativa Regional.  

 

ENTREVISTA | RTP AÇORES 

Assegurou a presença de representantes dos partidos políticos que participaram nas 
eleições regionais.   

 

ESPECIAL INFORMAÇÃO | RTP AÇORES 

A participação dos membros do campo político-partidário neste programa acompanha 
a representação parlamentar de cada um dos partidos. 



Informação Diária

PARTE  I

RTP 1, RTP 2 e RTPN
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PARTE I - INFORMAÇÃO DIÁRIA (2007/2008) 

 RTP1 E RTP2 

 PERÍODO EM ANÁLISE: SETEMBRO DE 2007 A DEZEMBRO DE 2008   

 NOTA PRÉVIA 

O presente relatório dá seguimento ao processo de avaliação do pluralismo político-partidário 
no serviço público de televisão. Este relatório abrange cumulativamente o período de 01 de 
Setembro de 2007 a 31 de Dezembro de 2008, que corresponde ao período que decorre entre 
o momento em que se deu início à avaliação do pluralismo político-partidário e o início da sua 
produção. 

Trata-se de uma análise por amostragem que abrange o conjunto das peças noticiosas 
emitidas durante o período temporal acima referido e para as datas indicadas mais adiante 
neste capítulo. São consideradas peças em que existe presença ou são referenciados 
protagonistas ou instituições político-partidárias. São também consideradas na análise as 
peças protagonizadas pelo Presidente da República. 

Para efeitos de operacionalização das categorias de protagonistas supracitadas, o conceito de 
protagonista refere-se a personalidades ou instituições (Governo e Partidos ou seus 
representantes) cuja presença se revele central na construção da notícia. 

Na categoria governo são consideradas peças protagonizadas por primeiro-ministro, 
ministérios e ministros, secretarias de Estado e secretários de Estado, porta-vozes oficiais e 
outros representantes do Governo.  

Na categoria governos regionais são consideradas peças protagonizadas por Governo Regional 
e Presidente do Governo Regional, vice-presidente do Governo Regional, secretarias regionais 
e secretários regionais, porta-vozes oficiais e outros representantes do Governo Regional. 

Na categoria partidos políticos, são consideradas peças protagonizadas por dirigentes 
partidários, porta-vozes oficiais dos partidos, deputados e outros representantes. 

A avaliação do pluralismo político-partidário é feita com base em valores-referência 
adoptados pela ERC calculados em função do quadro parlamentar saído das últimas eleições 
legislativas. Esses valores-referência constam das figuras 1 e 2.  

 

  

A margem de erro máximo da amostra utilizada para dados agregados da RTP1+RTP2 é de 
6,8%, para um grau de confiança de 95%, pelo que os dados devem ser lidos como 
representando tendências apuradas para os dias seleccionados na amostra. 
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A informação estatística detalhada encontra-se no Anexo IV 

 Fig. 1  VALORES-REFERÊNCIA (AGREGADOS) 

* Partidos que concorreram às últimas eleições legislativas e inscritos na CNE. 

 Fig. 2  VALORES-REFERÊNCIA (DESAGREGADOS) 

Governo e partidos 
com e sem representação parlamentar * 

Valores-referência adoptados * 

Governo + PS 50% 

PSD 27,67% 

PCP + PEV 7,25% 

CDS/PP 6,96% 

BE 6,11% 

PCTP/MRPP 0,79% 

PND 0,66% 

PH 0,28% 

PNR 0,15% 

POUS 0,09% 

PDA 0,03% 

MPT - 

PPM - 
* Partidos que concorreram às últimas eleições legislativas e inscritos na CNE. 

 RTP1 E RTP2 - DADOS ACUMULADOS 

 METODOLOGIA 

O presente capítulo detém-se sobre os resultados da avaliação do pluralismo político-
partidário nos serviços de programas da RTP1 e da RTP2, incidindo nos blocos informativos das 
13h00 (Jornal da Tarde), das 20h00 (Telejornal) e das 22h00 (Jornal 2) no período de 01 de 
Setembro de 2007 a 31 de Dezembro de 2008, e abrangendo todas as peças com 
protagonistas ou instituições político-partidárias. 

Foram analisadas 1103 peças, das quais 290 no Jornal da Tarde da RTP1 (61 edições do Jornal 
da Tarde) 443 peças no Telejornal da RTP1 (61 edições do Telejornal) e 370 peças no Jornal 2 
da RTP2 (61 edições do Jornal 2), as quais correspondem à totalidade das peças em que 
protagonistas ou representantes de instituições político-partidárias – Governo e partidos 
políticos – estão presentes quer através de declarações suas quer de referências directas ou 
indirectas de outros protagonistas nos dias da amostra. 

Protagonista/Instituição Valores-referência adoptados * 

Governo + Partido Socialista 50% 

Oposição Parlamentar * (PSD+PCP/PEV+CDS/PP+BE) 48% 

Oposição Extraparlamentar * 2% 
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O número total de peças emitidas e analisadas em 2007 foi de 232 e em 2008 de 871. 

O critério de selecção dessas peças baseia-se na identificação de referências explícitas no 
conteúdo da peça a, pelo menos, um desses protagonistas ou instituições, sendo excluídas da 
análise as peças que não se referem explicitamente a nenhum dos citados 
protagonistas/instituições. 

A técnica utilizada é a análise de conteúdo, a qual permite, através de operações estatísticas 
realizadas com recurso ao programa SPSS4

 

, identificar temáticas e actores /personalidades 
presentes nas peças, bem como o tom das peças e outros elementos considerados pertinentes 
para os objectivos traçados.  

A unidade de análise corresponde à peça noticiosa, definida como o segmento sobre um 
mesmo assunto, tema ou acontecimento, que decorre normalmente entre duas aparições do 
pivô. São tomados como referência os fragmentos definidos pela Mediamonitor (Marktest) sob 
a forma de clips autonomizados, embora se admita um corte distinto das peças sempre que tal 
se revele útil para uma melhor definição da unidade de análise.   

A análise incide sobre o conteúdo manifesto, isto é, o conteúdo efectivamente emitido, o que 
significa que o codificador não utilizou o seu conhecimento geral para complementar ou 
pressupor elementos informativos não referidos explicitamente na peça analisada. 

 Fig. 3  ERRO MÁXIMO DA AMOSTRA 

Canais/Programas 
Dias - 

População 
Dias - 

Amostra 
População 

Unidades da 
Amostra 

EMA% 

RTP1 + RTP2 488 61 1464 183 6,7788 

RTP1 488 61 976 122 8,3037 

Por Programa 488 61 488 61 11,7493 

RTPN 488 53 488 53 12,7224 

                       
 
4 Statistical Package for Social Sciences. 

A margem de erro máximo da amostra total utilizada para dados agregados 
RTP1+RTP2 é de 6,8% para um grau de confiança de 95%, pelo que os dados devem ser lidos 
como representando tendências apuradas para os dias seleccionados na amostra. 
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 Fig. 4  ERRO MÁXIMO DE AMOSTRAGEM E A DESAGREGAÇÃO DE DADOS 

 

 
 

NOTA: Salienta-se que relativamente às peças dos partidos sem assento parlamentar, a 
presença reduzida de que desfrutam, designadamente nos blocos informativos diários, 
atestada em todas as análises realizadas até agora, torna os resultados relativos a esses 
partidos menos seguros numa análise por amostragem. Esse facto foi todavia colmatado 
através da disponibilização à ERC, por parte da RTP, das peças com presença de partidos extra-
parlamentares não identificadas na amostra da ERC, as quais, embora não possam integrar os 
resultados estatísticos por uma questão de rigor metodológico, serão analisadas e referidas 
complementarmente na apreciação relativa à presença daqueles partidos (consultar 
esclarecimentos na fig. 14 infra). 

A definição das variáveis utilizadas na amostra consta do texto que acompanha os respectivos 
quadros e gráficos.  

A figura seguinte representa o mapa das 61 edições dos blocos informativos de cada serviço de 
programas analisados no período de 1 de Setembro de 2007 a 31 de Dezembro de 2008. 

 Fig. 5  MAPA DAS EDIÇÕES ANALISADAS (2007/2008) 

Data Dias da Semana Ano 2007 

7-Set-07 Sexta 2007 

15-Set-07 Sábado 2007 

23-Set-07 Domingo 2007 

1-Out-07 Segunda 2007 

9-Out-07 Terça 2007 

17-Out-07 Quarta 2007 

25-Out-07 Quinta 2007 

2-Nov-07 Sexta 2007 

10-Nov-07 Sábado 2007 

18-Nov-07 Domingo 2007 

6,8

8,3

11,7
12,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

RTP1+RTP2 RTP1 Por Programa RTPN
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26-Nov-07 Segunda 2007 

4-Dez-07 Terça 2007 

12-Dez-07 Quarta 2007 

20-Dez-07 Quinta 2007 

28-Dez-07 Sexta 2007 

Data Dias da Semana Ano 2008 

5-Jan-08 Sábado 2008 

13-Jan-08 Domingo 2008 

21-Jan-08 Segunda 2008 

29-Jan-08 Terça 2008 

06-Fev-08 Quarta 2008 

14-Fev-08 Quinta 2008 

22-Fev-08 Sexta 2008 

01-Mar-08 Sábado 2008 

09-Mar-08 Domingo 2008 

17-Mar-08 Segunda 2008 

25-Mar-08 Terça 2008 

02-Abr-08 Quarta 2008 

10-Abr-08 Quinta 2008 

18-Abr-08 Sexta 2008 

26-Abr-08 Sábado 2008 

04-Mai-08 Domingo 2008 

12-Mai-08 Segunda 2008 

20-Mai-08 Terça 2008 

28-Mai-08 Quarta 2008 

05-Jun-08 Quinta 2008 

13-Jun-08 Sexta 2008 

21-Jun-08 Sábado 2008 

29-Jun-08 Domingo 2008 

07-Jul-08 Segunda 2008 

15-Jul-08 Terça 2008 

23-Jul-08 Quarta 2008 

31-Jul-08 Quinta 2008 

08-Ago-08 Sexta 2008 

16-Ago-08 Sábado 2008 

24-Ago-08 Domingo 2008 

01-Set-08 Segunda 2008 

09-Set-08 Terça 2008 

17-Set-08 Quarta 2008 

25-Set-08 Quinta 2008 

03-Out-08 Sexta 2008 

11-Out-08 Sábado 2008 

19-Out-08 Domingo 2008 

27-Out-08 Segunda 2008 

04-Nov-08 Terça 2008 

12-Nov-08 Quarta 2008 

20-Nov-08 Quinta 2008 

28-Nov-08 Sexta 2008 

06-Dez-08 Sábado 2008 

14-Dez-08 Domingo 2008 

22-Dez-08 Segunda 2008 

30-Dez-08 Terça 2008 
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Para mais informações metodológicas sobre a definição da amostra consultar o Anexo IV.  

 Fig. 6  INSTITUIÇÕES POLÍTICAS INCLUÍDAS NA ANÁLISE DO PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO  

Instituições incluídas na análise 

Presidente da República (PR) 

Governo Nacional (G) 

Partidos Políticos Representados na Assembleia da República (Eleitos) 

Partido Socialista (PS) 

Partido Social Democrata (PPD/PSD) 

Partido Comunista Português (PCP/CDU) 

Centro Democrático Social/Partido Popular (CDS/PP) 

Bloco de Esquerda (BE) 

Partido Ecologista Os Verdes (PEV) 

Membros do Parlamento não-alinhados face às posições do partido a que pertencem 

Formações Políticas Não Representadas no Parlamento (FPNP) 

Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP) 

Partido da Nova Democracia (PND) 

Partido Humanista (PH) 

Partido Nacional Renovador (PNR) 

Partido Operário de Unidade Socialista (POUS) 

Partido Democrático do Atlântico (PDA) 

Movimento do Doente (MD) 

Movimento Partido da Terra (MPT) 

Partido Socialista Revolucionário (PDA) 

Partido Popular Monárquico (PPM) 

Política XXI (PXXI) 

Políticos Independentes 

 APRESENTAÇÃO DOS DADOS. VALORES-REFERÊNCIA. MODELO SIMPLES E MODELO PONDERADO 

Definição dos dois modelos empregues na análise: modelo simples e modelo ponderado: 

a) O modelo simples contabiliza a presença do Governo e dos partidos nas peças emitidas, ou 
seja, trata-se de um modelo que tem em atenção apenas a variável presença. Este modelo 
isola a variável presença, contabilizando o número de presenças do Governo e dos partidos 
políticos nas peças (quer em discurso directo quer em indirecto). 

b) O modelo ponderado, como o nome indica, pondera a variável presença com outras duas: 
valência/tom e audiência média. A inclusão das variáveis audiência média (rat%) e 
valência/tom confere ao modelo sensibilidade a estas duas variáveis. É, pois, um modelo 
ponderado composto por três variáveis: presença, audiência média e valência/tom. 

Mais em concreto, o modelo ponderado introduz um elemento de ponderação nos casos em 
que, por exemplo, a presença de uma instituição ou protagonista num grande número de 
peças se reveste maioritariamente de valência/tom negativo/desfavorável para essa 
instituição ou protagonista, ou quando a presença, embora menos frequente, possui 
valência/tom maioritariamente positivo/favorável.  
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A valência/tom encontra-se analisando o contexto de apresentação da peça, isto é, verificando 
se os protagonistas ou instituições político-partidárias aparecem associados a situações em 
que valorações positivas (sucesso, resolução de problemas, apresentação de propostas ou 
ideias) e negativas (insucesso, quebra de compromissos, envolvimento em situações 
polémicas, alvo de crítica) se equilibram.  

No que respeita à variável audiência média, de acordo com a definição da Marktest, cada 
indivíduo é ponderado relativamente ao tempo de contacto com o programa/suporte. Trata-se 
da audiência média por segundo, o que significa que, se um noticiário tem a duração de 60 
minutos, pondera-se o tempo que o indivíduo contactou com o programa sobre o total de 60 
minutos. 

O interesse na aplicação da variável audiência média reside no facto de não ser indiferente 
que a peça de um protagonista ou instituição seja emitida num bloco informativo com maior 
ou menor audiência média, isto é, um maior número de presenças de um protagonista em 
peças emitidas num bloco informativo de audiência média reduzida pode funcionar como 
elemento equilibrador de um menor número de presenças em peças emitidas num bloco 
informativo de maior audiência média. 

A ponderação das duas variáveis usadas no modelo ponderado – valência/tom e audiência 
média – é feita usando o modelo estatístico apresentado no anexo IV. 

 ACONTECIMENTOS DA ACTUALIDADE NOTICIOSA COM RELEVÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DO PLURALISMO 

POLÍTICO-PARTIDÁRIO  

Para uma leitura e interpretação mais completas dos dados a seguir expostos, considera-se útil 
apresentar uma breve síntese dos principais acontecimentos de âmbito nacional e de natureza 
política e partidária com relevância para a presente avaliação. 

Trata-se, em traços gerais, de caracterizar o “pano de fundo” que serve de enquadramento às 
notícias objecto de análise. 

No que se refere aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2007, 
abrangidos na amostra, há a salientar a campanha para as eleições no PSD (Marques Mendes 
vs Luís Filipe Menezes), a Festa do Avante e a morte do eurodeputado Fausto Correia. 

No plano governativo, destacam-se a discussão do Orçamento de Estado, as negociações para 
o aumento do salário mínimo, a atribuição de abono às grávidas de 3 meses, o encerramento 
das urgências, o Estatuto do Aluno, o aumento do desemprego e as posições do Governo sobre 
o assunto. Também a crise dos mercados financeiros, a polémica em torno do Código de 
Processo Penal, o aumento do preço dos transportes públicos e a violência na noite do Porto 
tiveram larga cobertura noticiosa. A visita presidencial aos Açores, os pedidos de indulto ao 
Presidente da República e a morte do seu Pai foram também notícia.  

No plano internacional, com envolvimento directo de Portugal, destacam-se a Cimeira de 
Lisboa, a Cimeira Ibero-Americana e a Cimeira Europa-África.  
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Em 2008, a nível da política nacional e da acção governativa, ocorreram alterações na 
formação do Governo com a substituição do Ministro da Saúde e da Ministra da Cultura.  

No plano sindical salienta-se a contestação dos sindicatos dos professores à Ministra da 
Educação e as manifestações em torno da avaliação de desempenho dos professores. A um 
nível político mais geral destacaram-se os seguintes acontecimentos: aumento do preço dos 
combustíveis; manifestações sindicais de vária ordem; greve dos pescadores; reforma na 
função pública: negociações entre Governo e sindicatos; criminalidade e segurança; escrutínio 
da actuação do Ministro da Administração Interna; contestação ao novo Código do Trabalho. 

Foi também neste período que ocorreu a discussão do Orçamento de Estado, a nacionalização 
do Banco Português de Negócios (BPN), a polémica em torno da actuação do Banco de 
Portugal na regulação do sector bancário e a critica à actuação do governador do Banco de 
Portugal. 

No plano partidário, tiveram relevo debates parlamentares sobre temas da política nacional e 
da actividade governativa. Por outro lado, ocorreram neste período as eleições internas no 
PSD e a polémica em torno dos candidatos à liderança do partido; as eleições internas no CDS-
PP; a hipótese de criação de um novo partido liderado por Manuel Alegre e as eleições para a 
Assembleia Legislativa Regional dos Açores. 

Entre as actividades ligadas à Presidência da República destacou-se a discussão em torno do 
Estatuto político-administrativo dos Açores, a celebração de dois anos de presidência de 
Cavaco Silva; o roteiro da ciência e o roteiro da juventude; o desacordo com o Governo 
relativo à Lei do Divórcio. 

No plano internacional destacou-se o Tratado de Lisboa e o Referendo na Irlanda. Como “pano 
de fundo” a informação foi genericamente atravessada pelos alertas relacionados com a crise 

económica e com a possibilidade de instalação de uma grave crise social. 
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 PEÇAS COM PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS NOS BLOCOS INFORMATIVOS DA RTP1 E DA 

RTP2  

 Fig. 7  NÚMERO DE PEÇAS POR MÊS E POR BLOCO INFORMATIVO – RTP1 E RTP2 / 2007-2008 

 

 
Nota: Total de peças emitidas analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Valores em números absolutos. 

Entre 1 de Setembro de 2007 e 31 de Dezembro de 2008 (16 meses) foram analisadas nos 
blocos informativos dos serviços de programas da RTP1 e RTP2, 1103 peças noticiosas com 
participação de pelo menos um dos protagonistas ou instituições político-partidárias 
abrangidas na análise. Destas, 290 foram emitidas pelo Jornal da Tarde da RTP1, 443 pelo 
Telejornal da RTP1 e 370 pelo Jornal 2, da RTP2. 

Estes dados permitem uma primeira constatação: 

O Telejornal é o bloco informativo que emite, no período da amostra, o maior número de 
peças dedicadas a acontecimentos e protagonistas do Governo e dos partidos políticos, sendo 
também aquele em que essas peças possuem maior duração total e menor duração média.  

O Jornal da Tarde, pelo contrário é aquele em que essas peças possuem menor duração total 
(ver fig.9) e maior duração média (ver fig.11). 
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 Fig. 8  NÚMERO DE PRESENÇAS NAS PEÇAS POR BLOCO INFORMATIVO: GOVERNO E PARTIDOS – RTP1 E RTP2 / 2007-
2008 

Instituição 
Jornal da Tarde Telejornal Jornal 2 

Total 
(RTP1) (RTP2) 

Governo 147 232 183 562 

PPD/PSD 59 104 87 250 

PCP/CDU 20 62 52 134 

PS 27 57 49 133 

CDS/PP 18 64 51 133 

BE 15 52 40 107 

PEV - 9 7 16 

MPT - 1 1 2 

PPM - 1 1 2 

PND - 1 1 2 

PCTP/MRPP - - - - 

PNR - 1 - 1 

PH - - - - 

POUS - - - - 

PDA - - - - 

PSR - - - - 

PXXI - - - - 

MD - - - - 

Total 286 584 472 1342 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 1342; Jornal da Tarde = 286; Telejornal = 584; 
Jornal 2 = 472.  
Valores em números absolutos.  
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. 

 

A figura anterior contabiliza a presença do Governo e dos partidos em números absolutos nas 
peças emitidas. O total de presenças apurado é de 1342 no conjunto dos três blocos 
informativos, sendo que o total de peças em que esses protagonistas/instituições estão 
presentes é de 1103.  

Estes dados mostram que existem peças nas quais se verifica a presença de mais do que um 
protagonista do Governo e dos partidos. 
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 Fig. 9  DURAÇÃO TOTAL DAS PEÇAS POR BLOCO INFORMATIVO – RTP1 E RTP2 / 2007-2008 

 

 
Nota: Total de peças emitidas analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Valores em horas:minutos:segundos. 

Entre 1 de Setembro de 2007 e 31 de Dezembro de 2008, as peças sobre o Governo e os 
partidos políticos emitidas, nos dias da amostra, nos três blocos informativos totalizaram 34 
horas, 39 minutos e 48 segundos.  

O Telejornal da RTP1 emitiu o maior número de horas: 13 horas, 28 minutos e 23 segundos; 

O Jornal 2 da RTP2 emitiu 11 horas, 28 minutos e 05 segundos; 

O Jornal da Tarde da RTP1 emitiu o menor número de horas: 9 horas, 43 minutos e 20 
segundos. 
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 Fig. 10    DURAÇÃO TOTAL ACUMULADA DAS PEÇAS COM PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS POR BLOCO 

INFORMATIVO – RTP1 E RTP2 / 2007-2008 

Instituição 
Jornal da Tarde Telejornal Jornal 2 

Total 
(RTP1) (RTP2) 

Governo 5:13:22 7:29:33 5:46:22 18:29:17 

PSD 1:57:32 3:53:51 2:52:07 8:43:10 

PS 0:55:46 1:55:47 1:45:24 4:36:57 

BE 0:31:10 1:43:14 1:14:58 4:36:02 

CDS-PP 0:38:38 2:05:00 1:42:49 4:26:27 

PCP-CDU 0:42:23 2:00:39 1:32:34 4:15:36 

PEV - 0:19:41 0:14:14 0:33:55 

PND - 0:02:06 0:02:05 0:04:11 

PNR - 0:01:53 - 0:01:53 

MPT - 0:01:03 0:00:29 0:01:32 

PPM - 0:01:03 0:00:29 0:01:32 

PCTP-MRPP - - - - 

PH - - - - 

POUS - - - - 

PDA - - - - 

PSR - - - - 

PXXI - - - - 

MD - - - - 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 1342; Jornal da Tarde = 286; Telejornal = 584; 
Jornal 2 = 472.  
Valores em horas:minutos:segundos.  
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. 

A figura anterior mostra o somatório da duração das peças com presença (através de 
declarações ou sendo referidos em discurso indirecto) de protagonistas do Governo e dos 
partidos, sendo que na mesma peça podem aparecer vários desses protagonistas. 
Frequentemente acontece o Governo interagir com os partidos políticos na mesma peça. 
Quando isso acontece, a duração da peça é contabilizada para cada um deles (na mesma 
proporção para todos).  
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 Fig. 11  DURAÇÃO MÉDIA DAS PEÇAS POR BLOCO INFORMATIVO – RTP1 E RTP2 / 2007-2008 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Valores em horas:minutos:segundos 

O Telejornal é o bloco informativo em que as peças analisadas possuem maior duração total e 
menor duração média. O Jornal da Tarde, pelo contrário é aquele em que essas peças possuem 
menor duração total e maior duração média. 

 Fig. 12   DURAÇÃO MÉDIA DAS PEÇAS COM PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS POR BLOCO INFORMATIVO RTP1 E 

RTP2 / 2007-2008 

Formação Política Jornal da Tarde Telejornal Jornal 2 Total 

Governo 0:02:08 0:01:56 0:01:54 0:01:58 

PS 0:02:04 0:02:02 0:02:09 0:02:05 

PSD 0:02:00 0:02:15 0:01:59 0:02:06 

PCP-CDU 0:02:07 0:01:57 0:01:47 0:01:54 

CDS-PP 0:02:09 0:01:57 0:02:01 0:02:00 

BE 0:02:05 0:01:59 0:01:52 0:01:57 

PEV − 0:02:11 0:02:02 0:02:07 

PND − 0:02:06 0:02:05 0:02:06 

MPT − 0:01:03 0:00:29 0:00:46 

PPM − 0:01:03 0:00:29 0:00:46 

PCTP-MRPP − − − − 

PNR − 0:01:53 − 0:01:53 

PH − − − − 

POUS − − − − 

PDA − − − − 

PSR − − − − 

PXXI − − − − 

MD − − − − 
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Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.   
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 1342; Jornal da Tarde = 286; Telejornal = 443; 
Jornal 2 = 472.  
Valores em horas:minutos:segundos. 
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 duração média das peças não difere de modo significativo em função dos protagonistas 
político-partidários presentes nas peças, registando valores em torno dos 2 minutos, excepto 
no caso do MPT e PPM. 

 INSTITUIÇÕES E FORÇAS SOCIAIS PRESENTES NAS PEÇAS DA AMOSTRA 

DADOS AGREGADOS – RTP1 E RTP2, 2007-2008 

 Fig. 13   QUADRO GERAL DAS INSTITUIÇÕES E FORÇAS SOCIAIS PRESENTES NAS PEÇAS – RTP1 E RTP2 / 2007-2008 

 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número de presenças das instituições político-partidárias, forças sociais e PR = 2005. 
Valores em percentagem.  
Variável de resposta múltipla. Contabilizam-se todas as peças em que cada uma das instituições político-partidárias, 
forças sociais ou PR, surge representada na peça em discurso directo ou indirecto. 
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A figura supra mostra a distribuição agregada referente aos três blocos informativos dos canais 
RTP1 e RTP2 (Jornal da Tarde+Telejornal+Jornal 2) das presenças do Governo, dos Partidos e 
das diferentes forças sociais que intervêm nas peças. 

Nota: Os dados da figura supra não devem confundir-se com os constantes das figuras 
seguintes, uma vez que aqueles só consideram a distribuição estritamente político-partidária 
(Governo+Partidos) ao passo que esta distribuição compreende igualmente o Presidente e as 
restantes forças sociais. 

Reitera-se que a figura supra identifica as instituições e forças sociais, Governo nacional e 
regional e partidos políticos nacionais e regionais e o Presidente da República presentes nas 
peças da amostra.  Recorda-se que são contempladas na avaliação do pluralismo político-
partidário apenas as peças em que existe presença ou referência ao Governo nacional e 
regional e aos partidos políticos nacionais e regionais. 

Analisando o conjunto das instituições presentes nas peças com o Governo e os partidos 
políticos verifica-se que  o Governo é a mais presente, seguido por outras forças políticas e 
institucionais (representantes de Estado e de Governos estrangeiros; ordens profissionais, 
reguladores, empresas; ONG; confederações, entidades públicas e privadas em geral), 
seguindo-se o PSD. 

O Presidente da República surge mais representado do que os restantes partidos da oposição 
parlamentar e o BE, surge com menor frequência do que o conjunto das forças sindicais 
(centrais sindicais, sindicatos, comissões de trabalhadores, sindicalistas em geral) e do que os 
movimentos cívicos e forças sociais (grupos de interesse ou de pertença, pequenas 
associações, grupos profissionais, etc.). 

A presença de membros de partidos não alinhados com as posições dos respectivos partidos 
(identificados para efeitos de análise como políticos independentes) é, no período abrangido 
pela análise, e nos dias da amostra, nula. 

 REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO+PS, DOS PARTIDOS DA OPOSIÇÃO PARLAMENTAR (EM CONJUNTO) E 

EXTRA-PARLAMENTAR (EM CONJUNTO)  

RTP1 E RTP2 (DADOS AGREGADOS 2007-2008) 

Os dados constantes das figuras 14, 15 e 16 infra, abrangem apenas as peças em que se 
verifica presença do Governo e dos partidos políticos nacionais e regionais, excluindo, 
portanto as peças nas quais, por exemplo, se verifique apenas a presença do Presidente da 
República e das restantes forças sociais identificadas na fig. anterior.   
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 Fig. 14  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS: RESULTADOS AGREGADOS DOS TRÊS BLOCOS INFORMATIVOS: MODELO 

SIMPLES E MODELO PONDERADO – RTP1 E RTP2 / 2007-2008 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 1103.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 1342.  
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. 

A linha da figura anterior refere-se aos valores-referência atribuídos ao Governo+PS (em 
conjunto), e à Oposição Parlamentar e Oposição Extraparlamentar (em conjunto). Os valores 
apresentados referem-se a dados acumulados para os três blocos informativos da RTP1 e 
RTP2: Jornal da Tarde, Telejornal e Jornal 2. 

Os valores relativos à presença do Governo+PS encontram-se muito próximos dos definidos 
para os valores-referência. Isto acontece quer no que respeita ao registo simples da presença 
quer no modelo que pondera a valência e a audiência. 

O mesmo acontece com os valores relativos à presença da Oposição Parlamentar em conjunto, 
que se encontram muito próximos dos definidos para os valores-referência, quer no que 
respeita ao registo simples da presença quer ponderando a valência e a audiência. 

Os valores relativos à presença da Oposição Extra-Parlamentar, encontram-se abaixo dos 
valores-referência, quer no que respeita ao registo simples da presença quer ponderando a 
valência e a audiência.  

Nota: Como referido anteriormente, no caso dos partidos sem assento parlamentar, dada a 
sua fraca representação nos blocos informativos os resultados obtidos por amostragem não 
apresentam a segurança dos restantes (consultar esclarecimentos na fig. 16). 
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 REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO+PS, DOS PARTIDOS DA OPOSIÇÃO PARLAMENTAR (EM SEPARADO) E 

EXTRA-PARLAMENTAR (EM SEPARADO)  

RTP1 E RTP2 (DADOS AGREGADOS 2007-2008) 

 Fig. 15  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS COM REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR: RESULTADOS AGREGADOS

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 1103.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 1342.  
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 = 41,9%; PS = 9,9%; PCP = 10%; PEV = 1,2%.  
Valores desagregados no modelo ponderado: Governo = 41,2%; PS = 9,8%; PCP = 10,3%; PEV = 1,2%. 

 DOS 

TRÊS BLOCOS INFORMATIVOS: MODELO SIMPLES E MODELO PONDERADO – RTP1 E RTP2 / 2007-2008 

A linha da figura anterior refere-se aos valores-referência atribuídos aos diferentes partidos da 
Oposição Parlamentar (desagregados). Os valores apresentados referem-se a dados 
acumulados para os três blocos informativos da RTP1 e RTP2: Jornal da Tarde, Telejornal e 
Jornal 2.  

Os valores relativos à presença do PSD encontram-se abaixo dos definidos para os valores-
referência, quer no que respeita ao registo simples da presença quer ponderando a valência 
e a audiência. 

Os valores relativos à presença do PCP+PEV, CDS e BE encontram-se acima dos valores-
referência, quer no que respeita ao registo simples da presença quer ponderando a valência e 
a audiência. 
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 Fig. 16  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS SEM REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR: RESULTADOS AGREGADOS

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 1103.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 1342. 
Número total de presenças de partidos extra-parlamentares = 7.  
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. 

Os dados relativos à aplicação do modelo simples (presença) dos partidos sem representação 
parlamentar mostram que estes, no seu conjunto, se encontram abaixo dos valores-referência 
nos blocos informativos do canal 1 e do canal 2 da RTP.  

O PND, MPT, PPM e PNR são os únicos partidos extraparlamentares representados nas peças 
nos dias analisados na amostra. 

Os dados relativos à aplicação do modelo ponderado (presença, mais audiência média e 
valência/tom) dos partidos sem representação parlamentar mostram que não existem 
alterações relevantes face ao modelo simples. 

Nota: Como salientado anteriormente, no caso dos partidos sem assento parlamentar, os 
resultados são menos seguros numa análise por amostragem. 

Assim sendo, a ERC solicitou à RTP o envio das peças identificadas ao longo do ano de 2008 
contendo presenças dos partidos extra-parlamentares. A partir dessa informação foram 
construídos quadros comparativos utilizando os critérios da ERC mas, desta feita, referente a 
todo o universo ou população (ver anexo III). 

 DOS 

TRÊS BLOCOS INFORMATIVOS: MODELO SIMPLES E MODELO PONDERADO – RTP1 E RTP2 / 2007-2008 
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Da análise desse universo (referente às peças emitidas pelos três blocos informativos da RTP1 
e RTP2 com presença dos partidos extra-parlamentares), verificam-se apenas 47 ocorrências, 
ou seja, 47 presenças nas peças emitidas durante todo o ano de 2008, com ou sobre os 
partidos extra-parlamentares. 

Segundo as estimativas da ERC, e considerando uma média de 6 peças com protagonistas 
político-partidários5

 REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO+PS, DOS PARTIDOS DA OPOSIÇÃO PARLAMENTAR (EM SEPARADO) E 

EXTRA-PARLAMENTAR (EM SEPARADO) 

, exibidas nos 3 noticiários em 365 dias do ano de 2008, os valores para o 
universo da presença dos partidos extra-parlamentares situar-se-ia nos 0,7%. Considerando 
que na amostra utilizada pela ERC os valores correspondentes aos partidos extra-
parlamentares se situam nos 0,5% a diferença entre amostra e universo seria de apenas 0,2%, 
mantendo-se assim abaixo dos valores-referência. 

RTP1 E RTP2 – VALORES ISOLADOS 

 Fig. 17  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS: RESULTADOS AGREGADOS DOS TRÊS BLOCOS INFORMATIVOS: MODELO 

SIMPLES E MODELO PONDERADO – RTP1 E RTP2 / 

RELATIVOS A 2008 

APENAS 2008 

Formação 
Presenças 

acumuladas 
2007/2008 

Presenças 
isoladas 2008 

Ponderado 
Valência/rat% 

2007/2008 

Ponderado 
Valência/rat% isolado 

2008 

Valor 
referência 

Governo+PS 51,8 49,6 51,0 48,6 50 

Oposição 
Parlamentar 

47,7 49,8 48,5 50,7 48 

Oposição Extra-
parlamentar 

0,5 0,7 0,5 0,7 2 

 
     

PSD 18,6 18,9 18,6 18,8 27,67 

PCP+PEV (CDU) 11,2 12,1 11,5 12,5 7,25 

CDS 9,9 10,0 10,2 10,4 6,96 

BE 8,0 8,7 8,2 9,1 6,11 

      
PND 0,2 0,2 0,2 0,2 0,66 

MPT 0,2 0,2 0,1 0,2 - 

PPM 0,2 0,2 0,1 0,2 - 

PNR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 

POUS - - - - 0,09 

PDA - - - - 0,03 

PCTP/MRPP - - - - 0,79 

PH - - - - 0,28 

Nota: Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias em 2008 = 1041. 
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. 

                       
 
5 Cálculo baseado na média de peças referentes aos dias da amostra analisados entre Setembro de 2007 
e Dezembro de 2008. 
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Considerando os dados relativos apenas aos dias da amostra do ano de 2008 no que 
concerne à aplicação do modelo simples (presença) e do modelo ponderado 
(presença+valência+audiência), não se verificam alterações significativas face aos analisados 
nas figuras supra.  

As diferenças entre os valores verificados para o ano de 2008 isolado e os da amostra total, 
são pouco significativas e nunca excedem os 2,5%. As tendências apuradas mantêm-se no 
essencial. 

 

 PRESENÇAS POR SERVIÇO DE PROGRAMAS – GOVERNO + PS, OPOSIÇÃO PARLAMENTAR (EM 

CONJUNTO) E OPOSIÇÃO EXTRA-PARLAMENTAR (EM CONJUNTO)   

DADOS AGREGADOS 2007-2008 

 Fig. 18  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS EM CADA CANAL NOS BLOCOS INFORMATIVOS ANALISADOS: MODELO 

SIMPLES

 

 – RTP1 E RTP2 / 2007-2008 

53,22

46,32

0,46

49,15
50,21

0,64

50 48

2

0

10

20

30

40

50

60

Governo+PS Oposição Parlamentar Oposição Extra-parlamentar

RTP1 (Telejornal + Jornal da Tarde) RTP2 (Jornal 2) Valor de referência Central

Nota: Margem de erro relativa às figuras infra. 
A margem de erro máximo da amostra utilizada é de 8,3% nos dados isolados para o canal 

1 da RTP e 11,7% nos dados referentes ao canal 2 RTP, para um grau de confiança de 95%, 

pelo que os dados devem ser lidos como representando tendências apuradas para os dias 

seleccionados na amostra. 
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Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número de presenças das instituições político-partidárias = 1342; Jornal da Tarde = 286; Telejornal = 584; Jornal 2 = 
472. 
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. 
 

Analisando os valores obtidos em cada canal pelo Governo e pelos partidos, no modelo 
simples de registo de presenças verifica-se o seguinte: 

 

Comparando os dados obtidos no modelo ponderado6

                       
 
6 Consultar a fig. 1, do anexo V. 
 

 com os dados do modelo simples, 
verifica-se que, aplicando o modelo ponderado (presença, audiência média e valência/tom), os 
valores alteram-se ligeiramente, mantendo-se, contudo, as tendências assinaladas no modelo 
simples. Vejamos: 

Quer os blocos informativos da RTP1, quer o da RTP2, situam-se próximos dos respectivos 
valores-referência, no que respeita à percentagem registada de presenças do Governo e PS, e 
também no que se refere à Oposição Parlamentar no seu conjunto, no modelo ponderado. 

Quer os blocos informativos da RTP1 (Jornal da Tarde+Telejornal), quer o da RTP2 (Jornal 
2), situam-se próximo dos valores-referência definidos, no que respeita à percentagem 
registada de presenças do Governo+PS (em conjunto), e também no que se refere à 
Oposição Parlamentar no seu conjunto, inclusive quando ponderada a valência e a 
audiência. 

No Canal 1 da RTP a percentagem relativa da presença do Governo e do PS, em conjunto, 
atinge 53,2% (modelo simples) aproximando-se dos valores-referência. 

O Canal 2 da RTP é aquele que mais se aproxima dos valores-referência atribuídos em 
conjunto ao Governo e ao PS - 49,2% (modelo simples). 

No caso dos partidos com representação parlamentar, o Canal 2 é aquele em que estes 
partidos, no seu conjunto, possuem valores mais elevados em termos de presença (50,2%), 
embora não se afastem muito dos valores-referência atribuídos ao conjunto destes 
partidos.  

Quanto aos partidos sem representação parlamentar, no seu conjunto, situam-se abaixo 
dos valores-referência nos dois canais nos dias da amostra.  

Ver nota anterior (fig.16) sobre partidos extra-parlamentares 
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Quer os blocos informativos da RTP1, quer o da RTP2, situam-se abaixo dos valores-referência, 
no que respeita à percentagem registada de presenças da Oposição extra-parlamentar no seu 
conjunto, no modelo ponderado. 

 Fig. 19  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS COM REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR EM CADA CANAL NOS BLOCOS 

INFORMATIVOS ANALISADOS: MODELO SIMPLES

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número de presenças das instituições político-partidárias = 1342; Jornal da Tarde = 286; Telejornal = 584; Jornal 2 = 
472. 
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: RPT1 (Governo = 43,6%; PS = 9,7%; PCP = 9,4%; PEV = 1%); 
RTP2 (Governo = 38,8%; PS = 10,4%; PCP = 11%; PEV = 1,5%). 

A figura supra mostra a distribuição pelos blocos informativos dos canais RTP1 (Jornal da 
Tarde+Telejornal) e RTP2 (Jornal 2) das presenças dos partidos com representação 
parlamentar, aplicando apenas a variável presença no modelo simples. 

Na RTP 1 os valores de presença do Governo+PS (em conjunto) situam-se próximo dos 
respectivos valores-referência.  

Em ambos os canais, verifica-se, nos dias da amostra, que os valores do PSD se situam abaixo 
dos valores-referência. 

 – RTP1 E RTP2 / 2007-2008 

No caso dos restantes partidos com representação parlamentar, quer na RTP1, quer na RTP2 
verifica-se que o PCP/PEV, CDS/PP e BE  se situam acima (mais significativamente na RTP2) dos 
respectivos valores-referência. 

A posição relativa de cada um dos partidos com representação parlamentar não se altera 
comparativamente aos dados resultantes da aplicação do modelo simples, quando ponderadas  
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as variáveis audiência média e valência/tom  - modelo ponderado7

 Fig. 20  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS SEM REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR EM CADA CANAL NOS BLOCOS 

INFORMATIVOS ANALISADOS: 

. Com efeito, apenas se 
registam ligeiras diferenças nos valores obtidos por cada uma delas.  

MODELO SIMPLES

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número de presenças das instituições político-partidárias = 1342; Jornal da Tarde = 286; Telejornal = 584; Jornal 2 = 
472. Número total de presenças de partidos extra-parlamentares = 7.  
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. 

Os dados relativos à aplicação do modelo simples (presença) dos partidos sem representação 
parlamentar mostram que estes, no seu conjunto, se situam abaixo dos respectivos valores-
referência nos blocos informativos do Canal 1 e do Canal 2 da RTP.  

O PND, MPT, PPM e PNR são os únicos partidos extraparlamentares representados nas peças 
nos dias analisados na amostra. 

Ver nota anterior (fig.16) sobre partidos extra-parlamentares.  

 – RTP1 E RTP2 / 2007-2008 

Os dados relativos à aplicação do modelo ponderado8

                       
 

7 Consultar a fig. 2, do anexo V. 
 

 (presença, mais audiência média e 
valência/tom) dos partidos sem representação parlamentar mostram que, não se denotam 
alterações relevantes face ao modelo anterior. 
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O PND, MPT, PPM e PNR são os únicos partidos extraparlamentares representados nas peças 
nos dias analisados na amostra. No seu conjunto, estes encontram-se sub-representados nos 
blocos informativos do Canal 1 e do canal 2 da RTP. 

 PRESENÇAS POR SERVIÇO DE PROGRAMAS – GOVERNO + PS, OPOSIÇÃO PARLAMENTAR (EM 

SEPARADO) E OPOSIÇÃO EXTRA-PARLAMENTAR (EM SEPARADO)   

 RTP1 E RTP2 – MODELO SIMPLES: VALORES ISOLADOS RELATIVOS A 2008 

 Fig. 21  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS EM CADA CANAL NOS BLOCOS INFORMATIVOS ANALISADOS: MODELO 

SIMPLES – RTP1 E RTP2 / APENAS 2008 

Formação 

Canal 1 da RTP (Telejornal+Jornal da Tarde) Canal 2 da RTP (Jornal 2) 
Valor de 

referência Presenças acumuladas 
2007/2008 

Presenças isoladas 
2008 

Presenças 
acumuladas 
2007/2008 

Presenças 
isoladas 

2008 

Governo+PS 53,2 50,8 49,2 47,2 50 

Oposição 
Parlamentar 

46,3 48,6 50,2 51,9 48 

Oposição Extra-
parlamentar 

0,5 0,6 0,6 0,8 2 

  
     

PSD 18,7 19,0 18,4 18,8 27,67 

PCP+PEV (CDU) 10,5 11,5 12,5 13,3 7,25 

CDS 9,4 9,6 10,8 10,8 6,96 

BE 7,7 8,5 8,5 9,1 6,11 

  
     

PND 0,1 0,2 0,2 0,3 0,66 

MPT 0,1 0,2 0,2 0,3 - 

PPM 0,1 0,2 0,2 0,3 - 

PNR 0,1 0,2 0,0 - 0,15 

POUS - - - - 0,09 

PDA - - - - 0,03 

PCTP/MRPP - - - - 0,79 

PH - - - - 0,28 

Nota: Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias em 2008 = 1041. 
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. 

                                                                  
 
8 Consultar a fig. 3, do anexo V. 
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 RTP1 E RTP2 – MODELO PONDERADO: VALORES ISOLADOS RELATIVOS A 2008 

 Fig. 22  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS EM CADA CANAL NOS BLOCOS INFORMATIVOS ANALISADOS: MODELO 

PONDERADO – RTP1 E RTP2 / APENAS 2008 

 
Formação 

 

Canal 1 da RTP (Telejornal+Jornal da Tarde) Canal 2 da RTP (Jornal 2) 
Valor de 

referência 
Ponderado 

Valência/rat% 
2007/2008 

Ponderado 
Valência/rat% só 

2008 

Ponderado 
Valência/rat% 

2007/2008 

Ponderado 
Valência/rat% só 

2008 

Governo+PS 52,2 49,8 47,9 45,6 50 

Oposição 
Parlamentar 

47,4 49,6 51,4 53,6 48 

Oposição Extra-
parlamentar 

0,5 0,6 0,7 0,8 2 

      
PSD 18,6 18,9 18,4 18,8 27,67 

PCP+PEV (CDU) 10,9 11,9 13,1 14,0 7,25 

CDS 9,8 10,0 11,1 11,2 6,96 

BE 8,0 8,8 8,9 9,6 6,11 

      
PND 0,1 0,2 0,2 0,3 0,66 

MPT 0,1 0,2 0,2 0,3 - 

PPM 0,1 0,2 0,2 0,3 - 

PNR 0,1 0,2 - - 0,15 

POUS - - - - 0,09 

PDA - - - - 0,03 

PCTP/MRPP - - - - 0,79 

PH - - - - 0,28 

Nota: Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias em 2008 = 1041. 
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. 

Considerando os dados relativos apenas aos dias da amostra do ano de 2008 no que 
concerne à aplicação do modelo simples (presença) e do modelo ponderado 
(presença+valência+audiência), não se verificam alterações significativas face aos analisados 
nas figuras supra.  

As diferenças entre os valores verificados para o ano de 2008 isolado e os da amostra total, 
são pouco significativas e nunca excedem os 2,5%. As tendências apuradas mantêm-se no 
essencial. 

 AUTARQUIAS 

O presente capítulo debruça-se sobre a presença de representantes de autarquias nos blocos 
informativos do serviço público de televisão, nas peças incluídas na amostra, isto é, as peças 
com presença ou referência ao Governo e aos partidos políticos com e sem representação 
parlamentar.  
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Como nota metodológica refere-se que a presença de um autarca é identificada e codificada 
sempre que surge. Se um autarca é apresentado apenas na qualidade de presidente de uma 
câmara, sem referência ao partido a que pertence, e o enfoque da peça se centra nas políticas 
autárquicas, esse autarca é codificado como “Autarca” sem que lhe seja atribuída uma 
“classificação” como membro de um partido. Se, pelo contrário, esse autarca é apresentado 
também como membro de um determinado partido que se pronuncia sobre a actividade do 
governo ou de um partido, a sua presença na peça é codificada como presença desse partido. 
A mesma situação se passa relativamente aos sindicatos e aos seus representantes, isto é são 

codificados nessa qualidade sempre que surgem nas peças abrangidas na análise. 

 Fig. 23  PEÇAS COM A PRESENÇA DE AUTARQUIAS EM CADA BLOCO INFORMATIVO – RTP1 E RTP2 / 2008 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 871; Jornal da Tarde = 236; Telejornal = 345; Jornal 2 = 290.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número total de peças em que intervêm Autarquias em 2008= 32; Jornal da Tarde = 8; Telejornal = 16; Jornal 2 = 8.  
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. 
Nota: Os dados referentes às presenças das autarquias referem-se apenas ao ano de 2008, uma vez que no ano 
anterior estas não foram registadas autonomamente.  

A figura anterior mostra que as autarquias identificadas na amostra representam cerca de 
3,7% no total dos 3 blocos informativos, sendo a sua presença mais acentuada no Telejornal e 
menos acentuada no Jornal da Tarde. 

 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DADOS 

Apresentados e analisados os dados resultantes da aplicação do modelo simples e do modelo 
ponderado, procede-se de seguida à sua contextualização, através da análise de outras 
variáveis – valência/tom actores/personalidades, temas, fontes. 

 VALÊNCIA/TOM DO GOVERNO E DOS PARTIDOS 

A análise da variável valência/tom permite compreender melhor o significado dos dados 
constantes dos capítulos anteriores.  

A definição dessa variável e das suas categorias encontra-se no Anexo II.  
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 Fig. 24   VALÊNCIA/TOM DAS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS – RTP1 E RTP2 / 2007-2008 

RTP1 e RTP2 

Instituições Negativa 
Equilibrada ou 

Neutra 
Positiva Total 

Presidente da República 8 64,6 27,4 100,0 (175) 

Governo 37,1 41,0 21,9 100,0 (836) 

PS 17,3 61,5 21,2 100,0 (156) 

Subtotal Governo + PS 34,0 44,30 21,80 100,0 (992) 

PSD 8,3 61,0 30,7 100,0 (264) 

PCP 7,7 48,3 44,1 100,0 (143) 

CDS-PP 2,9 57,7 39,4 100,0 (137) 

BE 6,1 54,4 39,5 100,0 (114) 

PEV - 68,8 31,3 100,0 (16) 

Subtotal Partidos Parlamentares 6,5 56,7 36,8 100,0 (674) 

PND - - 100,0 100,0 (2) 

MPT - 100,0 - 100,0 (2) 

PPM - 100,0 - 100,0 (2) 

PNR - 100,0 - 100,0 (1) 

Subtotal Partidos Extra-Parlamentares - 71,4 28,6 100,0 (7) 

Sindicatos 5,5 47,7 46,9 100,0 (128) 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 1,7 69,0 29,3 100,0 (116) 

Forças Políticas e Institucionais (Outras) 7,7 69,2 23,1 100,0 (273) 

Subtotal Outras Formações 5,8 63,8 30,4 100,0 (517) 

Total 18,0 53,7 28,4 100,0 (2365) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de presenças das instituições com valência/tom assinalada = 2365. 
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. 

RTP1 e RTP2 / 2008 

Autarquias 
Equilibrada ou 

Neutra 
Positiva Negativa Total 

67,6 26,5 5,9 100,0 (34) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 871; Jornal da Tarde = 236; Telejornal = 345; Jornal 2 = 290.  
Total de presenças das instituições com valência/tom assinalada só em 2008 = 1950. 
Total de presenças das Autarquias com valência/tom assinalada só em 2008 = 34. 
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. 
Cada peça pode conter presença ou referência a mais do que uma instituição, resultando necessariamente num 
valor mais elevado do que o número de peças.  
A ausência de algumas instituições significa que não foram frequentadas no que a esta variável diz respeito.  
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A figura anterior mostra a valência/tom da presença do Governo, dos partidos e das forças 
sociais que com estes interagem nos três blocos informativos. Através deles constata-se que a 
maioria das presenças de todos os partidos e do Governo possui valência/tom equilibrado ou 
neutro.  

O Governo e o PS em conjunto apresentam menor percentagem relativa de presenças com 
valência/tom equilibrado ou neutro (44,3%), sendo as presenças de valência/tom negativo 
(34%) superior às positivas (21,8%). 

Os partidos da oposição parlamentar em conjunto apresentam menor percentagem relativa de 
presenças com valência/tom equilibrado ou neutro (56,7%), sendo as presenças de 
valência/tom negativo (6,5%) muito inferiores às positivas (36,8%). 

Quanto aos partidos sem representação parlamentar, apenas as presenças do PND (em 
número total de duas) têm valência/tom positivo. As restantes presenças do conjunto destes 
partidos têm valência/tom equilibrado ou neutro (71,4%). 

Em suma, quanto à variável valência/tom dos protagonistas/instituições presentes nas peças 
emitidas:  

O predomínio de uma valência/tom tendencialmente equilibrado ou neutro em relação a 
todos os protagonistas mostra que nesta variável o operador público observou, em geral, 
uma posição de neutralidade. 
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 QUALIDADE EM QUE INTERVÊM AS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS  

 Fig. 25  QUALIDADE EM QUE INTERVÊM AS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS - RTP1 E RTP2 / 2007-2008 

RTP1 e RTP2 

Instituições 
Protagonista  
(sem crítica) 

Destinatário/Alvo  
(Criticado ou contestado) Total 

Presidente da República 92,6 7,4 100,0 (175) 

Governo 51,8 48,2 100,0 (836) 

PS 66,7 33,3 100,0 (156) 

Subtotal Governo + PS 54,1 45,9 100,0 (992) 

PSD 79,2 20,8 100,0 (264) 

PCP 92,3 7,7 100,0 (143) 

CDS-PP 94,2 5,8 100,0 (137) 

BE 93,0 7,0 100,0 (114) 

PEV 100,0 − 100,0 (16) 

Subtotal Partidos Parlamentares 87,3 12,2 100,0 (674) 

PND 100,0 − 100,0 (2) 

MPT 100,0 − 100,0 (2) 

PPM 100,0 − 100,0 (2) 

PNR 100,0 − 100,0 (1) 

Subtotal Partidos Extra-
Parlamentares 

100,0 − 100,0 (7) 

Sindicatos 95,3 4,7 100,0 (128) 

Movimentos Cívicos/Forças 
Sociais 

100,0 − 100,0 (116) 

Forças Políticas e Institucionais 
(Outras) 

90,1 9,9 100,0 (273) 

Subtotal Outras Formações 93,6 6,4 100,0 (517) 

Total  75,3 24,7 100,0 (2365) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de presenças das instituições com qualidade assinalada = 2365. 
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. 
  



  [30] 

RTP1 e RTP2 / 2008 

Autarquias 

Protagonista 
(sem crítica) 

Alvo 
(Criticado ou contestado) 

Total 

91,2 8,8 100,0 (34) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 871; Jornal da Tarde = 236; Telejornal = 345; Jornal 2 = 290.  
Total de presenças das instituições com qualidade assinalada só em 2008 = 1950. 
Total de presenças das Autarquias com qualidade assinalada só em 2008 = 34. 
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. 
Cada peça pode conter presença ou referência a mais do que uma instituição, resultando necessariamente num 
valor mais elevado do que o número de peças.  
A ausência de algumas instituições significa que não foram frequentadas no que a esta variável diz respeito.  
A descrição da variável qualidade encontra-se no Anexo II. 

A tabela anterior descreve a variável qualidade em que intervêm as instituições incluídas na 
análise.  

Esta variável agrega as categorias protagonista (quem fala e de quem se fala) e 
destinatário/alvo (alvo da crítica de terceiros). 

Na categoria protagonista inclui-se o interveniente (pessoa ou instituição) que, na peça, não é 
alvo de crítica ou contestação de terceiros; 

Na categoria destinatário/alvo, inclui-se o interveniente (pessoa ou instituição) que, na peça, é 
alvo de crítica ou contestação de terceiros. 

Os dados da tabela anterior mostram que o Governo+PS aparecem como protagonistas, ou 
seja não são destinatários ou alvo de crítica, em 54,1% das peças em que estão presentes; e 
são destinatários/alvo de crítica por parte de terceiros em 45,9% das peças em que estão 
presentes.  

Os partidos da oposição parlamentar são protagonistas, ou seja, não são destinatários/alvo 
de crítica, em 87,3% das peças em que estão presentes (em 79,2%, no caso do PSD). 

Estes partidos são destinatários/alvo de crítica de terceiros em 12,2% das peças em que 
estão presentes e entre estes, o PSD é-o mais frequentemente (20,8%).  

 Os partidos da oposição extra-parlamentar nunca são alvo de crítica, nos dias da amostra, 
sendo apenas protagonistas das peças em que estão presentes. 

Cingindo a análise às peças em que o Governo e os partidos intervêm em discurso directo 
(quem fala) (ver Anexo I) verifica-se que o Governo e o PS proferem declarações em discurso 
directo em 31,3% das peças em que aparecem. Os partidos da oposição parlamentar em 70,8% 
das peças em que estão presentes e os partidos da oposição extra-parlamentar em apenas 4 
peças, que representam 57,1% daquelas em que estão presentes nos dias da amostra.  
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 Fig. 26  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS COM O GOVERNO, POR BLOCO INFORMATIVO – RTP1 E RTP2 / 2007-
2008 

Instituições 
Jornal da Tarde Telejornal Jornal 2 

Total 
(RTP1) (RTP2) 

Forças Políticas e Institucionais (Outras) 24,5 34,5 37,7 32,9 (185) 

Sindicatos 15 12,9 11,5 13,0 (73) 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 12,2 9,1 8,7 9,8 (55) 

Presidente da República 9,5 10,3 9,3 9,8 (55) 

PSD 4,1 12,1 9,3 9,1 (51) 

CDS-PP 3,4 9,9 8,7 7,8 (44) 

PCP-CDU 5,4 9,5 6,6 7,5 (42) 

PS 4,8 6,9 7,7 6,6 (37) 

BE 3,4 8,6 6,6 6,6 (37) 

PEV - 2,2 2,7 1,8 (10) 

Partidos extra-parlamentares - - - - 

Políticos Independentes - - - - 

Governo isolado 19,3 16,3 14,1 16,3 (180) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de peças com presença do Governo = 562; Jornal da Tarde = 147; Telejornal = 232; Jornal 2 = 183. 
Total de presenças das instituições = 2005. 
Total de presenças das instituições nas peças com Governo = 589. 
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. 

A tabela anterior identifica e contabiliza as presenças das várias instituições que surgem nas 
peças onde está presente o Governo. (Trata-se de uma sub-amostra das presenças das 
instituições). 

Em 84% das peças com presença do Governo intervêm igualmente outras instituições - 
partidos e diferentes forças sociais. Destas, cerca de 32% têm intervenção de instituições 
políticas internacionais, designadamente representantes de Estado e de Governos 
estrangeiros; Ordens profissionais, reguladores, empresas; ONG; confederações, entidades 
públicas e privadas em geral); cerca de 13% de forças sindicais e 9,8% de movimentos cívicos 
e forças sociais, tais como grupos de interesse ou de pertença, pequenas associações, grupos 
profissionais etc.. 

O Governo protagoniza isoladamente, ou seja sem a presença de outros partidos, instituições 
ou forças sociais, cerca de 16% das peças da amostra.  

Entre os partidos que mais interagem nas peças em que o Governo está presente, encontra-
se o PSD (9,1%), seguido pelo CDS-PP (7,8%) e pelo PCP (7,5%). 
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 Fig. 27  FONTES E NÚMERO DE FONTES DE INFORMAÇÃO  

RTP1 e RTP2 / 2007-2008 

RTP1 e RTP2 

Fonte de Informação 

Número de Fontes  

Fonte única Fonte múltipla 
Não 

Aplicável 
Total 

Presidência da República 65,7% 34,3% - 100% (99) 

Governo 46,9% 53,1% - 100% (414) 

PS 65,8% 34,2% - 100% (38) 

Subtotal Governo+PS 48,5% 51,5% - 100% (452) 

PSD 69,0% 31,0% - 100% (155) 

PCP/CDU 87,8% 12,2% - 100% (49) 

CDS/PP 71,4% 28,6% - 100% (49) 

BE 73,9% 26,1% - 100% (23) 

PEV 100,0% - - 100% (2) 

Vários partidos políticos (oposição) - 100,0% - 100% (57) 

Outros partidos políticos (FPNP) 25,0% 75,0% - 100% (4) 

Subtotal Partidos Políticos 60,5% 39,5% - 100% (339) 

Governos/Assembleias Regionais 63,6% 36,4% - 100% (11) 

Subtotal Governos e Orgãos Regionais 63,6% 36,4% - 100% (11) 

Ex-Presidentes ou Primeiros-Ministros - 100,0% - 100% (3) 

Instituições da UE 100,0% - - 100% (1) 

Outras fontes 73,8% 26,2% - 100% (130) 

Subtotal Outros 72,4% 27,6% - 100% (134) 

Informação não atribuída - - 100,0% 100% (55) 

Total 54,4% (593) 40,6% (442) 5,0% (55) 100% (1090) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de peças com fontes de informação identificadas = 1035; Total de peças com informação não atribuída = 55. 
Valores em percentagem. 
A ausência de algumas fontes de informação significa que não foram frequentadas no que a esta variável diz 
respeito.  
A descrição das variáveis fonte de informação principal e número de fontes encontram-se no Anexo II. 

Nesta tabela são analisadas as variáveis fonte de informação principal da peça e número de 
fontes de informação dentro da peça. O total abrangido nesta análise refere-se à 
contabilização das peças em que se aplica a variável fontes de informação, excluindo-se os 
casos das peças de comentário. 

Considerando apenas as peças em que é possível identificar uma fonte de informação que se 
destaca claramente das restantes, podemos verificar que estas se apresentam como fontes 
isoladas ou únicas em 54,4% das peças analisadas na amosta. Pelo contrário, 40,6% das peças 
com fontes, contam com a presença de mais do que uma fonte de informação, têm fonte 
múltipla. 
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Em 51,5% das peças em que o Governo e o PS são a fonte de informação que mais se destaca, 
existe outra fonte de informação identificada, ou seja não é uma fonte isolada. Ao contrário, 
quando os partidos parlamentares são a fonte de informação principal, em 60,5% dessas peças 
são também a única fonte consultada. 

 VARIÁVEIS DE CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DADOS (APLICÁVEIS SÓ A 2008) 

 Fig. 28  CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO AO GOVERNO OU À ACÇÃO GOVERNATIVA – RTP1 E RTP2/2008 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 871; Jornal da Tarde = 236; Telejornal = 345; Jornal 2 = 290. 
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 360; Total de peças sem 
Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 291; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 
220. 
Valores em percentagem. 
A descrição da variável crítica ou contestação à acção governativa encontra-se no Anexo II. 

Esta variável identifica todos os casos em que o assunto ou ideia preponderante abordada ou 
desenvolvida na peça se centra em questões críticas à actividade ou política desenvolvida pelo 
Governo nacional e seus representantes, quer centrada no discurso de terceiros, quer no 
discurso do operador. 

No gráfico anterior é analisada a variável crítica ou contestação à acção governativa. O total 
abrangido nesta análise refere-se à contabilização de todas as peças analisadas apenas para o 
ano de 2008, altura em que se introduziu esta variável. 

Em 25,3% do total de peças da amostra, não é feita qualquer referência ao Governo ou à 
acção governativa, nem positiva nem negativa. Em 41,3% do total de peças existe crítica ao 
Governo nacional ou seus representantes. Em 33,4% não existe crítica ou contestação à 
actividade governativa. 

Considerando apenas as peças que contêm crítica ou contestação à acção governativa (ver 
Anexo I) 44,8% contam também com a presença dos partidos da oposição parlamentar, sendo 
o PSD o mais representado (13,3%). 

As restantes forças sociais (sindicatos, movimentos cívicos e outras forças políticas e 
institucionais) estão presentes em 31,9% das peças que contêm crítica ou contestação à acção 
governativa. 
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O Governo, bem como o PS, na qualidade de partido do Governo, surgem em 20,9% das peças 
que contêm crítica ou contestação à acção governativa, denotando a multiplicidade de fontes 
consultadas nessas peças, bem como o exercício do contraditório político. 

 Fig. 29  TEMAS DAS PEÇAS COM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO GOVERNATIVA – RTP1 E RTP2 / 2008 

Temas 
RTP1 e RTP2 

2008 

Políticas para a Educação 18,6 

Actividades genéricas dos partidos políticos 12,2 

Políticas Laborais 8,1 

Políticas Fiscais/Financeiras 6,9 

Políticas de Administração Pública 5,3 

Políticas para Agricultura/Pescas 4,7 

Políticas para a Saúde 4,2 

Críticas Intra-partidárias 3,1 

Acção governativa genérica 3,1 

Discussão do Orçamento de Estado 2,8 

Alterações na formação do Governo 2,8 

Políticas de Ordenamento do Território 2,5 

Actividades da Administração Pública 2,2 

Políticas Económicas 2,2 

Políticas de Defesa e Segurança 1,9 

Críticas Inter-partidárias 1,7 

Políticas para a Ciência e Tecnologia 1,1 

Políticas comunitárias 0,8 

Políticas para o Ambiente 0,8 

Políticas para a Justiça 0,8 

Relações Inter-partidárias 0,6 

Envolvimento de políticos em escândalos/irregularidades 0,6 

Actividades de Órgãos Regionais 0,6 

Políticas para a Segurança Social 0,6 

Actividades das Autarquias 0,3 

Subtotal Política Nacional 88,3 

Subtotal Economia, Finanças e Negócios 4,2 

Subtotal Relações Laborais 3,3 

Subtotal Ciência e Tecnologia 1,9 

Subtotal Saúde e Acção Social 0,8 

Subtotal Sistema Judicial 0,6 

Subtotal Comunicação 0,6 

Subtotal Assuntos Internacionais 0,3 

Total 100,0 (360) 

Nota: O tema "Economia, Finanças e Negócios", inclui "Indicadores económicos", "Crise financeira" e "Actividades de 
organizações económicas"; O tema "Relações laborais", inclui "Greves, protestos e manifestações laborais", "Acções 
sindicais" e "Emprego/Desemprego"; O tema "Ciência e Tecnologia" inclui "Investigação científica 
(estudos/pesquisas) " e "inovação e desenvolvimento tecnológicos"; O tema "Saúde e Acção Social" inclui "Práticas 
médicas"; O tema "Sistema Judicial" inclui "Funcionamento do sistema judicial"; O tema "Comunicação" inclui 
"Comunicação social" e o tema "Assuntos Internacionais" inclui "Actividades de organizações internacionais". 
Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 871; Jornal da Tarde = 236; Telejornal = 345; Jornal 2 = 290.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 360.  
Valores em percentagem. 
A descrição das variáveis tema principal e crítica ou contestação à acção governativa encontra-se no Anexo II. 



  [35] 

Na tabela anterior são identificados os temas das peças onde existe crítica ou contestação à 
acção governativa.   

Os dados mostram que os assuntos ou temas mais abordados nessas peças são as políticas 
para a educação, as políticas laborais, as políticas fiscais e financeiras e as políticas de 
administração pública. 

Por outro lado, o tema “actividades genéricas dos partidos políticos” é também um dos mais 
focados nas peças que contêm crítica ou contestação à acção governativa, centrando-se em 
várias actividades desenvolvidas pelos partidos da oposição parlamentar. 

 DADOS SOBRE AS ELEIÇÕES INTERNAS DO PSD 

 Fig. 30  ELEIÇÕES INTERNAS DO PSD: QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS SOBRE AS 

ELEIÇÕES INTERNAS DO PSD – RTP1 E RTP2 / 2008 

RTP1 e RTP2 2008 

Instituições Protagonista Alvo Total 

Presidente da República 100,0 − 100,0 (3) 

Governo 21,4 78,6 100,0 (14) 

PS 83,3 16,7 100,0 (6) 

Subtotal Governo + PS 40,0 60,0 100,0 (20) 

PSD 77,4 22,6 100,0 (53) 

PCP 100,0 − 100,0 (2) 

CDS-PP 100,0 − 100,0 (2) 

BE 100,0 − 100,0 (2) 

Subtotal Partidos Parlamentares 79,7 20,3 100,0 (59) 

Autarquias 100,0 − 100,0 (1) 

Subtotal Outras Formações 100,0 − 100,0 (1) 

Total 71,1 28,9 100,0 (83) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 871; Jornal da Tarde = 236; Telejornal = 345; Jornal 2 = 290.  
Total de peças sobre eleições internas do PSD só em 2008 = 53.  
Total de presenças das instituições com qualidade assinalada só em 2008 = 1950. 
Total de presenças das instituições com qualidade assinalada em peças sobre eleições internas do PSD só em 2008 = 
83. 
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. 
Cada peça pode conter presença ou referência a mais do que uma instituição, resultando necessariamente num 
valor mais elevado do que o número de peças.  
A ausência de algumas instituições significa que não foram frequentadas no que a esta variável diz respeito.  
A descrição das variáveis qualidade e eleições internas do PSD encontram-se no Anexo II. 

Na tabela anterior é analisada a variável qualidade da intervenção das instituições incluídas na 
análise, apenas nas peças sobre as eleições internas do PSD.  

Cerca de 6% do total de peças analisadas na amostra contêm assuntos directa ou 
indirectamente ligados às Eleições Internas do PSD e aos candidados à liderança do partido. 
Nessas peças, 77,4% presenças representam o PSD na qualidade de protagonista ou seja, 
prestando declarações em discurso directo ou indirecto, sem crítica ou contestação. Porém, 
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em 22,6% destas presenças, o PSD surge na qualidade de destinatário ou alvo das críticas de 
terceiros, na sua maior parte críticas internas resultantes da disputa entre os candidatos à 
liderança do partido. 

 Fig. 31  ELEIÇÕES INTERNAS DO PSD: DISTRIBUIÇÃO DE TEMAS DAS PEÇAS SOBRE AS ELEIÇÕES INTERNAS DO PSD – RTP1 

E RTP2 / 2008 

RTP1 e RTP2 2008 

Temas 

Actividades genéricas dos partidos políticos 54,7 

Críticas Intra-partidárias 39,6 

Críticas Inter-partidárias 3,8 

Acção governativa genérica 1,9 

Total 100,0 (53) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 871; Jornal da Tarde = 236; Telejornal = 345; Jornal 2 = 290.  
Total de peças sobre eleições internas do PSD só em 2008 = 53.  
Valores em percentagem. 
A descrição das variáveis tema principal e eleições internas do PSD encontram-se no Anexo II. 

Na tabela anterior é analisada a distribuição de temas nas peças sobre as eleições internas do 
PSD.  

Observa-se que na sua maior parte os temas prendem-se com assuntos relacionados com as 
“actividades genéricas dos partidos”, essencialmente com acções de campanha ou com o 
Congresso do PSD, e “críticas intra-partidárias” que, como referido anteriormente, se 
relacionam com críticas internas resultantes da disputa entre os candidatos à liderança do 
partido. 
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 PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

O presente ponto debruça-se sobre a cobertura das actividades do Presidente da República 
(PR) nos blocos informativos do serviço público de televisão.  

 Fig. 32  PEÇAS COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM CADA BLOCO INFORMATIVO – RTP1 E RTP2 / 2007-
2008 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número total de peças em que intervém o Presidente da República (RTP) = 165; Jornal da Tarde = 39; Telejornal = 73; 
Jornal 2 = 53.  
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. 

As peças com presença do Presidente da República (PR) correspondem a 15% das peças 
analisadas neste período – Setembro de 2007 a Dezembro de 2008. O Telejornal foi o bloco 
informativo no qual o PR teve maior presença relativa (16,5%) e o Jornal da Tarde o bloco em 
que teve menor presença (13,4%). 
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 SÍNTESE CONCLUSIVA 

 RTP1 E RTP2 

 

A análise abrange todas as peças em que o Governo e os partidos políticos, com e sem 
representação parlamentar, estão presentes ou são referidos, emitidas em dois blocos 
informativos da RTP1 - Jornal da Tarde e Telejornal - e num bloco informativo da RTP2 - 
Jornal das 22 h - entre 1 de Setembro de 2007 e 31 de Dezembro de 2008.  

A análise é realizada por amostragem, tendo sido abrangidas na amostra 1103 peças, das quais 
290 no Jornal da Tarde, 443 no Telejornal e 370 no Jornal 2 (uma peça pode incluir a presença 
de mais do que um protagonista). 

Em termos genéricos, nos blocos informativos da RTP1 e RTP2 os valores obtidos pelo 
Governo e PS (em conjunto) e pelos partidos políticos da oposição parlamentar (em 
conjunto) aproximam-se claramente dos valores-referência atribuídos pela ERC.  

Quanto aos partidos sem representação parlamentar, não atingem, no seu conjunto, o valor-
referência nos dias da amostra.  

Na análise detalhada de cada partido verifica-se em ambos os canais, nos dias da amostra, 
uma sub-representação do PSD.  

Assim, concretizando: 

Contabilizando apenas a presença do Governo e dos partidos nas peças emitidas, o Governo, 
juntamente com o PS, soma, no conjunto dos três blocos informativos da RTP1 e RTP2, 695 
presenças, correspondentes a 51,8% do total de presenças. Os partidos com representação 
parlamentar representam, em conjunto, 47,7% do total de presenças nos três blocos 
informativos. Os partidos sem representação parlamentar representam, em conjunto, 0,5% do 
total de presenças nos três blocos informativos. 

Ponderando a presença com a audiência média e valência/tom conferidos aos protagonistas, o 
Governo e o PS em conjunto representam 51% do total de presenças, os partidos com 
representação parlamentar 48,5% e os partidos sem representação parlamentar 0,5%. 

Desagregando os dados por partido político, verifica-se que o PSD obtém 18,6% das presenças. 
Ponderando a presença com a audiência média e valência/tom o PSD, representa os mesmos 
18,6%.  

A margem de erro máximo da amostra total utilizada para dados agregados 
RTP1+RTP2 é de 6,8%, para um grau de confiança de 95%. Nos dados isolados para o 
Canal 1, a margem de erro máximo da amostra utilizada é de 8,3%. Nos dados 
referentes ao Canal 2, a margem de erro máximo da amostra é de 11,7%, para um grau 
de confiança de 95%. Os dados devem ser lidos como representando tendências 
apuradas para os dias seleccionados na amostra. 
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O PCP e o PEV, em conjunto, representam 11,2% das presenças. Ponderando a presença com a 
audiência média e a valência/tom, representam 11,5%. 

O CDS/PP representa 9,9% das presenças. Ponderando a presença com a audiência média e a 
valência/tom, o CDS/PP representa 10,2%. 

O PS, considerado separadamente do Governo, corresponde a 9,9% das presenças. 
Ponderando a presença com a audiência média e a valência/tom, o PS representa 9,8%.    

O BE representa 8% das presenças. Ponderando a presença com a audiência média e a 
valência/tom, o BE representa 8,2%. 

Relativamente aos partidos sem representação parlamentar, o PND, MPT e o PPM 
representam, cada um 0,2% das presenças. Ponderando a presença com a audiência média e a 
valência/tom, representam o mesmo valor. Além destes apenas o PNR surge entre os únicos 
partidos extraparlamentares representados na RTP1 e RTP2.  
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 RTPN 

 DADOS ACUMULADOS - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2007 E ANO DE 2008 

 NOTA PRÉVIA   

O presente capítulo detém-se sobre os resultados da avaliação do pluralismo político-
partidário no serviço de programas da RTPN, incidindo no bloco informativo das 00h00 (Jornal 
24h) no período de 01 de Setembro a 31 de Outubro de 2007 e ano de 2008, e abrangendo 
todas as peças com protagonistas ou instituições político-partidárias. 

Foram analisadas 346 peças, 53 edições do Jornal 24h, as quais correspondem à totalidade das 
peças em que protagonistas ou representantes de instituições político-partidárias – Governo e 
partidos políticos – estão presentes quer através de declarações suas quer de referências 
directas ou indirectas de outros protagonistas nos dias da amostra. 

O número total de peças emitidas e analisadas em 2007 foi de 51 e em 2008 de 295. 

 

NOTA: Salienta-se que relativamente às peças dos partidos sem assento parlamentar, a 
presença reduzida de que desfrutam, designadamente nos blocos informativos diários, 
atestada em todas as análises realizadas até agora, torna os resultados relativos a esses 
partidos menos seguros numa análise por amostragem. Esse facto foi todavia colmatado 
através da disponibilização à ERC, por parte da RTP, das peças com presença de partidos extra-
parlamentares não identificadas na amostra da ERC, as quais, embora não possam integrar os 
resultados estatísticos por uma questão de rigor metodológico, serão analisadas e referidas 
complementarmente na apreciação relativa à presença daqueles partidos (consultar 
esclarecimentos na fig. 41  infra). 

A definição das variáveis utilizadas na amostra consta do texto que acompanha os respectivos 
quadros e gráficos.  

A margem de erro máximo da amostra utilizada no caso da RTPN é de 12,7%, para um 
grau de confiança de 95%, pelo que os dados devem ser lidos como representando 
tendências apuradas para os dias seleccionados na amostra. 
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 APRESENTAÇÃO DOS DADOS. VALORES-REFERÊNCIA. MODELO SIMPLES E MODELO PONDERADO 

 PEÇAS COM PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS NO BLOCO INFORMATIVO DA RTPN  

 Fig. 33  NÚMERO DE PEÇAS POR MÊS NO BLOCO INFORMATIVO – RTPN/ 2007-2008 

 
Nota: Total de peças emitidas analisadas = 346.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295. 
Valores em números absolutos. 

Entre 1 de Setembro e 31 de Outubro de 2007 e ano de 2008 (14 meses) foram analisadas no 
bloco informativo dos serviços de programas da RTPN, 346 peças noticiosas com participação 
de pelo menos um dos protagonistas ou instituições político-partidárias abrangidas na análise.  
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 Fig. 34  NÚMERO DE PRESENÇAS NAS PEÇAS: GOVERNO E PARTIDOS – RTPN / 2007-2008 

Instituição Jornal 24h 

Governo 149 

PPD/PSD 86 

PS 49 

PCP/CDU 46 

CDS/PP 41 

BE 37 

PEV 6 

PND 3 

MPT 1 

PPM 1 

PCTP/MRPP - 

PNR - 

PH - 

POUS - 

PDA - 

PSR - 

PXXI - 

MD - 

Total 419 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 346.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 419.  
Valores em números absolutos.  
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. 

A figura anterior contabiliza a presença do Governo e dos partidos em números absolutos nas 
peças emitidas. O total de presenças apurado é de 419 no bloco informativo das 24h da RTPN, 
sendo que o total de peças em que esses protagonistas/instituições estão presentes é de 346.  

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

 Fig. 35  DURAÇÃO TOTAL E MÉDIA DAS PEÇAS – RTPN / 2007-2008 

Duração total das peças da RTPN 10:00:28 

Duração média das peças da RTPN 0:01:44 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 346.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295. 
Valores em horas:minutos:segundos. 
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Entre 1 de Setembro e 31 de Outubro de 2007 e ano de 2008, as peças sobre o Governo e os 
partidos políticos emitidas, nos dias da amostra, no bloco informativo da RTPN totalizaram 10 
horas e 28 segundos. 

A duração média dessas peças situou-se à volta do minuto e meio. 

 Fig. 36  DURAÇÃO TOTAL ACUMULADA DAS PEÇAS COM PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS – RTPN / 2007-2008 

Instituição 
Jornal 24h 

(RTPN) 

Governo 4:14:47 

PS 1:21:35 

PSD 3:02:43 

PCP-CDU 1:21:29 

CDS-PP 1:11:19 

BE 1:09:01 

PEV 0:13:38 

PND 0:04:22 

MPT 0:01:08 

PPM 0:01:08 

PCTP-MRPP 0:00:00 

PNR 0:00:00 

PH 0:00:00 

POUS 0:00:00 

PDA 0:00:00 

PSR 0:00:00 

PXXI 0:00:00 

MD 0:00:00 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 346.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 419.  
Valores em horas:minutos:segundos.  
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. 

A figura anterior mostra o somatório da duração das peças com presença (através de 
declarações ou sendo referidos em discurso indirecto) de protagonistas do Governo e dos 
partidos, sendo que na mesma peça podem aparecer vários desses protagonistas. 
Frequentemente acontece o Governo interagir com os partidos políticos na mesma peça. 
Quando isso acontece, a duração da peça é contabilizada para cada um deles (na mesma 
proporção para todos). 
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 Fig. 37  DURAÇÃO MÉDIA DAS PEÇAS COM PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS - RTPN / 2007-2008 

Formação Política Jornal 24h 

Governo 0:01:43 

PS 0:01:40 

PSD 0:02:07 

PCP-CDU 0:01:46 

CDS-PP 0:01:44 

BE 0:01:52 

PEV 0:02:16 

PND 0:01:27 

MPT 0:01:08 

PPM 0:01:08 

PCTP-MRPP 0:00:00 

PNR 0:00:00 

PH 0:00:00 

POUS 0:00:00 

PDA 0:00:00 

PSR 0:00:00 

PXXI 0:00:00 

MD 0:00:00 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 346.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 419.  
Valores em horas:minutos:segundos. 
Variável de resposta múltipla. Contabilizam-se todas as peças em que cada uma das instiuições político-partidárias 
surge representada na peça em discurso directo ou indirecto. Valores em horas:minutos:segundos 

A duração média das peças não difere de modo significativo em função dos protagonistas 
politico-partidários presentes nas peças, registando valores em torno de 1 ou 2 minutos. 
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 INSTITUIÇÕES E FORÇAS SOCIAIS PRESENTES NAS PEÇAS DA AMOSTRA  

DADOS RTPN 2007-2008 

 Fig. 38  QUADRO GERAL DAS INSTITUIÇÕES E FORÇAS SOCIAIS PRESENTES NAS PEÇAS – RTPN / 2007-2008 

 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 346.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias + Presidente + forças sociais = 619.  
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. 

Nota: Os dados da figura supra não devem confundir-se com os constantes das figuras 
seguintes, uma vez que aqueles só consideram a distribuição estritamente político-partidária 
(Governo+Partidos) ao passo que esta distribuição compreende igualmente o Presidente e as 
restantes forças sociais. 

A figura supra identifica as instituições e forças sociais, Governo e partidos políticos e  
Presidente da República presentes nas peças da amostra.  Recorda-se que são contempladas 
na avaliação do pluralismo político-partidário apenas as peças em que existe presença ou 
referência ao Governo nacional e regional e aos partidos políticos nacionais e regionais. 

Analisando o conjunto das instituições presentes nas peças com o Governo e os partidos 
políticos verifica-se que  o Governo é a mais presente, seguido pelo PSD. 
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Outras forças políticas e institucionais (representantes de Estado e de Governos estrangeiros; 
ordens profissionais, reguladores, empresas; ONG; confederações, entidades públicas e 
privadas em geral), estão também fortemente representadas. 

O Presidente da República surge mais representado do que os restantes partidos da oposição 
parlamentar. 

Os partidos extra-parlamentares surgem com menor frequência do que o conjunto das forças 
sindicais (centrais sindicais, sindicatos, comissões de trabalhadores, sindicalistas em geral) e do 
que os movimentos cívicos e forças sociais (grupos de interesse ou de pertença, pequenas 
associações, grupos profissionais etc.). 

A presença de membros não alinhados com as posições dos respectivos partidos (identificados 
para efeitos de análise como políticos independentes) é, no período abrangido pela análise, e 
nos dias da amostra, nula. 

 REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO+PS, DOS PARTIDOS DA OPOSIÇÃO PARLAMENTAR (EM CONJUNTO) E 

EXTRA-PARLAMENTAR (EM CONJUNTO)  

RTPN (DADOS AGREGADOS 2007-2008) 

Os dados constantes das figuras 39, 40 e 41 infra, abrangem apenas as peças em que se 
verifica presença do Governo e dos partidos políticos, excluindo, portanto as peças nas quais, 
por exemplo, se verifique apenas a presença do Presidente da República e das restantes forças 
sociais identificadas na fig. anterior.   

 Fig. 39  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS: MODELO SIMPLES E MODELO PONDERADO – RTPN / 2007-2008 

 
Nota: Total de peças emitidas analisadas = 346.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 419.  
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. 
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A linha da figura anterior refere-se aos valores-referência atribuídos ao Governo+PS (em 
conjunto), e à Oposição Parlamentar e Oposição Extraparlamentar (em conjunto). Os valores 
apresentados referem-se a dados acumulados para o bloco informativo da RTPN: Jornal 24h. 

Os valores relativos à presença do Governo+PS encontram-se abaixo, embora próximos, dos 
definidos face aos valores-referência. Isto acontece quer no que respeita ao registo simples da 
presença como no que se refere ao modelo que pondera a valência e a audiência. 

O mesmo não acontece com os valores relativos à presença da Oposição Parlamentar em 
conjunto, que se encontram acima, embora não muito distanciados, dos definidos face aos 
valores-referência, quer no que respeita ao registo simples da presença quer ponderando a 
valência e a audiência. 

Os valores relativos à presença da Oposição Extra-Parlamentar, encontram-se abaixo, embora 
não muito distanciados dos definidos face aos valores-referência, quer no que respeita ao 
registo simples da presença quer ponderando a valência e a audiência.  

Nota: Como referido anteriormente, no caso dos partidos sem assento parlamentar, dada a 
sua fraca representação no bloco informativo os resultados obtidos por amostragem não 
apresentam a segurança dos restantes (consultar esclarecimentos na fig. 41 infra). 

 REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO+PS, DOS PARTIDOS DA OPOSIÇÃO PARLAMENTAR (EM SEPARADO) E 

EXTRA-PARLAMENTAR (EM SEPARADO)  

RTPN (DADOS AGREGADOS 2007-2008) 

 Fig. 40  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS COM REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR: MODELO SIMPLES E MODELO 

PONDERADO – RTPN / 2007-2008 
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Nota: Total de peças emitidas analisadas = 346.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 419.  
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 = 35,56%; PS = 11,69%; PCP = 10,98%; PEV = 1,43%.  
Valores desagregados no modelo ponderado: Governo = 34,79%; PS = 11,41%; PCP = 11,60%; PEV = 1,40%. 

A linha da figura anterior refere-se aos valores-referência atribuídos aos diferentes partidos da 
Oposição Parlamentar (desagregados).  

Os valores relativos à presença do PSD encontram-se abaixo dos definidos face aos valores-
referência, quer no que respeita ao registo simples da presença quer ponderando a valência 
e a audiência. 

Os valores relativos à presença do PCP+PEV, CDS e BE encontram-se acima dos definidos face 
aos valores-referência, quer no que respeita ao registo simples da presença quer 
ponderando a valência e a audiência. 

 Fig. 41  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS SEM REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR: MODELO SIMPLES E MODELO 

PONDERADO – RTPN / 2007-2008 

 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 346.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 419.  
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. 
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Os dados relativos à aplicação do modelo simples (presença) dos partidos sem representação 
parlamentar mostram que estes, no seu conjunto, se encontram abaixo dos valores-referência.  

O PND, MPT e PPM são os únicos partidos extra-parlamentares representados nas peças nos 
dias analisados na amostra. 

Os dados relativos à aplicação do modelo ponderado (presença, mais audiência média e 
valência/tom) dos partidos sem representação parlamentar mostram que, não existem 
alterações relevantes face ao modelo simples. 

Nota

Segundo as estimativas da ERC, e considerando uma média de 6 peças com protagonistas 
politico-partidários

: Como salientado anteriormente, no caso dos partidos sem assento parlamentar, os 
resultados são menos seguros numa análise por amostragem. 

Assim sendo, a ERC solicitou à RTP o envio das peças identificadas ao longo do ano de 2008 
contendo presenças dos partidos extra-parlamentares. A partir dessa informação foram 
construídos quadros comparativos utilizando os critérios da ERC mas, desta feita, referente a 
todo o universo ou população (ver anexo III). 

Da análise desse universo (referente às peças emitidas pelo bloco informativo da RTPN com 
presença dos partidos extra-parlamentares), verificam-se apenas 23 ocorrências, ou seja, 23 
presenças nas peças emitidas durante todo o ano de 2008, com ou sobre os partidos extra-
parlamentares. 

9

                       
 
9 Cálculo baseado na média de peças referentes aos dias da amostra analisados entre Setembro de 2007 
e Dezembro de 2008. 

, exibidas no noticiário em 365 dias do ano de 2008, os valores para o 
universo da presença dos partidos extra-parlamentares na RTPN situar-se-ia nos 1,1%. 
Considerando que na amostra utilizada pela ERC os valores correspondentes aos partidos 
extra-parlamentares se situam nos 1,2%, a diferença entre amostra e universo seria de apenas 
0,1%, mantendo-se assim abaixo dos valores-referência. 
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 PRESENÇAS POR SERVIÇO DE PROGRAMAS – GOVERNO + PS, OPOSIÇÃO PARLAMENTAR (EM 

SEPARADO) E OPOSIÇÃO EXTRA-PARLAMENTAR (EM SEPARADO)   

RTPN – VALORES ISOLADOS RELATIVOS A 2008 

 Fig. 42  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS: MODELO SIMPLES E MODELO PONDERADO – RTPN / APENAS 2008 

Formação 
Presenças 

acumuladas 
2007/2008 

Presenças 
isoladas 2008 

Ponderado 
Valência/rat% 

2007/2008 

Ponderado 
Valência/rat% isolado 

2008 

Valor de 
referência 

Governo+PS 47,3 47,4 46,2 46,2 50 

Oposição 
Parlamentar 

51,6 51,3 52,6 52,4 
 

48 

Oposição Extra-
parlamentar 

1,2 1,4 1,2 1,4 
 

2 

  
     

PSD 20,5 19,7 20,3 19,7 27,67 

PCP+PEV (CDU) 12,4 11,9 13,0 12,4 7,25 

CDS 9,8 10,3 10,1 10,6 6,96 

BE 8,8 9,4 9,2 9,7 6,11 

  
     

PND 0,7 0,8 0,8 0,9 0,66 

MPT 0,2 0,3 0,2 0,2 - 

PPM 0,2 0,3 0,2 0,2 - 

PNR - - - - 0,15 

POUS - - - - 0,09 

PDA - - - - 0,03 

PCTP/MRPP - - - - 0,79 

PH - - - - 0,28 

Nota: Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias em 2008 = 361.  
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. 

Considerando os dados relativos apenas aos dias da amostra do ano de 2008 no que 
concerne à aplicação do modelo simples (presença) e do modelo ponderado 
(presença+valência+audiência), não se verificam alterações significativas face aos analisados 
nas figuras supra.  

As diferenças entre os valores verificados para o ano de 2008 isolado e os  da amostra total, 
são pouco significativas e nunca excedem 1%. As tendências apuradas mantêm-se no 
essencial. 
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 AUTARQUIAS 

O presente ponto debruça-se sobre a presença de representantes de autarquias no bloco 
informativo do serviço público de televisão, nas peças incluídas na amostra, isto é, as peças 
com presença ou referência ao Governo e aos partidos políticos com e sem representação 
parlamentar.  

Como nota metodológica refere-se que a presença de um autarca é identificada e codificada 
sempre que surge. Se um autarca é apresentado apenas na qualidade de Presidente de uma 
câmara, sem referência ao partido a que pertence, e o enfoque da peça se centra nas políticas 
autárquicas, esse autarca é codificado como “Autarca” sem que lhe seja atribuída uma 
“classificação” como membro de um partido. Se, pelo contrário, esse autarca é apresentado 
também como membro de um determinado partido que se pronuncia sobre a actividade do 
Governo ou de um partido, a sua presença na peça é codificada como presença desse partido. 
A mesma situação se passa relativamente aos sindicatos e aos seus representantes, isto é, são 
codificados nessa qualidade sempre que surgem nas peças abrangidas na análise. 

Nota: Os dados referentes às presenças das autarquias referem-se apenas ao ano de 2008, 
uma vez que no ano anterior estas não foram registadas autonomamente.  

As presenças das autarquias identificadas na amostra representam cerca de 3,4% no bloco 
informativo das 24h da RTPN, correspondendo a 10 notícias com presença ou referência a 
autarcas ou autarquias. 

 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DADOS  

Apresentados e analisados os dados resultantes da aplicação do modelo simples e do modelo 
ponderado e das variáveis usadas no modelo ponderado, procede-se de seguida à sua 
contextualização, através da análise de outras variáveis – valência/tom 
actores/personalidades, temas, fontes. 

 VALÊNCIA/TOM DO GOVERNO E DOS PARTIDOS 

A análise da variável valência/tom permite compreender melhor o significado dos dados 
constantes dos capítulos anteriores. 

A definição dessa variável e das suas categorias encontra-se no Anexo II. 
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 Fig. 43   VALÊNCIA/TOM DAS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS – RTPN / 2007-2008 

RTPN 

Instituição Negativa Equilibrada ou Neutra Positiva Total 

Presidente da República 11,4 45,7 42,9 100 (70) 

Governo 38,8 36,2 25 100 (232) 

PS 20 51,7 28,3 100 (60) 

Sub-Total Governo + PS 34,9 39,4 25,7 100 (292) 

PSD 10,6 52,1 37,2 100 (94) 

PCP 9,8 39,2 51 100 (51) 

CDS-PP 2,3 51,2 46,5 100 (43) 

BE 7,5 45 47,5 100 (40) 

PEV - 66,7 33,3 100 (6) 

Sub-Total Partidos Parlamentares 8,1 48,3 43,6 100 (234) 

PND - 33,3 66,7 100 (3) 

MPT - 100 - 100 (1) 

PPM - 100 - 100 (1) 

Sub-Total Partidos Extra-Parlamentares - 60 40 100 (5) 

Sindicatos 6,3 62,5 31,3 100 (32) 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 6,9 58,6 34,5 100 (29) 

Forças Políticas e Institucionais (Outras) 10,2 61,4 28,4 100 (88) 

Sub-Total Outras Formações 8,7 61,1 30,2 100 (149) 

Total 18,9 (142) 47,2 (354) 33,9 (254) 100 (750) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 346;  
Total de presenças das instituições com valência/tom assinalada = 750. 
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. 

RTPN 

Instituições Equilibrada ou Neutra Positiva Negativa Total 

Autarquias 58,3% 25,0% 16,7% 100,0% (12) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 295;  
Total de presenças das Autarquias com valência/tom assinalada só em 2008 = 12. 
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. 

A figura anterior mostra a valência/tom da presença do Governo, dos partidos e das forças 
sociais que com estes interagem no bloco informativo. Através deles constata-se que a maioria 
das presenças de todos os partidos e do Governo possui valência/tom equilibrado ou neutro.  

O Governo e o PS em conjunto apresentam menor percentagem relativa de presenças com 
valência/tom equilibrado ou neutro (39,4%), sendo as presenças de valência/tom negativo 
(34,9%) superiores às positivas (25,7%). 

Os partidos da oposição parlamentar em conjunto apresentam maior percentagem relativa de 
presenças com valência/tom equilibrado ou neutro (48,3%), sendo as presenças de 
valência/tom negativo (8,1%) muito inferiores às positivas (43,6%). 
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Quanto aos partidos sem representação parlamentar apresentam, em conjunto, uma maior 
percentagem de presenças com valência / tom equilibrado ou neutro (60%). Apenas as 
presenças do PND surgem com valência/tom positivo (representadas em duas peças, num total 
de três). 

Em suma, quanto à variável valência/tom dos protagonistas/instituições presentes nas peças 
emitidas:  

O predomínio de uma valência/tom tendencialmente equilibrado ou neutro em relação a todos 
os protagonistas mostra que nesta variável o operador público observou, em geral, uma 
posição de neutralidade. Todavia, relativamente aos partidos da Oposição parlamentar o 
conjunto de presenças com valência/tom positivo e neutro, é muito superior ao das presenças 
com valência/tom negativo, ao contrário das peças com presença do Governo+PS em que os 
valores relativos à valência/tom positivo, neutro e negativo se aproximam. 

 QUALIDADE EM QUE INTERVÊM AS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS  

 Fig. 44  PROTAGONISTAS E ALVOS PRESENTES NAS PEÇAS – RTPN / 2007-2008 

RTPN 

Instituições Protagonista Alvo Total 

Presidente da República 88,6% 11,4% 100,0% (70) 

Governo 51,7% 48,3% 100,0% (232) 

PS 73,3% 26,7% 100,0% (60) 

Subtotal Governo+PS 56,2% 43,8% 100,0% (292) 

PSD 73,4% 26,6% 100,0% (94) 

PCP 84,3% 15,7% 100,0% (51) 

CDS 95,3% 4,7% 100,0% (43) 

BE 90,0% 10,0% 100,0% (40) 

PEV 100,0% - 100,0% (6) 

Subtotal Partidos Parlamentares 83,3% 16,7% 100,0% (234) 

PND 100,0% - 100,0% (3) 

MPT 100,0% - 100,0% (1) 

PPM 100,0% - 100,0% (1) 

Subtotal Partidos Extra-Parlamentares 100,0% - 100,0% (5) 

Sindicatos 93,8% 6,3% 100,0% (32) 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 96,6% 3,4% 100,0% (29) 

Forças Políticas e Institucionais (Outras) 84,1% 15,9% 100,0% (88) 

Subtotal Outras Formações 88,6% 11,4% 100,0% (149) 

Total 74,4% 26,4% 100,0% (750) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 346.  
Total de presenças das instituições com qualidade assinalada = 757. 
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. 
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RTPN 

Instituições Protagonista Alvo Total 

Autarquias 83,3% 16,7% 100% (12) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 =295.  
Total de presenças das instituições com qualidade assinalada só em 2008 = 665 
Total de presenças das Autarquias com qualidade assinalada só em 2008 = 12. 
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. 

A tabela anterior descreve a variável qualidade em que intervêm as instituições incluídas na 
análise.  

Esta variável agrega as categorias protagonista – “quem fala” ou “de quem se fala” -  e alvo – 
quem é destinatário da crítica de terceiros. 

Na categoria protagonista inclui-se o interveniente (pessoa ou instituição) que, na peça, não é 
alvo de crítica ou contestação de terceiros; 

Na categoria alvo, inclui-se o interveniente (pessoa ou instituição) que, na peça, é alvo de 
crítica ou contestação de terceiros. 

Os dados da tabela anterior mostram que o Governo+PS surgem como protagonistas, isto é, 
não são alvo de crítica, em 56,2% das peças em que estão presentes; e são alvo de crítica ou 
contestação por parte de terceiros em 43,8% das peças em que estão presentes.  

Os partidos da oposição parlamentar são protagonistas, isto é, não são alvo de crítica, em 
83,3% das peças em que estão presentes (em 73,4%, no caso do PSD). 

Estes partidos são alvo de crítica ou contestação de terceiros em 16,7% das peças em que 
estão presentes e entre estes, o PSD é-o mais frequentemente (26,6%).  

 Os partidos da oposição extra-parlamentar nunca são alvo de crítica, nos dias da amostra, 
sendo apenas protagonistas das peças em que estão presentes. 
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 Fig. 45  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS COM O GOVERNO – RTPN / 2007-2008 

RTPN 

Instituições   

Forças Políticas e Institucionais (Outras) 27,5 (41) 

Presidente da República 12,8 (19) 

Sindicatos 10,7 (16) 

PSD 10,1 (15) 

PS 10,1 (15) 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 9,4 (14) 

PCP-CDU 9,4 (14) 

CDS-PP 8,1 (12) 

BE 7,4 (11) 

PEV 2,0 (3) 

Governo isolado 35,6 (53) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 346 
Total de peças com presença do Governo = 149 
Total de presenças das instituições = 619 
Total de presenças das instituições nas peças com Governo =160  
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. 

A tabela anterior sintetiza as presenças das várias instituições que constam nas peças onde 
está presente o Governo. (Trata-se de uma sub-amostra das presenças das instituições). 

Das peças com presença do Governo intervêm igualmente outras instituições - partidos e 
diferentes forças sociais. Destas, cerca de 27,5% contam com a intervenção de forças 
institucionais ou políticas; 10,7% com a intervenção das forças sindicais e 9,4% com 
movimentos cívicos e forças sociais, tais como grupos de interesse ou de pertença, pequenas 
associações, grupos profissionais etc.. 

O Governo protagoniza isoladamente, ou seja sem a presença de outros partidos, instituições 
ou forças sociais, cerca de 35,6% das peças da amostra.  

Entre os partidos que mais interagem nas peças em que o Governo está presente, encontra-
se o PSD (10,1%), e o PS (10,1%), seguidos pelo PCP (9,4%). 
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 Fig. 46  FONTES E NÚMERO DE FONTES DE INFORMAÇÃO – RTPN / 2007-2008 

RTPN 

Fonte de Informação 
Número de Fontes 

Fonte única Fonte múltipla Não Aplicável Total 

Presidência da República 73,2% 26,8% - 100% (41) 

Governo 50,9% 49,1% - 100% (108) 

PS 75,0% 25,0% - 100% (20) 

Subtotal Governo+PS 54,7% 45,3% - 100%(128) 

PSD 69,8% 30,2% - 100%(53) 

PCP/CDU 100,0% - - 100%(18) 

CDS/PP 84,6% 15,4% - 100%(13) 

BE 70,0% 30,0% - 100%(10) 

Vários partidos políticos (oposição) - 100,0% - 100% (21) 

Outros partidos políticos (FPNP) 66,7% 33,3% - 100%(3) 

Subtotal Partidos Políticos 65,6% 36,4% - 100%(118) 

Governos/Assembleias Regionais 60,0% 40,0% - 100%(5) 

Subtotal Governos e Orgãos Regionais 60,0% 40,0% - 100%(5) 

Outras fontes 68,8% 31,3% - 100%(48) 

Subtotal Outros 68,8% 31,3% - 100%(48) 

Informação não atribuída - - 100,0% 100%(5) 

Total 61,2% 37,4% 1,40% 100%(345) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 346;  
Total de peças com fontes de informação identificadas = 340 ; Total de peças com informação não atribuída = 5. 
Valores em percentagem. 

Considerando apenas as peças em que é possível identificar uma fonte de informação, 
podemos verificar que estas se apresentam como fontes isoladas ou únicas em 61,2% das 
peças analisadas na amostra. Pelo contrário, 37,4% das peças com fontes têm fonte múltipla, 
contando com a presença de mais do que uma fonte de informação. 

Em 54,7% das peças em que o Governo e o PS são a fonte de informação que mais se destaca, 
são também a única fonte consultada. No caso das peças que têm os partidos com 
representação parlamentar como fonte que mais se destaca, 65,6% são fonte única e 36,4% 
possuem outras fontes de informação.  
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 VARIÁVEIS DE CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DADOS (APLICÁVEIS SÓ A 2008) 

 Fig. 47  CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO GOVERNATIVA – RTPN / 2008 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 295.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008=100; Total de peças sem 
Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 99; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 
171. 
Valores em percentagem. 

Esta variável identifica todos os casos em que o assunto ou ideia preponderante abordada ou 
desenvolvida na peça se centra em questões críticas à actividade ou política desenvolvida pelo 
Governo nacional e seus representantes, quer centrada no discurso de terceiros, quer no 
discurso do operador. 

No gráfico anterior é analisada a variável crítica ou contestação à acção governativa. O total 
abrangido nesta análise refere-se à contabilização de todas as peças analisadas apenas para o 
ano de 2008, altura em que se introduziu esta variável. 

No total das peças analisadas, em 32,5% não é feita qualquer referência ao Governo ou à 
acção governativa, nem positiva nem negativa. Em 33,9% existe crítica ao Governo nacional ou 
seus representantes. Em 33,6% não existe crítica ou contestação à actividade governativa. 

33,9

33,6

32,5

SIM, contesta Governo NÃO contesta Governo Não aplicável
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 Fig. 48  TEMAS DAS PEÇAS COM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO GOVERNATIVA – RTPN / 2008 

RTPN 

Temas    

Políticas para a Educação 21,0 

Políticas Laborais 12,0 

Políticas Fiscais/Financeiras 8,0 

Alterações na formação do Governo 5,0 

Políticas para a Saúde 5,0 

Actividades genéricas dos partidos políticos 4,0 

Políticas de Administração Pública 4,0 

Políticas de Defesa e Segurança 4,0 

Políticas de Reabilitação Social 4,0 

Discussão do Orçamento de Estado 3,0 

Críticas Intra-partidárias 3,0 

Acção governativa genérica 3,0 

Críticas Inter-partidárias 2,0 

Políticas de Ordenamento do Território 2,0 

Políticas para a Segurança Social 2,0 

Políticas para Agricultura/Pescas 2,0 

Políticas para a Ciência e Tecnologia 1,0 

Políticas Económicas 1,0 

Políticas para a Justiça 1,0 

Actividades de Órgãos Regionais 1,0 

Subtotal Política Nacional 88,0 

Subtotal Economia, Finanças e Negócios 8,0 

Subtotal Saúde e Acção social 1,0 

Subtotal Comunicação 1,0 

Subtotal Ciência e Tecnologia 1,0 

Subtotal Assuntos Comunitários 1,0 

Total 100,0 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 295.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 100.  
Valores em percentagem. 

Na tabela anterior são identificados os temas das peças onde existe crítica ou contestação à 
acção governativa.   

Os dados mostram que os assuntos ou temas mais abordados nessas peças são as políticas 
para a educação (21%), as políticas laborais (12%), as políticas fiscais e financeiras (8%), 
alterações na formação do governo a par com as políticas para a saúde (ambas com 5%).  
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 DADOS SOBRE AS ELEIÇÕES INTERNAS DO PSD 

 Fig. 49  ELEIÇÕES INTERNAS DO PSD: QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS SOBRE AS 

ELEIÇÕES INTERNAS DO PSD -RTPN / 2008 

RTPN 

Instituições Protagonista  Alvo  Total 

Presidente da República 100,0% - 100,0%(1) 

Sub-total Presidente da República 100,0% - 100,0%(1) 

PSD 68,4% 31,6% 100,0%(19) 

Sub-total partidos políticos 68,4% 31,6% 100,0%(19) 

Total 70,0% 30,0% 100,0%(20) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 295.  
Total de peças sobre eleições internas do PSD só em 2008 = 19.  
Total de presenças das instituições com qualidade assinalada em peças sobre eleições internas do PSD só em 2008 = 
20. 
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. 

Na tabela supra considera-se a variável qualidade da intervenção das instituições incluídas na 
análise apenas nas peças sobre as eleições internas do PSD.  

Das peças analisadas na amostra, 5,5% contêm assuntos directa ou indirectamente ligados às 
Eleições Internas do PSD e aos candidatos à liderança do partido. Nessas peças, 68,4% 
presenças representam o PSD na qualidade de protagonista ou seja, prestando declarações em 
discurso directo ou indirecto, sem crítica ou contestação. Porém, em 31,6% destas presenças, 
o PSD surge na qualidade de destinatário ou alvo das críticas de terceiros, na sua maior parte 
críticas internas resultantes da disputa entre os candidatos à liderança do partido. 

 Fig. 50  ELEIÇÕES INTERNAS DO PSD: DISTRIBUIÇÃO DE TEMAS DAS PEÇAS SOBRE AS ELEIÇÕES INTERNAS DO PSD - RTPN 

/ 2008 

RTPN 

Temas 

Actividades genéricas dos partidos políticos 63,2% 

Críticas Intra-partidárias 36,8% 

Total 100,0% (19) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 295;  
Total de peças sobre eleições internas do PSD só em 2008 = 19.  
Valores em percentagem. 

Analisando a distribuição de temas nas peças sobre as eleições internas do PSD, observa-se 
que o tema dominante se debruça sobre as “actividades genéricas dos partidos”, em particular 
sobre as acções de campanha ou o Congresso do PSD, e “críticas intra-partidárias” que, como 
referido anteriormente para a RTP1 e RTP2, se relacionam com críticas internas resultantes da 
disputa entre os candidatos à liderança do partido. 
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 PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

O presente ponto debruça-se sobre a cobertura das actividades do Presidente da República 
(PR) no bloco informativo do serviço público de televisão.  

As peças com presença do Presidente da República (PR) correspondem a 18,2% das peças 
analisadas neste período – Setembro de 2007 a Dezembro de 2008, correspondendo a 63 
notícias com presença ou referência ao Chefe de Estado. 

 SÍNTESE CONCLUSIVA 

 RTPN  

 

A análise abrange todas as peças em que o Governo e os partidos políticos, com e sem 
representação parlamentar, estão presentes ou são referidos, emitidas no bloco informativo 
da RTPN - Jornal das 24h - entre 1 de Setembro e 31 de Outubro de 2007 e ano de 2008. 

A análise é realizada por amostragem, tendo sido abrangidas na amostra 346 peças (uma peça 
pode incluir a presença de mais do que um protagonista). 

Em termos genéricos, no bloco informativo da RTPN os valores obtidos pelo Governo e PS 
(em conjunto) e pelos partidos políticos da oposição parlamentar (em conjunto) aproximam-
se dos valores-referência atribuídos pela ERC.  

Quanto aos partidos sem representação parlamentar, não atingem, no seu conjunto, o valor-
referência nos dias da amostra.  

Na análise detalhada de cada partido verifica-se, nos dias da amostra, uma sub-representação 
do PSD, cujos valores se situam abaixo do valor-referência. 

Assim, concretizando:  

Contabilizando apenas a presença do Governo e dos partidos nas peças emitidas, o Governo, 
juntamente com o PS, soma 198 presenças, correspondentes a 47,3% do total de presenças. Os 
partidos com representação parlamentar representam, em conjunto, 51,5% do total de 
presenças nos três blocos informativos. Os partidos sem representação parlamentar 
representam, em conjunto, 1,2% do total de presenças. 

Ponderando a presença com a audiência média e valência/tom conferidos aos protagonistas, o 
Governo e o PS em conjunto representam 46,2% do total de presenças, os partidos com 
representação parlamentar 52,6% e os partidos sem representação parlamentar 1,2%. 

A margem de erro máximo da amostra utilizada no caso da RTPN é de 12,7%, para 
um grau de confiança de 95%, pelo que os dados devem ser lidos como 
representando tendências apuradas para os dias seleccionados na amostra. 
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Desagregando os dados por partido político, verifica-se que o PSD obtém 20,5% das presenças. 
Ponderando a presença com a audiência média e valência/tom o PSD, representa 20,3%.  

O PCP e o PEV, em conjunto, representam 12,4% das presenças. Ponderando a presença com a 
audiência média e a valência/tom, representam 13%. 

O CDS/PP representa 9,8% das presenças. Ponderando a presença com a audiência média e a 
valência/tom, o CDS/PP representa 10,1%. 

O PS, considerado separadamente do Governo, corresponde a 11,7% das presenças. 
Ponderando a presença com a audiência média e a valência/tom, o PS representa 11,4%.    

O BE representa 8,8% das presenças. Ponderando a presença com a audiência média e a 
valência/tom, o BE representa 9,2%. 

Relativamente aos partidos sem representação parlamentar, o PND, MPT e o PPM 
representam, entre 0,2% e 0,8% das presenças. Ponderando a presença com a audiência média 
e a valência/tom, representam valores semelhantes.  
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Informação Diária

PARTE  I

RTP Açores - RTP Madeira
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RTP AÇORES E RTP MADEIRA 

 NOTA PRÉVIA    

A Lei da televisão (Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho) estipula no n.º 3, al. c) do artigo 52º que a 
concessão de serviço público de televisão inclui “

 SOBRE O MODELO DE AVALIAÇÃO: MODELO SIMPLES E MODELO PONDERADO 

[d]ois serviços de programas televisivos 
especialmente destinados, respectivamente, à Região Autónoma dos Açores e à Região 
Autónoma da Madeira”. Diz ainda a Lei da Televisão (artigo 56º, n.º 1) que “[o)s serviços de 
programas televisivos especialmente destinados às Regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira devem atender às respectivas realidades sociais e culturais e valorizar a produção 
regional”.  

Como parte integrante do serviço público de televisão, a RTP Açores (doravante RTPA) e a RTP 
Madeira (doravante RTPM) estão, pois, vinculadas aos deveres que impendem sobre o 
operador público de televisão, em particular, os respeitantes ao cumprimento do pluralismo 
político-partidário. Daí que a informação emitida pelos dois serviços de programas tenha sido 
abrangida na avaliação do pluralismo político-partidário. 

Neste capítulo, dá-se conta dos dados resultantes dessa avaliação. 

O modelo de avaliação do pluralismo político-partidário baseia-se, tal como para os serviços de 
programas RTP1, RTP2 e RTPN, atrás exposto, na contabilização da presença dos protagonistas 
do campo político-partidário: Governo e partidos políticos. 

Nos protagonistas abrangidos na avaliação do pluralismo político-partidário na RTPA e na 
RTPM incluem-se também, para além do governo nacional e dos partidos políticos nacionais, 
os governos e os partidos políticos da Região Autónoma dos Açores (doravante RAA) e da 
Região Autónoma da Madeira (doravante RAM).  

Os blocos informativos analisados são o das 20h00 do serviço de programas da Região 
Autónoma dos Açores e o das 21h00 do serviço de programas da Região Autónoma da 
Madeira.  

A avaliação é feita ao seguinte nível: 

Presença dos governos regionais da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da 
Madeira e dos partidos políticos das RA, em função de valores percentuais (valores-referência), 
calculados com base na representatividade de cada partido político regional no quadro 
parlamentar de cada uma das regiões autónomas, saído das últimas eleições para as 
assembleias legislativas regionais. 

Tal como para os serviços de programas RTP1, RTP2 e RTN, o Conselho Regulador teve em 
conta que uma avaliação calculada em função dos valores obtidos nas últimas eleições 
legislativas e regionais resultaria em níveis excessivamente elevados da presença do Governo 
nacional e dos governos de cada uma das Regiões Autónomas, e do partido, ou dos partidos, 
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das respectivas maiorias, ao mesmo tempo que remeteria para valores demasiado reduzidos a 
presença dos partidos parlamentares com menor expressão eleitoral e, porventura, anularia a 
presença dos partidos sem representação parlamentar. 

Recorda-se, por outro lado, que o modelo de avaliação do pluralismo político-partidário 
envolve uma ponderação tanto quantitativa quanto qualitativa e que os valores quantitativos 
são valores-referência. E, como também já referido anteriormente, deve-se ter presente que o 
Governo nacional e os governos das Regiões Autónomas poderiam até, em sentido próprio, 
não ficar incluídos num critério que, como se viu, parte da representação obtida em sufrágio e 
depois expressa no quadro de um outro órgão de soberania, a Assembleia da República, a 
Assembleia Legislativa Regional dos Açores e a Assembleia Legislativa Regional da Madeira. 

Ainda assim, tomando em consideração (em última ratio) a referência mais funda do poder e 
da oposição, que está implícita no debate político em geral e no debate político-partidário em 
particular, o Conselho Regulador optou por valores-referência equitativos, os quais, sendo 
embora relativamente “penalizadores” para o Governo nacional, para os Governos Regionais e 
para o partido ou partidos da maioria – quaisquer que sejam, uma vez que se trata de um 
modelo abstracto – conferem aos partidos parlamentares com menor representatividade 
eleitoral e aos partidos sem representação parlamentar uma presença mais expressiva na 
informação do operador público. 

Tendo presente estes objectivos, apresentam-se, a seguir, os valores-referência adoptados 
pela ERC. 

 VALORES-REFERÊNCIA DA AVALIAÇÃO DO PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO 
SERVIÇO DE PROGRAMAS DA RTPA E DA RTPM 

 REPRESENTAÇÃO DOS GOVERNOS E DOS PARTIDOS POLÍTICOS DAS REGIÕES AUTÓNOMAS NOS BLOCOS 

INFORMATIVOS DAS 20H00 DA RTPA E DAS 21H00 DA RTPM 

Relativamente à avaliação da presença dos governos e dos partidos da RAA e da RAM, a 
representatividade dos partidos políticos e dos governos, de cada Região Autónoma emana de 
actos eleitorais próprios.  

 RTP AÇORES 

A figura 51 mostra os resultados das últimas eleições para a Assembleia Legislativa Regional 
dos Açores e, na coluna da direita, os valores-referência calculados em função desses 
resultados.  

O objectivo é idêntico ao referido supra: pretende-se salientar que, a adoptarem-se esses 
valores, que correspondem ao peso eleitoral de cada partido na Assembleia Legislativa 
Regional, a presença do PS Açores (em conjunto com o Governo Regional dos Açores) na 
informação da RTP Açores teria como referência o valor de 59,62%, enquanto a coligação 
PSD/CDS-PP seria de 40,38% do total de presenças do conjunto dos partidos, deixando sem 
valor de referência os partidos sem representação parlamentar.  
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 Fig. 51  RESULTADOS DAS ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL DOS AÇORES: 200410 

Partidos 
da RAA 

Resultados 
eleições 

N.º de deputados 
Assembleia Legislativa 

Regional dos Açores 

Valores-referência calculados 
com base no n.º de deputados 

nível Regional 

PS 56,97% 31 59,62% 

PPD/PSD+CDS/PP 36,84% 21 40,38% 

PCP/PEV 2,79% 0 0% 

BE 0,97% 0 0% 

MPT 0,35% 0 0% 

PPM 0,28% 0 0% 

PDA 0,23% 0 0% 
Fonte: CNE, eleições legislativas dos Açores 2004. 

A figura 52 contém os valores-referência adoptados pela ERC para a citada avaliação: 50% para 
o Governo Regional dos Açores em conjunto com o PS Açores, 48% para os partidos da 
oposição parlamentar, coligação PSD/CDS e 2% para os partidos sem representação 
parlamentar, ou seja, todos os outros.  

 Fig. 52  VALORES-REFERÊNCIA ADOPTADOS PELA ERC - RAA 

*Partidos que concorreram às eleições legislativas regionais em 2004 e inscritos na CNE. 

 RTP MADEIRA  

Relativamente à RTPM, a figura 53 mostra os resultados das últimas eleições para a 
Assembleia Legislativa Regional da Madeira e, na coluna da direita, os valores-referência 
calculados em função desses resultados.  

A adoptarem-se esses valores, correspondentes ao peso eleitoral de cada partido na 
Assembleia Legislativa Regional, a presença do PPD/PSD (em conjunto com o Governo Regional 
da Madeira) na informação da RTP Madeira teria como referência o valor de 70,21%, a enorme 
distância dos partidos da oposição parlamentar, o mais votado dos quais, o PS, não 
ultrapassaria 14,89% do total de presenças do conjunto dos partidos, ficando os restantes 
partidos com valores residuais.  

                       
 
10 A presente avaliação baseia-se nos resultados eleitorais decorrentes da eleição de 2004. 
Considerando que a Eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, teve lugar 
em 19 de Outubro de 2008, esta análise ainda não reflecte as alterações daí decorrentes. Porém, a 
avaliação referente a 2009 contemplará o novo quadro legislativo. 

Protagonista/Instituição 
nível regional RAA 

Valores- referência adoptados* 
nível regional 

Governo Regional Açores+ Partido Socialista Açores 50% 

Oposição Parlamentar (coligação PSD+CDS-PP) 48% 

Oposição Extraparlamentar* 
(PCP/PEV+ BE+MPT+PPM+PDA, etc.) 

2% 
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 Fig. 53  RESULTADOS DAS ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL DA MADEIRA: 2007 

Partidos 
da RAM 

Resultados 
eleições 

N.º de deputados 
Assembleia Legislativa Regional da 

Madeira 

Valores-referência calculados com base 
no n.º de deputados 

nível Regional 

PPD/PSD 64,24% 33 70,21% 

PS 15,42% 7 14,89% 

CDU/PCP-PEV 5,44% 2 4,26% 

CDS/PP 5,34 2 4,26% 

BE 2,98% 1 2,13% 

MPT 2,26% 1 2,13% 

PND 2,08% 1 2,13% 

Fonte: CNE 

Assim, a figura 54 contém os valores-referência adoptados pela ERC: 50% para o Governo 
Regional da Madeira em conjunto com o PPD/PSD Madeira, 48% para aos partidos da RAM da 
oposição parlamentar e 2% para os partidos da RAM sem representação parlamentar. 

 Fig. 54  VALORES-REFERÊNCIA ADOPTADOS PELA ERC - RAM 

* Partidos que concorreram às eleições legislativas regionais e inscritos na CNE. 

Exposta a metodologia relativa à identificação dos valores-referência, a adoptar na avaliação 
do pluralismo político-partidário relativamente à presença do Governo Regional e dos partidos 
regionais, na RTPA e na RTPM, cabe agora explicitar, mais em concreto, o modelo utilizado na 
avaliação. 

O modelo de avaliação do pluralismo político-partidário é de natureza qualitativa e 
quantitativa. Na vertente quantitativa (modelo simples), a presença dos protagonistas 
abrangidos (governos nacional e regional e partidos políticos nacionais e das RA) na 
informação do operador público de televisão é avaliada em função dos valores-referência atrás 
apresentados.  

Trata-se, neste modelo, de considerar apenas a presença do Governo e dos partidos nas peças 
analisadas, independentemente da valência/tom que lhes estão associados.  

A vertente qualitativa da análise (modelo ponderado) contempla também variáveis de 
ponderação e de contextualização para além da presença: valência/tom. 

Dado que o serviço MediaMonitor da Marktest não dispõe de registos de audiências para a 
RTP Açores e a RTP Madeira, a variável audiência média foi abandonada. O modelo ponderado 

Protagonista/Instituição 
Nível regional RAM 

Valores-referência adoptados 
nível regional 

Governo regional Madeira + PSD Madeira 50% 

Oposição Parlamentar da Madeira (PS+PCP/PEV+CDS-PP+BE+MPT+PND) 48% 

Oposição Extraparlamentar da Madeira (restantes partidos) 2% 
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na avaliação das peças emitidas pela RTPA e RTPM contempla, pois, apenas a presença e 
valência/tom. 

O tratamento destas variáveis permite obter um quadro mais fiel do cumprimento do 
pluralismo político-partidário nos serviços de programas do que se se avaliasse apenas a 
presença dos diferentes protagonistas.  

A presença do Presidente da República na informação da RTPA e da RTPM é registada e 
analisada, não lhe sendo atribuído valor de referência. 
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 RTP AÇORES 

 DADOS ACUMULADOS - SETEMBRO DE 2007 A NOVEMBRO DE 2007 E ANO DE 2008 

 NOTA PRÉVIA    

O presente relatório dá seguimento ao processo de avaliação do pluralismo político-partidário 
no serviço público de televisão. Este capítulo do relatório abrange cumulativamente o período 
de 01 de Setembro de 2007 a 30 de Novembro de 2007 e o ano de 2008.  

Trata-se de uma análise por amostragem que abrange o conjunto das peças noticiosas 
emitidas durante o período temporal acima referido e para as datas indicadas mais adiante 
neste capítulo. São consideradas peças em que existe presença ou são referenciados 
protagonistas ou instituições político-partidárias. São também consideradas na análise as 
peças protagonizadas pelo Presidente da República. 

Para efeitos de operacionalização das categorias de protagonistas supracitadas, o conceito de 
protagonista refere-se a personalidades ou instituições (Governos nacional e regionais e 
Partidos nacionais e regionais ou seus representantes) cuja presença se revele central na 
construção da notícia. 

Na categoria governo nacional são consideradas peças protagonizados por primeiro-ministro, 
ministérios e ministros, secretarias de Estado e secretários de Estado, porta-vozes oficiais e 
outros representantes do Governo.  

Na categoria governos regionais são consideradas peças protagonizadas por Governo Regional 
e Presidente do Governo Regional, vice-presidente do Governo Regional, secretarias regionais 
e secretários regionais, porta-vozes oficiais e outros representantes do Governo Regional. 

Na categoria partidos políticos (nacionais ou regionais), são consideradas peças protagonizadas 
por dirigentes partidários, porta-vozes oficiais dos partidos, deputados e outros 
representantes. 

A avaliação do pluralismo político-partidário é feita com base em valores-referência 
adoptados pela ERC calculados em função do quadro parlamentar saído das últimas eleições 
legislativas regionais. 

 
 

A informação estatística detalhada encontra-se no Anexo IV 

A margem de erro máximo da amostra utilizada é de 12,2%,  para um grau de 
confiança de 95%, pelo que os dados devem ser lidos como representando tendências 
apuradas para os dias selecionados na amostra. 
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 METODOLOGIA 

O presente capítulo detém-se sobre os resultados da avaliação do pluralismo político-
partidário no serviço de programas da RTP Açores, incidindo no bloco informativo das 20h00 
(Telejornal Regional) no período de 01 de Setembro de 2007 a 30 de Novembro de 2007 e de 
1 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008, e abrangendo todas as peças com 
protagonistas ou instituições político-partidárias. 

Foram analisadas 284 peças em 56 edições do Telejornal Regional, as quais correspondem à 
totalidade das peças em que protagonistas ou representantes de instituições político-
partidárias – Governo e partidos políticos – estão presentes quer através de declarações suas 
quer de referências directas ou indirectas de outros protagonistas nos dias da amostra. O 
número total de peças emitidas e analisadas em 2007 foi de 39 e em 2008 de 245. 

O critério de selecção dessas peças baseia-se na identificação de referências explícitas no 
conteúdo da peça a, pelo menos, um desses protagonistas ou instituições, sendo excluídas da 
análise as peças que não se referem explicitamente a nenhum dos citados 
protagonistas/instituições. 

A definição das variáveis utilizadas na amostra consta do texto que acompanha os respectivos 
quadros e gráficos.  

A figura seguinte representa o mapa das 5611

 Fig. 55   MAPA DAS EDIÇÕES ANALISADAS (2007/2008) 

 edições dos blocos informativos do serviço de 
programas analisado no período de 01 de Setembro de 2007 a 30 de Novembro de 2007 e de 
1 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008.  

Data Dias da Semana Ano 2007 

7-Set-07 Sexta 2007 

15-Set-07 Sábado 2007 

23-Set-07 Domingo 2007 

1-Out-07 Segunda 2007 

9-Out-07 Terça 2007 

17-Out-07 Quarta 2007 

25-Out-07 Quinta 2007 

2-Nov-07 Sexta 2007 

10-Nov-07 Sábado 2007 

18-Nov-07 Domingo 2007 

26-Nov-07 Segunda 2007 

 

  

                       
 
11 No dia 19 de Outubro, previsto para análise na amostra seleccionada, não foi emitido o Telejornal dos 
Açores. Este facto deveu-se à sua substituição por uma emissão especial dedicada à cobertura dos 
resultados da Eleição Legislativa Regional dos Açores. 
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Data Dias da Semana Ano 2008 

5-Jan-08 Sábado 2008 

13-Jan-08 Domingo 2008 

21-Jan-08 Segunda 2008 

29-Jan-08 Terça 2008 

06-Fev-08 Quarta 2008 

14-Fev-08 Quinta 2008 

22-Fev-08 Sexta 2008 

01-Mar-08 Sábado 2008 

09-Mar-08 Domingo 2008 

17-Mar-08 Segunda 2008 

25-Mar-08 Terça 2008 

02-Abr-08 Quarta 2008 

10-Abr-08 Quinta 2008 

18-Abr-08 Sexta 2008 

26-Abr-08 Sábado 2008 

04-Mai-08 Domingo 2008 

12-Mai-08 Segunda 2008 

20-Mai-08 Terça 2008 

28-Mai-08 Quarta 2008 

05-Jun-08 Quinta 2008 

13-Jun-08 Sexta 2008 

21-Jun-08 Sábado 2008 

29-Jun-08 Domingo 2008 

07-Jul-08 Segunda 2008 

15-Jul-08 Terça 2008 

23-Jul-08 Quarta 2008 

31-Jul-08 Quinta 2008 

08-Ago-08 Sexta 2008 

16-Ago-08 Sábado 2008 

24-Ago-08 Domingo 2008 

01-Set-08 Segunda 2008 

09-Set-08 Terça 2008 

17-Set-08 Quarta 2008 

25-Set-08 Quinta 2008 

03-Out-08 Sexta 2008 

11-Out-08 Sábado 2008 
1219-Out-08 Domingo 2008 

27-Out-08 Segunda 2008 

04-Nov-08 Terça 2008 

12-Nov-08 Quarta 2008 

20-Nov-08 Quinta 2008 

28-Nov-08 Sexta 2008 

06-Dez-08 Sábado 2008 

14-Dez-08 Domingo 2008 

22-Dez-08 Segunda 2008 

30-Dez-08 Terça 2008 

Para mais informações metodológicas sobre a definição da amostra consultar o Anexo IV. 
                       
 
12 Idem. 
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 ACONTECIMENTOS DA ACTUALIDADE NOTICIOSA COM RELEVÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DO PLURALISMO 

POLÍTICO-PARTIDÁRIO  

SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2007 E ANO DE 2008 

Para uma leitura e interpretação mais completas dos dados a seguir expostos, considera-se útil 
apresentar uma breve síntese dos principais acontecimentos de âmbito nacional e de natureza 
política e partidária com relevância para a presente avaliação. 

Trata-se, em traços gerais, de caracterizar o “pano de fundo” que serve de enquadramento às 
notícias objecto de análise. 

No que se refere aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2007, abrangidos na 
amostra, há a salientar a revisão do estatuto político-administrativo dos Açores; a visita do 
Presidente da república aos Açores e as eleições directas do PSD Açores. 

No plano governativo, destacam-se o investimento na investigação científica e assuntos vários 
ligados à educação, à agricultura e à reforma da função pública. 

Em 2008, a nível da política regional e da acção governativa, tiveram relevo actividades do 
Governo regional em diversas áreas: ambiente, saúde, educação, juventude, agricultura, apoio 
às famílias (criação de creches, entrega de casas). 

A um nível político mais geral destacaram-se os seguintes acontecimentos: fim das cotas 
leiteiras, Lei das finanças regionais, subsídios para fixação de médicos, listas de espera para 
cirurgia nos Açores, o impacto do aumento do preço dos combustíveis na região, 
descontentamento dos professores dos Açores, a segmentação da SATA e a celebração do Dia 
da Região. 

No plano sindical salienta-se a greve dos trabalhadores de terra da SATA. 

No plano partidário, tiveram relevo as Eleições legislativas dos Açores e respectiva campanha 
eleitoral. As eleições directas do PS Açores. O Congresso do PS Açores, bem como diversas 
actividades do PSD Açores. 

Entre as actividades ligadas à Presidência da República destacou-se a discussão em torno do 
veto presidencial ao Estatuto político-administrativo dos Açores e o comunicado de Cavaco 
Silva.  

No plano internacional destacou-se a polémica sobre a utilização da Base das Lages para 
transferência de prisioneiros de Guantánamo. 
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 PEÇAS COM PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS NO BLOCO INFORMATIVO DA RTPA 

 Fig. 56   NÚMERO DE PEÇAS POR MÊS – RTPA / 2007-2008 

 

 
Nota: Total de peças emitidas analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Valores em números absolutos. 

Entre 01 de Setembro de 2007 a 30 de Novembro de 2007 e de 1 de Janeiro de 2008 a 31 de 
Dezembro de 2008 (15 meses) foram analisadas no bloco informativo dos serviços de 
programas da RTPA, 284 peças noticiosas com participação de pelo menos um dos 
protagonistas ou instituições político-partidárias abrangidas na análise.  
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 Fig. 57  NÚMERO DE PRESENÇAS NAS PEÇAS: GOVERNO E PARTIDOS – RTPA / 2007-2008 

RTP Açores 

Instituições Açores 

Governo Açores 146 

PS AÇORES 29 

Subtotal Governo Açores + PS Açores 175 

PSD AÇORES 53 

CDS/PP AÇORES 24 

Subtotal Partidos Parlamentares Açores 77 

PCP E PEV (CDU) AÇORES 15 

BE AÇORES 10 

PPM AÇORES 9 

PDA AÇORES 8 

MPT AÇORES 4 

PND AÇORES 2 

Subtotal Partidos Extra-Parlamentares Açores 48 

Subtotal Açores 300 

Instituições Nacionais 

Governo Nacional 22 

PS NACIONAL 12 

Subtotal Governo Nacional + PS Nacional 34 

PSD NACIONAL 12 

PCP (CDU) NACIONAL 4 

CDS/PP NACIONAL 4 

BE NACIONAL 3 

Subtotal Partidos Parlamentares Nacionais 23 

PPM NACIONAL 1 

Subtotal Nacional 58 

Instituições Madeira 

Governo  Madeira 1 

CDS/PP MADEIRA 1 

Subtotal Madeira 2 

Total 360 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 360.  
Valores em números absolutos.  
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. 

A figura anterior contabiliza a presença do Governo e dos partidos em números absolutos nas 
peças emitidas. O total de presenças apurado é de 360 no bloco informativo da RTPA, sendo 
que o total de peças em que esses protagonistas/instituições estão presentes é de 284.  
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Estes dados mostram que existem peças nas quais se verifica a presença de mais do que um 
protagonista do Governo e dos partidos. 

Conforme se pode observar a partir da leitura da tabela anterior, a maior parte das instituições 
político-partidárias presentes no bloco informativo da RTPA, são regionais e pertencem à 
própria RAA (Governo Regional dos Açores mais Partidos dos Açores = 300 presenças). 

Registaram-se apenas 58 presenças, nos dias analisados na amostra, referentes ao Governo e 
Partidos nacionais. 

Quanto às presenças registadas referentes à Região Autónoma da Madeira, registaram-se 
apenas duas nos dias analisados. 

Considerando apenas as 58 peças em que se regista presença das instituições político-
partidárias nacionais (Governo Nacional e Partidos Nacionais) presentes no bloco informativo 
da RTPA, observa-se que: O Governo Nacional e o PS Nacional representam 58,6% dessas 
presenças; os partidos da oposição parlamentar nacional representam 39,7% dessas 
presenças; e os partidos da oposição extra-parlamentar nacional, com apenas 1 presença do 
PPM nacional, representam 1,7%. 

 Fig. 58  DURAÇÃO TOTAL E DURAÇÃO MÉDIA DAS PEÇAS - RTPA / 2007-2008 

Duração total das peças 09:41:43 

Duração média das peças 00:02:03 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 284.  
Valores em horas:minutos:segundos. 

Entre 01 de Setembro de 2007 a 30 de Novembro de 2007 e de 1 de Janeiro de 2008 a 31 de 
Dezembro de 2008 (15 meses), as peças sobre os Governos nacional e Regional e os partidos 
políticos nacionais e regionais emitidas, nos dias da amostra, no bloco informativo da RTPA 
totalizaram 09 horas, 41 minutos e 43 segundos. 

A duração média dessas peças situou-se à volta dos dois minutos. 
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 Fig. 59  DURAÇÃO TOTAL ACUMULADA DAS PEÇAS COM PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS – RTPA / 2007-2008 

RTP Açores 

Governo Nacional 0:40:05 

Governo Açores 5:10:59 

Governo Madeira 0:01:08 

PS AÇORES 1:02:28 

PSD AÇORES 1:56:24 

CDS AÇORES 0:53:37 

PCPPEV AÇORES 0:29:33 

BE AÇORES 0:19:58 

PDA AÇORES 0:14:00 

PPM AÇORES 0:16:44 

PND AÇORES 0:03:54 

MPT AÇORES 0:05:57 

CDS MADEIRA 0:02:27 

PS NACIONAL 0:26:07 

PSD NACIONAL 0:22:30 

PCPCDU NACIONAL 0:08:52 

CDSPP NACIONAL 0:13:40 

BE NACIONAL 0:07:20 

PPM NACIONAL 0:02:16 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 360.  
Valores em horas:minutos:segundos.  
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. 

A figura anterior mostra o somatório da duração das peças com presença (através de 
declarações ou sendo referidos em discurso indirecto) de protagonistas dos Governo Nacional 
e Regional e dos partidos nacionais e regionais, sendo que na mesma peça podem aparecer 
vários desses protagonistas. Frequentemente acontece o Governo interagir com os partidos 
políticos na mesma peça. Quando isso acontece, a duração da peça é contabilizada para cada 
um deles (na mesma proporção para todos). 
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 Fig. 60  DURAÇÃO MÉDIA DAS PEÇAS COM PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS – RTPA / 2007-2008 

RTP Açores 

Governo Nacional 0:01:49 

Governo Açores 0:02:08 

Governo Madeira 0:01:08 

PS AÇORES 0:02:09 

PSD AÇORES 0:02:12 

CDS AÇORES 0:02:14 

PCPPEV AÇORES 0:01:58 

BE AÇORES 0:02:00 

PDA AÇORES 0:01:45 

PPM AÇORES 0:01:52 

PND AÇORES 0:01:57 

MPT AÇORES 0:01:29 

CDS MADEIRA 0:02:27 

PS NACIONAL 0:02:11 

PSD NACIONAL 0:01:53 

PCP (CDU) NACIONAL 0:02:13 

CDS/PP NACIONAL 0:03:25 

BE NACIONAL 0:02:27 

PPM NACIONAL 0:02:16 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 360.  
Valores em horas:minutos:segundos. 
Variável de resposta múltipla. Contabilizam-se todas as peças em que cada uma das instiuições político-partidárias 
surge representada na peça em discurso directo ou indirecto. Valores em horas:minutos:segundos 

A duração média das peças não difere de modo significativo em função dos protagonistas 
politico-partidários presentes nas peças, registando valores em torno de 1 ou 2 minutos, a 
excepção refere-se às 4 presenças do CDS/PP nacional. 
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 INSTITUIÇÕES E FORÇAS SOCIAIS PRESENTES NAS PEÇAS DA AMOSTRA 

DADOS RTPA 2007-2008 

 Fig. 61  QUADRO GERAL DAS INSTITUIÇÕES E FORÇAS SOCIAIS PRESENTES NAS PEÇAS – RTPA / 2007-2008 

 
Nota: Total de peças emitidas analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias + Presidente + forças sociais = 505. 
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. 

A figura supra identifica as instituições e forças sociais, Governo nacional e regional e partidos 
políticos nacionais e regionais e o Presidente da República presentes nas peças da amostra.  
Recorda-se que são contempladas na avaliação do pluralismo político-partidário apenas as 
peças em que existe presença ou referência ao Governo nacional e regional e aos partidos 
políticos nacionais e regionais. 

Nota: Os dados da figura supra não devem confundir-se com os constantes das figuras 
seguintes, uma vez que aqueles só consideram a distribuição estritamente político-partidária 
(Governo+Partidos) ao passo que esta distribuição compreende igualmente o Presidente e as 
restantes forças sociais. 
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Analisando os dados  verifica-se que  o Governo Regional dos Açores  é a instituição mais 
presente (28,9%), seguida por diversas forças políticas e institucionais, 10,9% 
(representantes de Estado e de governos estrangeiros; ordens profissionais, reguladores, 
empresas; ONG; confederações, entidades públicas e privadas em geral, quer internacionais, 
quer nacionais, quer regionais). 

No campo político-partidário regional, o PSD Açores é o partido regional mais representado 
(10,5%) seguido pelo PS Açores (5,7%) e pelo CDS Açores (4,8%). 

Das instituições político-partidárias nacionais, o Governo nacional é a mais presente (4,4%), 
seguido pelo PSD e PS nacionais, ambos com 2,4% das presenças. 

Os partidos extra-parlamentares surgem com menor frequência do que o conjunto dos 
movimentos cívicos e forças sociais (grupos de interesse ou de pertença, pequenas 
associações, grupos profissionais, etc.) e alguns deles estão também menos presentes do que 
as forças sindicais (centrais sindicais, sindicatos, comissões de trabalhadores, sindicalistas em 
geral). 

A presença de membros de partidos não alinhados com as posições dos respectivos partidos 
(identificados para efeitos de análise como políticos independentes) é de 0,2%, nos dias da 
amostra. 

 REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES+PS AÇORES, DOS PARTIDOS DA OPOSIÇÃO 

PARLAMENTAR DOS AÇORES (EM CONJUNTO) E EXTRA-PARLAMENTAR DOS AÇORES (EM CONJUNTO)  

RTPA (DADOS AGREGADOS 2007-2008) 

Os dados constantes das figuras 62, 63 e 64 infra, abrangem apenas as peças em que se 
verifica presença do Governo e dos partidos políticos nacionais e regionais, excluindo, 
portanto as peças nas quais, por exemplo, se verifique apenas a presença do Presidente da 
República e das restantes forças sociais identificadas na fig. anterior. 
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 Fig. 62  PRESENÇA DO GOVERNO REGIONAL E DOS PARTIDOS DA RAA

 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias dos Açores = 300.  
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. 

A linha da figura anterior refere-se aos valores-referência atribuídos ao Governo Regional dos 
Açores+PS Açores (em conjunto), à Oposição Parlamentar dos Açores e à Oposição 
Extraparlamentar dos Açores (em conjunto). Os valores apresentados referem-se a dados 
agregados para o bloco informativo da RTPA. 

Os valores relativos à presença do Governo Regional dos Açores+PS Açores encontram-se 
acima dos valores-referência definidos. Isto acontece quer no que respeita ao registo simples 
da presença como no que se refere ao modelo que pondera a valência. 

Quanto aos valores relativos à presença da Oposição Parlamentar dos Açores em conjunto 
(neste caso a coligação PSD/CDS Açores), encontram-se bastante abaixo dos valores-
referência, quer no que respeita ao registo simples da presença quer ponderando a valência. 

Os valores relativos à presença da Oposição Extra-Parlamentar dos Açores, encontram-se 
bastante acima dos valores-referência, quer no que respeita ao registo simples da presença 
quer ponderando a valência.  

: MODELO SIMPLES E MODELO PONDERADO – RTPA 

/ 2007-2008 

58,33

25,67

16

58,96

25,3

15,74

50 48

20

10

20

30

40

50

60

70

Governo Regional Açores+PS 
Açores

Oposição Parlamentar dos 
Açores (PSD/CDS)

Oposição Extra-parlamentar dos 
Açores (restantes)

Presenças  Ponderado Valência/rat% Valor de referência Central



  [82] 

 REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES+PS AÇORES, DOS PARTIDOS DA OPOSIÇÃO 

PARLAMENTAR DOS AÇORES (EM SEPARADO) E EXTRA-PARLAMENTAR DOS AÇORES (EM SEPARADO)  

RTPA (DADOS AGREGADOS 2007-2008) 

 Fig. 63  PRESENÇA DO GOVERNO REGIONAL E DOS PARTIDOS DA RAA

 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias da RAA = 300.  
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 Açores = 48,67%; PS = 9,67%; PSD = 17,67%; CDS/PP = 8,00%.  
Valores desagregados no modelo ponderado: Governo Açores = 49,51%; PS = 9,45%; PSD = 17,54%; CDS/PP = 7,76%. 

Conforme consta do quadro anterior, os valores relativos à presença do Governo Regional dos 
Açores+PS Açores encontram-se acima dos valores-referência no registo simples da presença 
como no modelo que pondera a valência. Desagregados estes representam 48,7% para o 
Governo Regional e 9,7% para o PS Açores no modelo simples; e 49,5% para o Governo 
Regional e 9,5% para o PS Açores no modelo ponderado. 

Quanto aos valores relativos à presença da Oposição Parlamentar dos Açores em conjunto 
(neste caso a coligação PSD/CDS Açores), encontram-se abaixo dos valores-referência, quer no 
registo simples da presença quer ponderando a valência. Desagregados estes representam 
17,7% para o PSD Açores e 8% para o CDS Açores no modelo simples; e 17,5% para o PSD 
Açores e 7,8% para o CDS Açores no modelo ponderado. 
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 Fig. 64  PRESENÇA DO GOVERNO REGIONAL E DOS PARTIDOS DA RAA

 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias da RAA= 300.  
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. 

Conforme referido supra, os valores relativos à presença da Oposição Extra-Parlamentar dos 
Açores (agregados), encontram-se bastante acima dos valores-referência, quer no que respeita 
ao registo simples da presença quer ponderando a valência.  

Desagregados, estes valores representam cerca de 5% no caso da CDU (PCP/PEV), 3,3% no BE, 
3% no PPM, 2,7% no PDA, 1,3% no MPT e 0,7 no PND. 

Os restantes partidos extra-parlamentares não estão representados nas peças nos dias 
analisados na amostra. 

Os dados relativos à aplicação do modelo ponderado (presença, mais valência/tom) dos 
partidos sem representação parlamentar mostram que, não existem alterações relevantes face 
ao modelo simples. 
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 REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO E DOS PARTIDOS DA OPOSIÇÃO PARLAMENTAR E EXTRA-PARLAMENTAR  

RTPA – VALORES ISOLADOS 

 Fig. 65  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS: RESULTADOS MODELO SIMPLES E MODELO PONDERADO – RTPA/ 

RELATIVOS A 2008 

APENAS 2008 

Formação 

Presenças 
acumuladas 
2007/2008 

Presenças 
isoladas 

2008 

Ponderado 
Valência/rat% 

2007/2008 

Ponderado 
Valência/rat% 
isolado 2008 

Valor de 
referência 

Governo Regional Açores+PS 
Açores 

58,3 58,3 59,0 58,9 50 

Oposição Parlamentar dos Açores 
(PSD/CDS) 

25,7 24,3 25,3 24,2 48 

Oposição Extra-parlamentar dos 
Açores (restantes) 

16,0 17,4 15,7 17,0 2 

 
     

PSD Açores 17,7 15,8 17,5 16,1 - 

CDS Açores 8,0 8,5 7,8 8,1 - 

 
     

PCP+PEV (CDU) Açores 5,0 5,0 5,1 5,2 - 

BE Açores 3,3 3,5 3,3 3,4 - 

PND Açores 0,7 0,8 0,6 0,6 - 

MPT Açores 1,3 1,5 1,4 1,6 - 

PPM Açores 3,0 3,5 3,0 3,4 - 

PDA Açores 2,7 3,1 2,4 2,7 - 

      
Governo Nacional+PS Nacional 58,6 55,6 57,8 55,4 50 

Oposição Parlamentar Nacional 39,7 42,6 40,1 42,4 48 

Oposição Extra-parlamentar 
Nacional 

1,7 1,9 2,1 2,2 2 

 
     

PSD Nacional 20,7 22,2 21,1 22,3 - 

PCP+PEV (CDU) Nacional 6,9 7,4 6,6 7,0 - 

CDS Nacional 6,9 7,4 7,2 7,6 - 

BE Nacional 5,2 5,6 5,1 5,4 - 

 
     

PPM 1,7 1,9 2,1 2,2 - 

PNR - - - - - 

POUS - - - - - 

PDA - - - - - 

PCTP/MRPP - - - - - 

PH - - - - - 

Nota: Total de peças emitidas analisadas em 2008 = 245.  
Número total de presenças das instituições político-partidárias dos Açores em 2008 = 259. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias nacionais em 2008 = 54. 
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. 



  [85] 

Considerando os dados relativos apenas aos dias da amostra do ano de 2008 no que 
concerne à aplicação do modelo simples (presença) e do modelo ponderado 
(presença+valência+audiência) ao Governo Regional dos Açores e Partidos dos Açores não se 
verificam alterações significativas face aos analisados nas figuras supra. As diferenças entre os 
valores verificados para o ano de 2008 isolado e os da amostra total, nunca excedem os 2%. 
As tendências apuradas mantêm-se no essencial. 

Porém, se atendermos aos valores registados para o Governo Nacional e Partidos Nacionais, 
considerando apenas os dados relativos aos dias da amostra do ano de 2008 no que concerne 
à aplicação do modelo simples (presença) e do modelo ponderado 
(presença+valência+audiência) verificam-se alterações mais relevantes face à amostra total, 
uma vez que as diferenças entre esses valores chegam a atingir os 3%.  

 AUTARQUIAS REGIONAIS 

O presente capítulo debruça-se sobre a presença de representantes de autarquias regionais no 
bloco informativo da RTPA, nas peças incluídas na amostra, isto é, as peças com presença ou 
referência ao Governo e aos partidos políticos com e sem representação parlamentar.  

Como nota metodológica refere-se que a presença de um autarca é identificada e codificada 
sempre que surge. Se um autarca é apresentado apenas na qualidade de presidente de uma 
câmara, sem referência ao partido a que pertence, e o enfoque da peça se centra nas políticas 
autárquicas, esse autarca é codificado como “Autarca” sem que lhe seja atribuída uma 
“classificação” como membro de um partido. Se, pelo contrário, esse autarca é apresentado 
também como membro de um determinado partido que se pronuncia sobre a actividade do 
governo ou de um partido, a sua presença na peça é codificada como presença desse partido. 
A mesma situação se passa relativamente aos sindicatos e aos seus representantes, isto é são 
codificados nessa qualidade sempre que surgem nas peças abrangidas na análise. 

As presenças das autarquias regionais identificadas na amostra representam cerca de 8,8% 
no bloco informativo da RTPA, correspondendo a 25 notícias com presença ou referência a 
autarcas dos açores ou autarquias regionais. 

 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DADOS  

Apresentados e analisados os dados resultantes da aplicação do modelo simples e do modelo 
ponderado e das variáveis usadas no modelo ponderado, procede-se de seguida à sua 
contextualização, através da análise de outras variáveis – valência/tom 
actores/personalidades, temas, fontes. 

 VALÊNCIA/TOM DO GOVERNO E DOS PARTIDOS 

A análise da variável valência/tom permite compreender melhor o significado dos dados 
constantes dos capítulos anteriores. 

A definição dessa variável e das suas categorias encontra-se no Anexo II.  
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 Fig. 66   VALÊNCIA/TOM DAS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS – RTPA / 2007-2008 

RTP Açores 

Instituições Negativa 
Equilibrada ou 

Neutra 
Positiva Total 

Presidente da República 32,3 58,1 9,7 100,0 (31) 

Governo Açores 23,5 29,4 47,1 100,0 (187) 

PS AÇORES 29,3 39,0 31,7 100,0 (41) 

Subtotal Governo Açores + PS Açores 24,6 31,1 44,3 100,0 (228) 

PSD AÇORES 16,4 36,1 47,5 100,0 (61) 

CDS AÇORES 11,5 42,3 46,2 100,0 (26) 

Subtotal Partidos Parlamentares Açores 14,9 37,9 47,1 100,0 (87) 

PCP AÇORES 11,8 35,3 52,9 100,0 (17) 

BE AÇORES 9,1 45,5 45,5 100,0 (11) 
PPM AÇORES − 44,4 55,6 100,0 (9) 
PDA AÇORES 12,5 50,0 37,5 100,0 (8) 

MPT AÇORES − 25,0 75,0 100,0 (4) 

PND AÇORES − 100,0 − 100,0 (2) 

Subtotal Partidos Extra-Parlamentares Açores 7,8 43,1 49,0 100,0 (51) 

Governo Nacional 53,3 24,4 22,2 100,0 (45) 

PS NACIONAL 29,4 58,8 11,8 100,0 (17) 

Subtotal Governo Nacional + PS Nacional 46,8 33,9 19,4 100,0 (62) 

PSD NACIONAL 25,0 43,8 31,3 100,0 (16) 

PCP NACIONAL − 75,0 25,0 100,0 (4) 

CDS NACIONAL − 50,0 50,0 100,0 (4) 

BE NACIONAL − 66,7 33,3 100,0 (3) 

Subtotal Partidos Parlamentares Nacionais 14,8 51,9 33,3 100,0 (27) 

PPM NACIONAL − − 100,0 100,0 (1) 

Subtotal Partidos Extra-Parlamentares Nacionais − − 100,0 100,0 (1) 

Governo Madeira 75,0 − 25,0 100,0 (4) 

Subtotal Governo Madeira 75,0 − 25,0 100,0 (4) 

CDS MADEIRA − 100,0 − 100,0 (1) 

Subtotal Partidos Parlamentares Madeira − 100,0 − 100,0 (1) 

Forças Políticas e Institucionais (Outras) 6,7 48,3 45,0 100,0 (60) 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais − 71,4 28,6 100,0 (28) 

Autarquias Regionais 7,4 48,1 44,4 100,0 (27) 

Sindicatos 7,7 53,8 38,5 100,0 (13) 

Ministro República Açores − 100,0 − 100,0 (2) 

Políticos Independentes − 100,0 − 100,0 (1) 

Subtotal Outras Formações 5,3 55,0 39,7 100,0 (131) 

Total 20,2 (126) 40,4 (252) 39,3 (245) 100,0 (623) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de presenças das instituições com valência/tom assinalada = 623. 
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. 
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A figura anterior mostra a valência/tom da presença do Governo nacional e regional, dos 
partidos nacionais e regionais e das forças sociais que com estes interagem.  

Através deles constata-se que a maior parte das presenças de todos os partidos parlamentares 
dos Açores, bem como do Governo dos Açores possuem valência/tom positivo. 

 Através deles constata-se que a maior parte das presenças de todos os partidos parlamentares 
e extra-parlamentares dos Açores, bem como do Governo dos Açores possuem valência/tom 
positivo. 

O Governo Regional dos Açores e o PS Açores em conjunto apresentam a menor percentagem 
relativa de presenças com valência/tom positivo (44,3%), sendo ainda assim as mais 
frequentes, considerando que as presenças de valência/tom negativo (24,6%) são inferiores às 
equilibradas/neutras (31,1%). 

A maior parte das presenças dos partidos da oposição parlamentar dos Açores (PSD e CDS) em 
conjunto possuem tom valência/tom positivo (47,1%), sendo as mais frequentes. As presenças 
de valência/tom negativo (14,9%) são inferiores às equilibradas/neutras (37,9%). 

A maior parte das presenças dos partidos da oposição extra-parlamentar dos Açores em 
conjunto possuem tom valência/tom positivo (49%), sendo as mais frequentes. As presenças 
de valência/tom negativo (7,8%) são inferiores às equilibradas/neutras (43,1%). 

No que se refere à valência/tom das presenças relativas ao Governo Nacional e partidos 
nacionais, observa-se que: 

O Governo nacional e o PS nacional em conjunto apresentam maior percentagem de presenças 
com valência/tom negativo (46,8%). As presenças de valência/tom positivo (19,4%) são 
inferiores às equilibradas/neutras (33,9%). 

Os partidos da oposição parlamentar nacional em conjunto apresentam maior percentagem de 
presenças com valência/tom equilibrado/neutro (51,9%). As presenças de valência/tom 
positivo (33,3%) são superiores às de valência/tom negativo (14,8%). 

As presenças relativas ao Presidente da República e diversas forças sociais (outras forças 
políticas e institucionais, sindicatos, movimentos cívicos, autarquias regionais) possuem, na 
generalidade uma percentagem mais elevada de valência/tom equilibrado ou neutro (55%). 

Em suma, quanto à variável valência/tom dos protagonistas/instituições presentes nas peças 
emitidas:  

O predomínio de uma valência/tom tendencialmente positivo em relação à maior parte dos 
protagonistas político-partidários regionais mostra que nesta variável o operador público não 
observou, em geral, uma posição de neutralidade. Todavia, relativamente ao Presidente da 
República e às restantes forças sociais esta situação já não se verifica. 
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 QUALIDADE EM QUE INTERVÊM AS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS  

 Fig. 67  PROTAGONISTAS E ALVOS PRESENTES NAS PEÇAS – RTPA / 2007-2008 

RTP Açores 

Instituições Protagonista Alvo Total 

Presidente da República 67,7 32,3 100,0 (31) 

Governo Açores 72,7 27,3 100,0 (187) 

PS AÇORES 65,9 34,1 100,0 (41) 

Subtotal Governo Açores + PS Açores 71,5 28,5 100,0 (228) 

PSD AÇORES 86,9 13,1 100,0 (61) 

CDS AÇORES 88,5 11,5 100,0 (26) 

Subtotal Partidos Parlamentares Açores 87,4 12,6 100,0 (87) 

PCP AÇORES 88,2 11,8 100,0 (17) 
BE AÇORES 90,9 9,1 100,0 (11) 

PPM AÇORES 100,0 − 100,0 (9) 

PDA AÇORES 87,5 12,5 100,0 (8) 

MPT AÇORES 100,0 − 100,0 (4) 

PND AÇORES 100,0 − 100,0 (2) 

Subtotal Partidos Extra-Parlamentares Açores 92,2 7,8 100,0 (51) 

Governo Nacional 44,4 55,6 100,0 (45) 

PS NACIONAL 64,7 35,3 100,0 (17) 

Subtotal Governo Nacional + PS Nacional 50,0 50,0 100,0 (62) 

PSD NACIONAL 68,8 31,3 100,0 (16) 

PCP NACIONAL 100,0 − 100,0 (4) 

CDS NACIONAL 100,0 − 100,0 (4) 

BE NACIONAL 100,0 − 100,0 (3) 

Subtotal Partidos Parlamentares Nacionais 81,5 18,5 100,0 (27) 
PPM NACIONAL 100,0 − 100,0 (1) 

Subtotal Partidos Extra-Parlamentares Nacionais 100,0 − 100,0 (1) 

Governo Madeira 25,0 75,0 100,0 (4) 

Subtotal Governo Madeira 25,0 75,0 100,0 (4) 

CDS MADEIRA 100,0 − 100,0 (1) 

Subtotal Partidos Parlamentares Madeira 100,0 − 100,0 (1) 

Forças Políticas e Institucionais (Outras) 93,3 6,7 100,0 (60) 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 100,0 − 100,0 (28) 

Autarquias Regionais 88,9 11,1 100,0 (27) 

Sindicatos 76,9 23,1 100,0 (13) 

Ministro República Açores 100,0 − 100,0 (2) 

Políticos Independentes 100,0 − 100,0 (1) 

Subtotal Outras Formações 92,4 7,6 100,0 (131) 
Total 77,7 (484) 22,3 (139) 100,0 (623) 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de presenças das instituições com qualidade assinalada = 623. 
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. 
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A tabela anterior descreve a variável qualidade em que intervêm as instituições incluídas na 
análise.  

Esta variável agrega as categorias protagonista – “quem fala” ou “de quem se fala” -  e alvo – 
quem é destinatário da crítica de terceiros. 

Na categoria protagonista inclui-se o interveniente (pessoa ou instituição) que, na peça, não é 
alvo de crítica ou contestação de terceiros; 

Na categoria alvo, inclui-se o interveniente (pessoa ou instituição) que, na peça, é alvo de 
crítica ou contestação de terceiros. 

Os dados da tabela anterior mostram que o Governo Regional dos Açores+PS Açores surgem 
como protagonistas, isto é, não são alvo de crítica, em 71,5% das peças em que estão 
presentes; e são alvo de crítica ou contestação por parte de terceiros em 28,5% das peças em 
que estão presentes.  

Os partidos da oposição parlamentar dos Açores são protagonistas, isto é, não são alvo de 
crítica, em 87,4% das peças em que estão presentes. 

Estes partidos são alvo de crítica ou contestação de terceiros em 12,6% das peças em que 
estão presentes e entre estes, o PSD é-o mais frequentemente do que o CDS (13,1%).  

Os partidos da oposição extra-parlamentar dos Açores raramente são alvo de crítica (7,8%), 
nos dias da amostra, sendo maioritariamente protagonistas das peças em que estão presentes 
(92,2%). 

O Governo Nacional+PS nacional surgem como protagonistas, isto é, não são alvo de crítica, 
em 50% das peças em que estão presentes; e são alvo de crítica ou contestação por parte de 
terceiros também em 50% das peças em que estão presentes; considerado isoladamente o 
Governo nacional é a formação política com maior percentagem relativa de presenças na 
qualidade de alvo (55,6%).  

Os partidos da oposição parlamentar nacionais são protagonistas, isto é, não são alvo de 
crítica, em 81,5% das peças em que estão presentes. Estes partidos são alvo de crítica ou 
contestação de terceiros em 18,5% das peças em que estão presentes e entre estes, o PSD é o 
único que surge enquanto alvo nos dias da amostra. 
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 Fig. 68  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS COM O GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES – RTPA / 2007-2008 

RTP Açores 

Instituições Presenças 

Outras Forças Políticas e Institucionais 21,2 (31) 

Autarquias Regionais 13,0 (19) 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 12,3 (18) 

PS AÇORES 7,5 (11) 

Governo Nacional 5,5 (8) 

PSD AÇORES 5,5 (8) 

Sindicatos 3,4 (5) 

PS NACIONAL 2,7 (4) 

CDS/PP AÇORES 2,1 (3) 

PSD NACIONAL 1,4 (2) 

Presidente da República 0,7 (1) 

Ministro República Açores 0,7 (1) 

PCP E PEV (CDU) AÇORES 0,7 (1) 

PPM AÇORES 0,7 (1) 

MPT AÇORES 0,7 (1) 

PPM NACIONAL 0,7 (1) 

Governo Regional dos Açores isolado 18,0 (52) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de peças com presença do Governo dos Açores = 146. 
Total de presenças das instituições = 480. 
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. 

A tabela anterior sintetiza as presenças das várias instituições que constam nas peças onde 
está presente o Governo Regional dos Açores. (Trata-se de uma sub-amostra das presenças 
das instituições). 

Nas peças com presença do Governo Regional dos Açores intervêm igualmente outras 
instituições - partidos e diferentes forças sociais. Destas, cerca de 21,2% contam com a 
intervenção de forças institucionais ou políticas; 13% com a presença de autarquias 
regionais;  12,3% com movimentos cívicos e forças sociais, tais como grupos de interesse ou 
de pertença, pequenas associações, grupos profissionais etc.. 

O Governo Regional dos Açores protagoniza isoladamente, ou seja, sem a presença de outros 
partidos, instituições ou forças sociais, cerca de 18% das peças da amostra.  

Entre os partidos que mais interagem nas peças em que o Governo Regional dos Açores está 
presente, encontra-se o PS Açores (7,5%), o PSD Açores (5,5%), seguido pelo PS nacional 
(2,7%). 

O Governo Nacional está presente em 5,5% das peças com presença do Governo Regional 
dos Açores. 
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 Fig. 69  FONTES E NÚMERO DE FONTES DE INFORMAÇÃO – RTPA / 2007-2008 

RTP Açores 

 
Fonte única Fonte múltipla Não Aplicável 

 
Governos Regionais 
/Assembleias Regionais 

59,7% 40,3% − 100% (72) 

Presidentes de Governos 
Regionais 

52,8% 47,2% − 100% (36) 

Subtotal Governos e 
Órgãos Regionais 

57,4% 42,6% − 100% (108) 

PSD 87,1% 12,9% − 100% (31) 

CDS/PP 92,9% 7,1% − 100% (14) 

Deputados Regionais 53,8% 46,2% − 100% (13) 

PS 75,0% 25,0% − 100% (12) 

Outros partidos políticos 
(FPNP) 

91,7% 8,3% − 100% (12) 

PCP/CDU 100,0% − − 100% (8) 

Vários partidos políticos 
(oposição) 

− 100,0% − 100% (8) 

BE 100,0% − − 100% (4) 

Subtotal Partidos 
Políticos 

77,5% 22,5% − 100% (102) 

Governo Nacional 62,5% 37,5% − 100% (16) 

Subtotal Governo 
Nacional 

62,5% 37,5% − 100% (16) 

Outras fontes 75,9% 24,1% − 100% (29) 

Presidência da República 71,4% 28,6% − 100% (7) 

Instituições da UE 71,4% 28,6% − 100% (7) 

Outras fontes da Política 
Nacional 

− 100,0% − 100% (2) 

Ministros da República 
das Regiões Autónomas 

100,0% − − 100% (1) 

Subtotal Outros 71,7% 28,3% − 100% (46) 

Informação não 
atribuída 

− − 100,0% 100% (12) 

Total 64,8% 31,0% 4,2% 100% (284) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de peças com fontes de informação identificadas = 272; Total de peças com informação não atribuída = 12. 
Valores em percentagem. 

Considerando apenas as peças em que é possível identificar uma fonte de informação, 
podemos verificar que estas se apresentam como fontes isoladas ou únicas em 64,8% das 
peças analisadas na amostra. Pelo contrário, 31% das peças com fontes têm fonte múltipla, 
contando com a presença de mais do que uma fonte de informação. 

Em 57,4% das peças em que o Governo Regional dos Açores e os restantes órgãos regionais 
são a fonte de informação que mais se destaca, são também a única fonte consultada. No caso 
das peças que têm os partidos com representação parlamentar, quer nacionais quer regionais, 
como fonte que mais se destaca, 77,5% são fonte única e 22,5% possuem outras fontes de 
informação. 
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Em 62,5% das peças em que o Governo Nacional é fonte de informação que mais se destaca, é 
também a única fonte consultada. 

 VARIÁVEIS DE CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DADOS (APLICÁVEIS SÓ A 2008) 

 Fig. 70  CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO GOVERNATIVA – RTPA / 2008 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 245.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 = 39; Total de peças com 
Crítica/Contestação à Acção do Governo Nacional só em 2008 = 13; Total de peças com Crítica/Contestação à Acção 
do Governo Regional e Nacional só em 2008 = 11; Total de peças sem Crítica/Contestação à Acção Governativa só 
em 2008 = 121; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 61. 
Valores em percentagem. 

Esta variável identifica todos os casos em que o assunto ou ideia preponderante abordada ou 
desenvolvida na peça se centra em questões críticas à actividade ou política desenvolvida pelo 
Governo Regional dos Açores e seus representantes, bem como pelo Governo nacional e seus 
representantes, quer centrada no discurso de terceiros, quer no discurso do operador. 

No gráfico anterior é analisada a variável crítica ou contestação à acção governativa regional e 
nacional. O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização de todas as peças 
analisadas apenas para o ano de 2008, altura em que se introduziu esta variável. 

No total das peças analisadas, em 24,9% não é feita qualquer referência nem ao Governo 
nacional nem regional ou à acção governativa, nem positiva nem negativa. Em 25,7% existe 
crítica ao Governo nacional e/ou ao Governo regional ou seus representantes. Em 49,4% não 
existe crítica ou contestação nem à actividade governativa regional nem nacional. 

Considerando apenas 25,7% das peças em que se verifica crítica ou contestação à actividade 
governativa nacional e/ou regional, a distribuição é a seguinte: 

15,9

5,3 4,5

49,4

24,9

SIM, contesta GOVERNO 
REGIONAL

SIM, contesta GOVERNO 
NACIONAL

SIM, contesta GOVERNO 
REGIONAL e NACIONAL

NÃO contesta governo Não Aplicável
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15,9% das peças incluem crítica ou contestação ao Governo Regional dos Açores, quer 
centrada no discurso de terceiros, quer no discurso do operador. 

5,3% das peças incluem crítica ou contestação ao Governo Nacional, quer centrada no 
discurso de terceiros, quer no discurso do operador. 

4,5% das peças incluem crítica ou contestação ao Governo Regional dos Açores e também 
em simultâneo ao Governo Nacional. 

 Fig. 71  TEMAS REGIONAIS DAS PEÇAS COM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO GOVERNATIVA REGIONAL – RTPA / 

2008 

Temas Regionais RTP Açores / 2008 

Actividades genéricas dos partidos políticos 25,6 

Políticas para a Saúde 10,3 

Críticas à acção Governativa 7,7 

Políticas de Ordenamento do Território 7,7 

Actividades das Autarquias 5,1 

Actividades de Órgãos Regionais 5,1 

Políticas para o Ambiente 5,1 

Políticas para a Educação 5,1 

Políticas para Agricultura/Pescas 5,1 

Críticas Inter-partidárias 2,6 

Políticas Económicas 2,6 

Políticas de Reabilitação Social 2,6 

Subtotal Política Regional 84,6 

Greves, protestos e manifestações laborais 5,1 

Acções sindicais 2,6 

Políticas laborais das empresas/empresários 2,6 

Subtotal Relações Laborais 10,3 

Energias/Recursos naturais 2,6 

Poluição e Crimes ambientais 2,6 

Subtotal Ambiente 5,1 

Total 100,0 (39) 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 245.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 = 39. 
Valores em percentagem. 

Na tabela anterior são identificados os temas das peças onde existe crítica ou contestação à 
acção do Governo Regional dos Açores.   

Os dados revelam que os assuntos ou temas abordados nessas peças se relacionam com a 
própria Região Autónoma dos Açores, incidindo naturalmente sobre temas de política regional 
(84,6%). 

Surgem ainda assuntos relacionados com relações laborais (10,3%) e com assuntos 
relacionados com o ambiente (5,1%). 
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Considerando os assuntos incluídos na categoria de Política Regional, destacam-se as 
actividades genéricas dos diversos partidos políticos (25,6%) e políticas para a saúde (10,3%). 

 PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

O presente ponto debruça-se sobre a cobertura das actividades do Presidente da República 
(PR) no bloco informativo da RTPA. 

As peças com presença do Presidente da República (PR) correspondem a 7,4% das peças 
analisadas neste período, correspondendo a 21 notícias com presença ou referência ao Chefe 
de Estado. 
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 SÍNTESE CONCLUSIVA 

 RTP AÇORES 

 

A análise abrange todas as peças em que o Governo nacional e regional e os partidos políticos 
nacionais e regionais, com e sem representação parlamentar, estão presentes ou são 
referidos, emitidas no bloco informativo da RTP Açores - Jornal das 20h - entre 01 de Setembro 
de 2007 a 30 de Novembro de 2007 e de 1 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008. 

A análise é realizada por amostragem, tendo sido abrangidas na amostra 284 peças (uma peça 
pode incluir a presença de mais do que um protagonista). 

Em termos genéricos, os valores relativos à presença do Governo Regional dos Açores+PS 
Açores em conjunto, encontram-se acima dos valores-referência.  

Os valores relativos à presença da Oposição Parlamentar dos Açores em conjunto (neste caso 
a coligação PSD/CDS Açores), encontram-se abaixo dos valores-referência. 

Os valores relativos à presença da Oposição Extra-Parlamentar dos Açores, encontram-se 
acima dos valores-referência. 

Na análise detalhada, considerando os valores desagregados por instituição político-partidária, 
representam 48,7% para o Governo Regional, 9,7% para o PS Açores, 17,7% para o PSD Açores, 
8% para o CDS Açores. 

Os valores desagregados relativos à presença da Oposição Extra-Parlamentar dos Açores 
representam cerca de 5% no caso da CDU (PCP/PEV), 3,3% no BE, 3% no PPM, 2,7% no PDA, 
1,3% no MPT e 0,7 no PND. 

Os restantes partidos extra-parlamentares não estão representados nas peças nos dias 
analisados na amostra. 

A maior parte das instituições político-partidárias presentes no bloco informativo da RTPA, 
são regionais e pertencem à própria Região Autónoma dos Açores.  

Registaram-se apenas 58 presenças, nos dias analisados na amostra, referentes ao Governo 
e Partidos nacionais. 

Considerando apenas o registo de presenças das instituições político-partidárias nacionais 
(Governo Nacional e Partidos Nacionais) observa-se: O Governo Nacional e o PS Nacional 
representam 58,6%; os partidos da oposição parlamentar nacional 39,7%; e os partidos da 
oposição extra-parlamentar nacional, 1,7%. 

A margem de erro máximo da amostra utilizada na RTPA é de 12,2%, para um grau 
de confiança de 95%, pelo que os dados devem ser lidos como representando 
tendências apuradas para os dias selecionados na amostra. 
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Nas peças em análise para além do governo e partidos políticos nacionais e regionais, 
regista-se ainda a presença de diversas forças políticas e institucionais, 10,9% das presenças, 
correspondendo a representantes de Estado e de Governos estrangeiros; autarquias 
regionais (5%); Presidente da República (4,2%); sindicatos (2,4%); Ministro da República para 
os Açores (0,6%); políticos independentes (0,2%). 

Quanto à variável valência/tom dos protagonistas/instituições presentes nas peças emitidas 
verifica-se que: o predomínio de uma valência/tom tendencialmente positivo em relação à 
maior parte dos protagonistas político-partidários regionais mostra que nesta variável o 
telejornal dos Açores não observou, em geral, uma posição de neutralidade. Todavia, 
relativamente ao Presidente da República e às restantes forças sociais esta situação já não se 
verifica. 
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 RTP MADEIRA  

 DADOS ACUMULADOS - SETEMBRO DE 2007 A NOVEMBRO DE 2007 E ANO DE 2008 

 NOTA PRÉVIA  

O presente relatório dá seguimento ao processo de avaliação do pluralismo político-partidário 
no serviço público de televisão. Este relatório abrange cumulativamente o período de 01 de 
Setembro de 2007 a 30 de Novembro de 2007 e o ano de 2008.  

Trata-se de uma análise por amostragem que abrange o conjunto das peças noticiosas 
emitidas durante o período temporal acima referido e para as datas indicadas mais adiante 
neste capítulo. São consideradas peças em que existe presença ou são referenciados 
protagonistas ou instituições político-partidárias. São também consideradas na análise as 
peças protagonizadas pelo Presidente da República. 

Para efeitos de operacionalização das categorias de protagonistas supracitadas, o conceito de 
protagonista refere-se a personalidades ou instituições (Governos nacional e regionais e 
Partidos nacionais e regionais ou seus representantes) cuja presença se revele central na 
construção da notícia. 

Na categoria governo são consideradas peças protagonizados por primeiro-ministro, 
ministérios e ministros, secretarias de Estado e secretários de Estado, porta-vozes oficiais e 
outros representantes do Governo.  

Na categoria governos regionais são consideradas peças protagonizadas por Governo Regional 
e Presidente do Governo Regional, vice-presidente do Governo Regional, secretarias regionais 
e secretários regionais, porta-vozes oficiais e outros representantes do Governo Regional. 

Na categoria partidos políticos (nacionais ou regionais), são consideradas peças protagonizadas 
por dirigentes partidários, porta-vozes oficiais dos partidos, deputados e outros 
representantes. 

A avaliação do pluralismo político-partidário é feita com base em valores-referência 
adoptados pela ERC calculados em função do quadro parlamentar saído das últimas eleições 
legislativas regionais.  

 

Nota: A informação estatística detalhada encontra-se no Anexo IV. 

A margem de erro máximo da amostra utilizada para a RTPM é de 12,2%, para um grau 
de confiança de 95%, pelo que os dados devem ser lidos como representando tendências 
apuradas para os dias seleccionados na amostra. 
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 METODOLOGIA 

O presente capítulo detém-se sobre os resultados da avaliação do pluralismo político-
partidário no serviço de programas da RTP Madeira, incidindo no bloco informativo das 21h00 
(Telejornal Madeira) no período de 01 de Setembro de 2007 a 30 de Novembro de 2007 e de 
1 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008, e abrangendo todas as peças com 
protagonistas ou instituições político-partidárias. 

Foram analisadas 404 peças em 57 edições do Telejornal Regional, as quais correspondem à 
totalidade das peças da amostra em que protagonistas ou representantes de instituições 
político-partidárias – Governo e partidos políticos – estão presentes quer através de 
declarações suas quer de referências directas ou indirectas de outros protagonistas nos dias da 
amostra. O número total de peças analisadas em 2007 foi de 72 e em 2008 de  332. 

O critério de selecção dessas peças baseia-se na identificação de referências explícitas no 
conteúdo da peça a, pelo menos, um desses protagonistas ou instituições, sendo excluídas da 
análise as peças que não se referem explicitamente a nenhum dos citados 
protagonistas/instituições. 

A margem de erro máximo da amostra utilizada é de 12,2% para um grau de confiança de 95%, 
pelo que os dados devem ser lidos como representando tendências apuradas para os dias 
seleccionados na amostra. 

 

A definição das variáveis utilizadas na amostra consta do texto que acompanha os respectivos 
quadros e gráficos.  

A figura seguinte representa o mapa das 57 edições dos blocos informativos do serviço de 
programas analisado no período de 01 de Setembro de 2007 a 30 de Novembro de 2007 e de 
1 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008. 

 Fig. 72  MAPA DAS EDIÇÕES ANALISADAS (2007/2008) 

Data Dias da Semana Ano 2007 

7-Set-07 Sexta 2007 

15-Set-07 Sábado 2007 

23-Set-07 Domingo 2007 

1-Out-07 Segunda 2007 

9-Out-07 Terça 2007 

17-Out-07 Quarta 2007 

25-Out-07 Quinta 2007 

2-Nov-07 Sexta 2007 

10-Nov-07 Sábado 2007 

18-Nov-07 Domingo 2007 

26-Nov-07 Segunda 2007 
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Data Dias da Semana Ano 2008 

5-Jan-08 Sábado 2008 

13-Jan-08 Domingo 2008 

21-Jan-08 Segunda 2008 

29-Jan-08 Terça 2008 

06-Fev-08 Quarta 2008 

14-Fev-08 Quinta 2008 

22-Fev-08 Sexta 2008 

01-Mar-08 Sábado 2008 

09-Mar-08 Domingo 2008 

17-Mar-08 Segunda 2008 

25-Mar-08 Terça 2008 

02-Abr-08 Quarta 2008 

10-Abr-08 Quinta 2008 

18-Abr-08 Sexta 2008 

26-Abr-08 Sábado 2008 

04-Mai-08 Domingo 2008 

12-Mai-08 Segunda 2008 

20-Mai-08 Terça 2008 

28-Mai-08 Quarta 2008 

05-Jun-08 Quinta 2008 

13-Jun-08 Sexta 2008 

21-Jun-08 Sábado 2008 

29-Jun-08 Domingo 2008 

07-Jul-08 Segunda 2008 

15-Jul-08 Terça 2008 

23-Jul-08 Quarta 2008 

31-Jul-08 Quinta 2008 

08-Ago-08 Sexta 2008 

16-Ago-08 Sábado 2008 

24-Ago-08 Domingo 2008 

01-Set-08 Segunda 2008 

09-Set-08 Terça 2008 

17-Set-08 Quarta 2008 

25-Set-08 Quinta 2008 

03-Out-08 Sexta 2008 

11-Out-08 Sábado 2008 

19-Out-08 Domingo 2008 

27-Out-08 Segunda 2008 

04-Nov-08 Terça 2008 

12-Nov-08 Quarta 2008 

20-Nov-08 Quinta 2008 

28-Nov-08 Sexta 2008 

06-Dez-08 Sábado 2008 

14-Dez-08 Domingo 2008 

22-Dez-08 Segunda 2008 

30-Dez-08 Terça 2008 

Para mais informações metodológicas sobre a definição da amostra consultar o Anexo IV. 
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 ACONTECIMENTOS DA ACTUALIDADE NOTICIOSA COM RELEVÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DO PLURALISMO 

POLÍTICO-PARTIDÁRIO  

SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2007 E ANO DE 2008 

Para uma leitura e interpretação mais completas dos dados a seguir expostos, considera-se útil 
apresentar uma breve síntese dos principais acontecimentos de âmbito nacional e de natureza 
política e partidária com relevância para a presente avaliação. 

Trata-se, em traços gerais, de caracterizar o “pano de fundo” que serve de enquadramento às 
notícias objecto de análise. 

No que se refere aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2007, abrangidos na 
amostra, a discussão da Lei das Finanças Públicas bem como, no âmbito das actividades dos 
partidos, a discussão de diversas áreas de interesse para o desenvolvimento da região, em 
particular, a educação, assistência social, agricultura e pobreza. 

No plano governativo,  destacam-se as actividades relacionadas com o turismo e com o 
ambiente. 

Em 2008, a um nível político mais geral destacaram-se os seguintes acontecimentos: o 
encerramento de centros de saúde, a suspensão da liberalização do preço dos combustíveis, a 
discussão da alteração da Lei das Finanças regionais na Assembleia da República e as políticas 
do governo em termos de habitação social. Destacam-se, ainda, a visita do embaixador da 
Bélgica, a visita de Alberto João Jardim à Venezuela e a celebração dos 30 anos da sua 
governação. 

Das actividades no parlamento regional destaque para a discussão da lei da liberalização da 
linha área da Madeira com a consequente entrada de outros operadores aéreos na ilha, em 
particular a participação da Easy Jet nos voos regulares na ilha, bem como nas ligações entre o 
Continente e a Madeira. Salienta-se ainda o chumbo no parlamento regional da moção de 
censura apresentada pelo PCP ao governo regional. 

Entre as actividades partidárias de relevo em 2008, esteve a denúncia de alegados casos ilícitos 
e de corrupção na ilha por parte dos partidos, entre os quais o PS e o PND. Ainda a este 
propósito o PND espalhou pela ilha diversos cartazes denunciando “a postura mafiosa do 
governo regional” e os elevados custos praticados nos portos da Madeira. Foi também 
momento para as eleições internas do PSD Madeira e para a reacção do PSD Nacional à crise 
interna do partido regional. O BE realizou a 2ª Convenção regional, tendo como um dos 
principais objectivos a preparação das eleições autárquicas. 
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 PEÇAS COM PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS NO BLOCO INFORMATIVO DA RTPM 

 Fig. 73   NÚMERO DE PEÇAS POR MÊS – RTPM / 2007-2008 

 

 
Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Valores em números absolutos. 

Entre 01 de Setembro de 2007 a 30 de Novembro de 2007 e de 01 de Janeiro de 2008 a 31 de 
Dezembro de 2008 (15 meses) foram analisadas no bloco informativo dos serviços de 
programas da RTPM, 404 peças noticiosas com participação de pelo menos um dos 
protagonistas ou instituições político-partidárias abrangidas na análise. 
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 Fig. 74   NÚMERO DE PRESENÇAS NAS PEÇAS: GOVERNO E PARTIDOS – RTPM / 2007-2008 

RTP Madeira 

Instituições Madeira 

Governo Madeira 178 

PSD Madeira 72 

Subtotal Governo Madeira + PSD Madeira 250 

PS Madeira 82 

PCP/PEV (CDU) Madeira 56 

BE Madeira 43 

CDS/PP Madeira 39 

MPT Madeira 26 

PND Madeira 18 

Subtotal Partidos Parlamentares Madeira 264 

Subtotal Madeira 514 

Instituições Nacionais 

Governo Nacional 31 

PS Nacional 7 

Subtotal Governo Nacional + PS Nacional 38 

PPD/PSD Nacional 16 

PCP/CDU Nacional 1 

CDS/PP Nacional 1 

BE Nacional 1 

PEV Nacional 1 

Subtotal Partidos Parlamentares Nacionais 20 

Subtotal Nacional 58 

Instituições Açores 

Governo Açores 8 

PS Açores 2 

Subtotal Governo Açores + PS Açores 10 

PSD Açores 1 

CDS/PP Açores 1 

Subtotal Partidos Parlamentares Açores 2 

Subtotal Açores 12 

Total 584 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 584.  
Valores em números absolutos.  
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. 
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A figura anterior contabiliza a presença do Governo e dos partidos em números absolutos nas 
peças emitidas. O total de presenças apurado é de 584 no bloco informativo da RTPM, sendo 
que o total de peças em que esses protagonistas/instituições estão presentes é de 404. 

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

As instituições político-partidárias mais presentes nas peças analisadas pertencem à Região 
Autónoma da Madeira, com especial destaque para os partidos parlamentares da Madeira, 
mas com valores bastante próximos das presenças do Governo e do PSD Madeira. 

As instituições nacionais registam 58 presenças, onde se incluem Governo e PS nacional e 
partidos parlamentares nacionais. 

As instituições dos Açores atingem um total de 12 presenças nesta amostra. 

 Fig. 75   DURAÇÃO TOTAL E DURAÇÃO MÉDIA DAS PEÇAS – RTPM / 2007-2008 

Duração total das peças 12:58:56 

Duração média das peças 00:01:56 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Valores em horas:minutos:segundos. 

Entre 01 de Setembro de 2007 a 30 de Novembro de 2007 e de 01 de Janeiro de 2008 a 31 de 
Dezembro de 2008 (15 meses), as peças sobre os Governos nacional e regional e os partidos 
políticos nacionais e regionais emitidas, nos dias da amostra, no bloco informativo da RTPM 
totalizaram 12 horas, 58 minutos e 56 segundos e registaram uma duração média de cerca de 
um minuto e meio. 
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 Fig. 76   DURAÇÃO TOTAL ACUMULADA DAS PEÇAS COM PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS – RTPM / 2007-
2008 

RTP Madeira 

Governo Madeira 6:35:44 

PSD Madeira 2:36:40 

PS Madeira 2:28:20 

PCP e PEV/CDU Madeira 1:53:25 

Governo Nacional 1:33:13 

CDS/PP Madeira 1:25:36 

BE Madeira 1:19:31 

MPT Madeira 0:54:32 

PND Madeira 0:46:34 

PPD/PSD Nacional 0:45:40 

PS Nacional 0:28:02 

Governo Açores 0:11:01 

PSD Açores 0:06:36 

PS Açores 0:02:28 

CDS/PP Açores 0:02:26 

PEV Nacional 0:01:45 

PCP/CDU Nacional 0:01:41 

CDS/PP Nacional 0:01:28 

BE Nacional 0:01:05 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 584.  
Valores em horas:minutos:segundos.  
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. 

A figura anterior mostra o somatório da duração das peças com presença (através de 
declarações ou sendo referidos em discurso indirecto) de protagonistas dos Governos nacional 
e regional e dos partidos nacionais e regionais, sendo que na mesma peça podem aparecer 
vários desses protagonistas. Frequentemente acontece o Governo interagir com os vários 
partidos políticos na mesma peça. Quando isso acontece, a duração da peça é contabilizada 
para cada um deles (na mesma proporção para todos). 

De acordo com os dados apresentados, observa-se que o Governo Regional da Madeira regista 
a maior duração acumulada de peças. 
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 Fig. 77  DURAÇÃO MÉDIA DAS PEÇAS COM PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS – RTPM / 2007-2008 

RTP Madeira 

PSD Açores 0:06:36 

PS Nacional 0:04:00 

Governo Nacional 0:03:00 

PPD/PSD Nacional 0:02:51 

PND Madeira 0:02:35 

CDS/PP Açores 0:02:26 

Governo Madeira 0:02:13 

CDS/PP Madeira 0:02:12 

PSD Madeira 0:02:11 

MPT Madeira 0:02:06 

PCP e PEV/CDU Madeira 0:02:02 

BE Madeira 0:01:51 

PS Madeira 0:01:49 

PEV Nacional 0:01:45 

PCP/CDU Nacional 0:01:41 

CDS/PP Nacional 0:01:28 

Governo Açores 0:01:23 

PS Açores 0:01:14 

BE Nacional 0:01:05 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias = 584.  
Valores em horas:minutos:segundos. 
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. 

A duração média das peças situa-se à volta de 1 ou 2 minutos para a maioria das instituições 
político-partidárias contempladas. As excepções dizem respeito ao PSD Açores, PS nacional e 
Governo nacional. 

No caso do PSD Açores, a duração média excede largamente a da maioria das instituições aqui 
representadas, pois refere-se a apenas 1 peça de comentário cuja duração chega aos 6 
minutos e 36 segundos. No caso do PS nacional a duração média das peças encontra-se 
inflacionada devido a uma entrevista com duração de cerca de 17 minutos. Já o Governo 
nacional atinge uma duração média de 3 minutos, devido à existência de uma entrevista e de 
um comentário com durações de cerca de 10 minutos. 
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 INSTITUIÇÕES E FORÇAS SOCIAIS PRESENTES NAS PEÇAS DA AMOSTRA 

DADOS RTPM, 2007-2008 

 Fig. 78  QUADRO GERAL DAS INSTITUIÇÕES E FORÇAS SOCIAIS PRESENTES NAS PEÇAS – RTPM / 2007-2008 

 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Número total de presenças das instituições = 730.  
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. 

A figura supra identifica as instituições e forças sociais, Governo nacional e regional e partidos 
políticos nacionais e regionais e o Presidente da República presentes nas peças da amostra.  
Recorda-se que são contempladas na avaliação do pluralismo político-partidário apenas as 
peças em que existe presença ou referência ao Governo nacional e regional e aos partidos 
políticos nacionais e regionais. 
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Nota: Os dados da figura supra não devem confundir-se com os constantes das figuras 
seguintes, uma vez que aqueles só consideram a distribuição estritamente político-partidária 
(Governo+Partidos) ao passo que esta distribuição compreende igualmente o Presidente e as 
restantes forças sociais. 

De acordo com os dados apurados, a instituição mais presente no conjunto da amostra 
analisada é o Governo Regional da Madeira (24,4%), seguido pelo PS Madeira (11,2%) e pelo 
PSD Madeira (9,9%). 

As outras forças políticas e institucionais (representantes de Estado e de Governos 
estrangeiros; ordens profissionais; reguladores; empresas; ONG; confederações; entidades 
públicas e privadas em geral, quer internacionais, quer nacionais, quer regionais) 
representam 8,8% do total. 

Dos partidos regionais extra-parlamentares o PCP/PEV /CDU é o mais representado (7,7%) 
seguido do BE (5,9%) e do CDS/PP (5,3), aos quais se segue o Governo nacional (4,2%). 

As autarquias e os sindicatos representam 4% e 2,5%, respectivamente.  

Os movimentos cívicos e forças sociais (grupos de interesse ou de pertença, pequenas 
associações, grupos profissionais etc.) representam 1,9% das presenças. 

Dos partidos nacionais, com presença também diminuta, o mais presente é o PSD (2,2%) 
seguido do PS (1%). A presença dos restantes partidos com representação no Parlamento 
nacional é quase inexistente (0,1%). 

Não se registaram presenças de membros de partidos não alinhados com as posições dos 
respectivos partidos (identificados para efeitos de análise como políticos independentes). 

 REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA+PSD MADEIRA, DOS PARTIDOS DA OPOSIÇÃO 

PARLAMENTAR DA MADEIRA (EM CONJUNTO) E EXTRA-PARLAMENTAR DA MADEIRA (EM CONJUNTO)  

RTPM (DADOS AGREGADOS 2007-2008) 

Os dados constantes das figuras 79, 80 e 81 infra, abrangem apenas as peças em que se 
verifica presença do Governo e dos partidos políticos nacionais e regionais, excluindo, 
portanto as peças nas quais, por exemplo, se verifique apenas a presença do Presidente da 
República e das restantes forças sociais identificadas na fig. anterior.   
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 Fig. 79  PRESENÇA DO GOVERNO REGIONAL E DOS PARTIDOS DA RAM

 

: MODELO SIMPLES E MODELO PONDERADO – 

RTPM / 2007-2008 

 
Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias da Madeira = 514.  
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. 

A linha da figura anterior refere-se aos valores-referência atribuídos ao Governo Regional da 
Madeira+PSD Madeira (em conjunto), à Oposição Parlamentar da Madeira e à Oposição Extra-
Parlamentar da Madeira (em conjunto). Os valores apresentados referem-se a dados 
agregados para o bloco informativo da RTPM. 

Os valores relativos à presença do Governo Regional da Madeira+PSD Madeira encontram-se 
ligeiramente abaixo dos valores-referência definidos, quer no que respeita ao registo simples 
da presença como no que se refere ao modelo que pondera a valência. 

Já os partidos da oposição parlamentar da Madeira registam valores acima daqueles definidos 
como valores-referência, tanto no que se refere ao registo simples da presença como ao 
registo que pondera a valência. 

Nesta amostra e durante o período analisado não se registou qualquer presença dos partidos 
da oposição extra-parlamentar da Madeira. 
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 REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA+PS MADEIRA, DOS PARTIDOS DA OPOSIÇÃO 

PARLAMENTAR DA MADEIRA (EM SEPARADO) E EXTRA-PARLAMENTAR DA MADEIRA (EM SEPARADO)  

RTPM (DADOS AGREGADOS 2007-2008) 

 Fig. 80  PRESENÇA DO GOVERNO REGIONAL E DOS PARTIDOS DA RAM

 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias da Madeira = 514.  
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 Madeira = 34,63%; PSD = 14,01%.  
Valores desagregados no modelo ponderado: Governo Madeira = 35,44%; PSD = 13,21%. 

De acordo com os dados apresentados anteriormente, observa-se que os valores relativos à 
presença do Governo Regional da Madeira+PSD Madeira se encontram ligeiramente abaixo 
dos valores-referência definidos, quer no modelo simples da presença, quer no modelo que 
pondera a valência. Quando desagregados esses dados representam 34,6% para o Governo 
Regional da Madeira e 14% para o PSD Madeira no que respeita ao modelo simples; e 35,4% 
para o Governo Regional e 13,2% para o PSD Madeira no modelo ponderado. 

No que concerne aos valores desagregados da oposição parlamentar da Madeira, verifica-se o 
seguinte: 

 COM REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR: MODELO 

SIMPLES E MODELO PONDERADO – RTPM / 2007-2008 

O PS Madeira (15,9%) encontra-se abaixo dos valores-referência, tanto no modelo simples 
como no Melo que pondera a valência. 
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O PCP/PEV (10,9%) e o BE Madeira (8,4%) registam valores acima dos definidos através dos 
valores-referência, assim como o PND Madeira (3,5%) apesar dos dados se aproximarem mais 
dos valores-referência. 

O CDS/PP Madeira cumpre genericamente os valores-referência (7,6%). 

 Fig. 81  PRESENÇA DOS PARTIDOS DA MADEIRA SEM REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR: MODELO SIMPLES E MODELO 

PONDERADO – RTPM / 2007-2008 

 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Número total de presenças das instituições político-partidárias da Madeira = 514.  
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. 

De acordo com o referido anteriormente, não se verificam presenças dos partidos da oposição 
extra-parlamentar na amostra analisada. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Presenças  Ponderado Valência/rat%



 [111] 

 REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO E DOS PARTIDOS DA OPOSIÇÃO PARLAMENTAR E EXTRA-PARLAMENTAR  

RTPM – VALORES ISOLADOS 

 Fig. 82  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS: RESULTADOS MODELO SIMPLES E MODELO PONDERADO – RTPM / 

RELATIVOS A 2008 

APENAS 2008 

Formação 
Presenças 

acumuladas 
2007/2008 

Presenças 
isoladas 

2008 

Ponderado 
Valência/rat% 

2007/2008 

Ponderado 
Valência/rat% 
isolado 2008 

Valor de 
referência 

Governo Regional Madeira+PSD Madeira 48,6 49,0 48,7 48,2 50 

Oposição Parlamentar Madeira 51,4 51,0 51,4 51,8 48 

Oposição Extra-parlamentar Madeira - - - - 2 

 
PS Madeira 15,9 16,4 16,2 16,9 - 

PCP+PEV (CDU) Madeira 10,9 10,6 11,1 11,0 - 

CDS Madeira 7,6 7,7 7,7 7,9 - 

BE Madeira 8,4 8,0 8,2 7,9 - 

PND Madeira 3,5 3,9 3,4 3,7 - 

MPT Madeira 5,1 4,4 4,7 4,4 - 

 
Governo Nacional+PS Nacional 65,5 60,0 64,8 60,8 50 

Oposição Parlamentar Nacional 34,5 40,0 35,2 39,2 48 

Oposição Extra-parlamentar Nacional - - - - 2 

 
PSD Nacional 27,6 32,0 27,7 30,8 - 

PCP+PEV (CDU) Nacional 3,4 4,0 3,8 4,2 - 

CDS Nacional 1,7 2,0 1,6 1,8 - 

BE Nacional 1,7 2,0 2,2 2,5 - 

 
PPM - - - - - 

PNR - - - - - 

POUS - - - - - 

PDA - - - - - 

PCTP/MRPP - - - - - 

PH - - - - - 

Nota: Total de peças emitidas analisadas em 2008 = 332.  
Número total de presenças das instituições político-partidárias da Madeira em 2008 = 414.  
Número total de presenças das instituições político-partidárias nacionais em 2008 = 50. 
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. 

Considerando os dados relativos apenas aos dias da amostra do ano de 2008 no que 
concerne à aplicação do modelo simples (presença) e do modelo ponderado 
(presença+valência+audiência) ao Governo Regional da Madeira e Partidos da Madeira, não 
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se verificam alterações significativas face aos analisados nas figuras supra. As diferenças entre 
os valores verificados para o ano de 2008 isolado e os da amostra total, são pouco 
significativas e nunca excedem 1%. As tendências apuradas mantêm-se no essencial. 

Porém, se atendermos aos valores registados para o Governo Nacional e Partidos Nacionais, 
considerando apenas os dados relativos aos dias da amostra do ano de 2008 no que concerne 
à aplicação do modelo simples (presença) e do modelo ponderado 
(presença+valência+audiência) verificam-se alterações relevantes face à amostra total, uma 
vez que as diferenças entre esses valores chegam a exceder os 5%.  

 AUTARQUIAS REGIONAIS 

O presente capítulo debruça-se sobre a presença de representantes de autarquias regionais no 
bloco informativo da RTPM, nas peças incluídas na amostra, isto é, as peças com presença ou 
referência ao Governo e aos partidos políticos com e sem representação parlamentar.  

Como nota metodológica refere-se que a presença de um autarca é identificada e codificada 
sempre que surge. Se um autarca é apresentado apenas na qualidade de presidente de uma 
câmara, sem referência ao partido a que pertence, e o enfoque da peça se centra nas políticas 
autárquicas, esse autarca é codificado como “Autarca” sem que lhe seja atribuída uma 
“classificação” como membro de um partido. Se, pelo contrário, esse autarca é apresentado 
também como membro de um determinado partido que se pronuncia sobre a actividade do 
governo ou de um partido, a sua presença na peça é codificada como presença desse partido. A 
mesma situação se passa relativamente aos sindicatos e aos seus representantes, isto é são 
codificados nessa qualidade sempre que surgem nas peças abrangidas na análise. 

As presenças das autarquias regionais identificadas na amostra representam 7,2% no bloco 
informativo da RTPM, correspondendo a 29 notícias com presença ou referência a autarcas da 
Madeira ou autarquias regionais. 
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 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DADOS 

Apresentados e analisados os dados resultantes da aplicação do modelo simples e do modelo 
ponderado e das variáveis usadas no modelo ponderado, procede-se de seguida à sua 
contextualização, através da análise de outras variáveis – valência/tom 
actores/personalidades, temas, fontes. 

 VALÊNCIA/TOM DO GOVERNO E DOS PARTIDOS 

A análise da variável valência/tom permite compreender melhor o significado dos dados 
constantes dos capítulos anteriores. 

A definição dessa variável e das suas categorias encontra-se no Anexo II.  

 Fig. 83  VALÊNCIA/TOM DAS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS – RTPM / 2007-2008 

RTP Madeira 

Instituições Negativa 
Equilibrada ou 

Neutra 
Positiva Total 

Presidente da República 20,0 65,0 15,0 100,0 (20) 

Instituições Madeira 

Governo Madeira 32,3 27,9 39,8 100,0 

PSD MADEIRA 34,7 35,7 29,6 100,0 

Subtotal Governo 
Madeira + PSD Madeira 

33,0 30,1 37,0 100,0 (349) 

PS MADEIRA 11,4 36,4 52,3 100,0 

PCP MADEIRA 5,4 39,3 55,4 100,0 

CDS MADEIRA 5,0 42,5 52,5 100,0 

BE MADEIRA 4,5 54,5 40,9 100,0 

MPT MADEIRA 11,5 50,0 38,5 100,0 

PND MADEIRA 5,3 57,9 36,8 100,0 
Subtotal Partidos 
Parlamentares Madeira 

7,7 43,6 48,7 100,0 (273) 

Subtotal Madeira 21,9 (136) 36,0 (224) 42,1 (262) 100,0 (622) 

Instituições Nacionais 

Governo Nacional 60,6 25,8 13,6 100,0 

PS NACIONAL 41,7 25,0 33,3 100,0 

Subtotal Governo 
Nacional + PS Nacional 

57,7 25,6 16,7 100,0 (78) 

PSD NACIONAL 27,3 54,5 18,2 100,0 

PCP NACIONAL − − 100,0 100,0 

CDS NACIONAL − 100,0 − 100,0 

BE NACIONAL − − 100,0 100,0 

PEV NACIONAL − 100,0 − 100,0 

Subtotal Partidos 
Parlamentares Nacionais 

23,1 53,8 23,1 100,0 (26) 

Subtotal Nacional 49,0 (51) 32,7 (34) 18,3 (19) 100,0 (104) 
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Instituições Açores 

Governo Açores 11,1 44,4 44,4 100,0 

PS AÇORES − 50,0 50,0 100,0 

Subtotal Governo Açores 
+ PS Açores 

9,1 45,5 45,5 100,0 (11) 

PSD AÇORES − 100,0 − 100,0 

CDS AÇORES − − 100,0 100,0 

Subtotal Partidos 
Parlamentares Açores 

− 50,0 50,0 100,0 (2) 

Subtotal Açores 7,7 (1) 46,2 (6) 46,2 (6) 100,0 (13) 

Outras Instituições 

Ministro República Açores − − 100,0 100,0 

Ministro República 
Madeira 

20,0 20,0 60,0 100,0 

Sindicatos − 50,0 50,0 100,0 

Movimentos 
Cívicos/Forças Sociais 

13,3 46,7 40,0 100,0 

Outras Forças Políticas e 
Institucionais 

16,0 48,0 36,0 100,0 

Autarquias Regionais 42,6 34,0 23,4 100,0 

Subtotal Outras 
Instituições 

21,7 (35) 42,9 (69) 35,4 (57) 100,0 (161) 

Total 24,7 (227) 37,6 (346) 37,7 (347) 100,0 (920) 
Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de presenças das instituições com valência/tom assinalada = 920. 
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. 

A tabela anterior mostra a valência/tom da presença do Governo nacional e regional, dos 
partidos nacionais e regionais e das forças sociais que com estes interagem. 

De acordo com os dados, a maior parte das presenças do Governo e dos partidos 
parlamentares da Madeira possuem valência/tom positivo (42,1%). 

Especificamente, 37% das presenças do Governo da Madeira e o PSD Madeira apresentam 
valência/tom positivo, encontrando-se muito próximas das presenças com valência/tom 
negativo (33%).  

Já os partidos da oposição parlamentar da Madeira, que possuem a maior parte das presenças 
com valência/tom positivo (48,7%), apresentam também valores muito próximos de presenças 
com valência/tom equilibrado ou neutro (43,6%), bastante superiores às presenças negativas 
(7,7%). 

No que diz respeito às instituições nacionais, verifica-se uma inversão face aos dados 
anteriores, donde se constata uma predominância das presenças com valência/tom negativo 
(49%), seguidas daquelas com valência/tom equilibrado ou neutro (32,5%), encontrando-se 
com valores bastante abaixo as presenças positivas (18,3%). 
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O Governo e o PS nacional seguem, regra geral, esta tendência. Já os partidos parlamentares 
nacionais registam um maior número de presenças com valência/tom equilibrado ou neutro 
(53,8%), ao passo que as presenças positivas e negativas obtêm exactamente os mesmos 
valores (23,1% cada). 

As presenças do Presidente da República têm maioritariamente valência/tom equilibrado ou 
neutro (65%), afastando-se das presenças negativas (20%) e positivas (15%). Também as 
diversas forças sociais (sindicatos, movimentos cívicos, outras forças políticas e institucionais, 
autarquias regionais e ministros da república das regiões autónomas) possuem maior número 
de presenças com valência/tom equilibrado ou neutro (42,9%); seguem-se as presenças 
positivas (35,4%) e as negativas (21,7%). 

Em suma, quanto à variável valência/tom dos protagonistas/instituições presentes nas peças 
emitidas:  

O predomínio de uma valência/tom tendencialmente positivo em relação à maior parte dos 
protagonistas político-partidários regionais, em contraponto com uma valência/tom 
tendencialmente negativo em relação à maior parte dos protagonistas político-partidários 
nacionais mostra que nesta variável o Telejornal da Madeira não observou, em geral, uma 
posição de neutralidade. Todavia, relativamente ao Presidente da República e às restantes 
forças sociais esta situação já não se verifica. 

 QUALIDADE EM QUE INTERVÊM AS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS  

 Fig. 84  PROTAGONISTAS E ALVOS PRESENTES NAS PEÇAS – RTPM / 2007-2008 

RTP Madeira 

Instituições Protagonista Alvo Total 

Presidente da República 80,0 20,0 100,0 (20) 

Instituições Madeira 

Governo Madeira 66,5 33,5 100,0 

PSD MADEIRA 67,3 32,7 100,0 

Subtotal Governo Madeira 
+ PSD Madeira 

66,8 33,2 100,0 (349) 

PS MADEIRA 90,9 9,1 100,0 

PCP MADEIRA 100,0 − 100,0 

CDS MADEIRA 97,5 2,5 100,0 

BE MADEIRA 97,7 2,3 100,0 

MPT MADEIRA 100,0 − 100,0 

PND MADEIRA 89,5 10,5 100,0 

Subtotal Partidos 
Parlamentares Madeira 

95,6 4,4 100,0 (273) 

Subtotal Madeira 79,4 (494) 20,6 (128) 100,0 (622) 
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Instituições Nacionais 

Governo Nacional 45,5 54,5 100,0 

PS NACIONAL 58,3 41,7 100,0 
Subtotal Governo Nacional 
+ PS Nacional 

47,4 52,6 100,0 (78) 

PSD NACIONAL 72,7 27,3 100,0 

PCP NACIONAL 100,0 − 100,0 

CDS NACIONAL 100,0 − 100,0 

BE NACIONAL 100,0 − 100,0 

PEV NACIONAL 100,0 − 100,0 
Subtotal Partidos 
Parlamentares Nacionais 

76,9 23,1 100,0 (26) 

Subtotal Nacional 54,8 (57) 45,2 (47) 100,0 (104) 

Instituições Açores 

Governo Açores 88,9 11,1 100,0 

PS AÇORES 100,0 − 100,0 

Subtotal Governo Açores + 
PS Açores 

90,9 9,1 100,0 (11) 

PSD AÇORES 100,0 − 100,0 

CDS AÇORES 100,0 − 100,0 
Subtotal Partidos 
Parlamentares Açores 

100,0 − 100,0 (2) 

Subtotal Açores 92,3 (12) 7,7 (1) 100,0 (13) 

Outras Instituições  

Ministro República Açores 100,0 − 100,0 

Ministro República 
Madeira 

80,0 20,0 100,0 

Sindicatos 100,0 − 100,0 

Movimentos Cívicos/Forças 
Sociais 

93,3 6,7 100,0 

Outras Forças Políticas e 
Institucionais 

84,0 16,0 100,0 

Autarquias Regionais 61,7 38,3 100,0 

Subtotal Outras 
Instituições 

80,1 (129) 19,9 (32) 100,0 (161) 

Total 77,0 (708) 23,0 (212) 100,0 (920) 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de presenças das instituições com qualidade assinalada = 920. 
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. 

A tabela anterior descreve a variável qualidade em que intervêm as instituições incluídas na 
análise. 

Esta variável agrega as categorias protagonista – “quem fala” ou “de quem se fala” – e alvo – 
quem é destinatário da crítica de terceiros. 
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Na categoria protagonista inclui-se o interveniente (pessoa ou instituição) que, na peça, não é 
alvo de crítica ou contestação de terceiros; 

Na categoria alvo, inclui-se o interveniente (pessoa ou instituição) que, na peça, é alvo de 
crítica ou contestação de terceiros. 

De acordo com os dados verifica-se que as instituições da Madeira, no seu conjunto, são mais 
vezes protagonistas (79,4%) do que alvo (20,6%). Esta verificação é ainda mais acentuada no 
que respeita às presenças dos partidos parlamentares da Madeira, que são protagonistas em 
95,6% do total das suas presenças e alvo em apenas 4,4%. Já o Governo e o PSD Madeira, 
sendo protagonistas em 66,8% do total das suas presenças, são alvo de crítica em 33,2%. 

As instituições nacionais, no seu conjunto, apresentam valores bastante próximos, sendo 
protagonistas em 54,8% e alvo de crítica em 45,2%. Se agregarmos Governo e PS nacional, os 
valores invertem-se, apesar de se manterem bastante próximos, sendo estas presenças na 
qualidade de protagonista 47,4% do total e 52,6% na qualidade de alvo. Já os partidos da 
oposição parlamentar nacional são maioritariamente protagonistas (76,9%), sendo alvo em 
apenas 23,1%. 

O Presidente da República é apresentado maioritariamente enquanto protagonista (80%), 
sendo alvo em apenas 20%. Também as diversas forças sociais são apresentadas na sua 
maioria enquanto protagonistas (80,1%), sendo alvo de crítica em 19,9%. 

 Fig. 85  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS COM O GOVERNO DA MADEIRA – RTPM / 2007-2008 

RTP Madeira 

Instituições Presenças 

Outras Forças Políticas e Institucionais 24,7 (44) 

Governo Nacional 10,1 (18) 

PSD MADEIRA 10,1 (18) 

PS MADEIRA 7,3 (13) 

Autarquias Regionais 6,7 (12) 

PCP E PEV (CDU) MADEIRA 6,2 (11) 

CDS/PP MADEIRA 5,1 (9) 

BE MADEIRA 5,1 (9) 

Sindicatos 5,1 (9) 

Presidente da República 4,5 (8) 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 3,9 (7) 

PSD NACIONAL 2,8 (5) 

MPT MADEIRA 2,2 (4) 

PND MADEIRA 2,2 (4) 

Governo Açores 1,7 (3) 

PS AÇORES 1,1 (2) 

PS NACIONAL 1,1 (2) 

PEV NACIONAL 0,6 (1) 

Governo isolado 13,4 (54) 
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Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de peças com presença do Governo da Madeira = 178. 
Total de presenças das instituições = 730. 
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. 

A tabela sintetiza as presenças das várias instituições que constam nas peças onde está 
presente o Governo Regional da Madeira. (Trata-se de uma sub-amostra das presenças das 
instituições). 

Nas peças com presença do Governo Regional da Madeira intervêm igualmente outras 
instituições – partidos e diferentes forças sociais. Nestas peças, 24,7% contam também com a 
presença de outras forças políticas e institucionais; segue-se o Governo nacional e o PSD 
madeira, cada com 10,1%. 

Em termos gerais, os partidos parlamentares da Madeira são os mais presentes nas peças 
onde intervém o Governo Regional da Madeira, em especial o PS, PCP/PEV, CDS/PP e BE 
Madeira. 

De notar também a presença das autarquias regionais, em 6,7% destas peças. 

 Fig. 86   FONTES E NÚMERO DE FONTES DE INFORMAÇÃO – RTPM / 2007-2008 

RTP Madeira 
Fontes Fonte única Fonte múltipla Não Aplicável Total 
Membros de Governos/Assembleias Regionais 64,2% 35,8% − 100% (67) 
Presidentes de Governos Regionais 66,0% 34,0% − 100% (50) 
Subtotal Governos e Órgãos Regionais 65,0% 35,0% − 100% (117) 
Deputados Regionais 67,2% 32,8% − 100% (64) 
PS 92,1% 7,9% − 100% (38) 
PSD 97,0% 3,0% − 100% (33) 
PCP/CDU 92,6% 7,4% − 100% (27) 
CDS/PP 100,0% − − 100% (19) 
BE 100,0% − − 100% (17) 
Outros partidos políticos (FPNP) 80,0% 20,0% − 100% (5) 
MPT 100,0% − − 100% (4) 
Vários partidos políticos (oposição) − 100,0% − 100% (1) 
Subtotal Partidos Políticos 86,1% 13,9% − 100% (208) 
Governo 40,0% 60,0% − 100% (10) 
Subtotal Governo Nacional 40,0% 60,0% − 100% (10) 
Outras fontes 79,1% 20,9% − 100% (43) 
Presidência da República 80,0% 20,0% − 100% (5) 
Ministros da República das Regiões Autónomas 100,0% − − 100% (3) 
Instituições da UE 100,0% − − 100% (1) 
Subtotal Outros 80,8% 19,2% − 100% (52) 
Informação não atribuída − − 100,0% 100% (12) 
Total 75,4% 21,6% 3,0% 100% (399) 
Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de peças com fontes de informação identificadas = 387; Total de peças com informação não atribuída = 12. 
Valores em percentagem. 
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Na tabela acima exposta são analisadas as variáveis fonte de informação principal da peça e 
número de fontes de informação dentro da peça. O total abrangido nesta análise refere-se à 
contabilização das peças em que se aplica a variável fontes de informação, excluindo-se as 
peças de comentário. 

Nesta medida, verifica-se que a maior parte destas peças recorre a fonte única (75,4%) face às 
peças que utilizam mais do que uma fonte de informação (21,6%). 

Esta tendência é especialmente acentuada nas peças cuja fonte dominante são partidos 
políticos – 86,1% têm fonte única -, e nas peça em que as fontes principais co0ntemplam 
diversas outras categorias tanto da política como exteriores (80,8%). 

As peças com fontes provenientes do Governo e órgãos regionais revelam a mesma tendência, 
apesar de menos marcada, sendo as peças com fonte isolada 65% do total destas. 

A excepção observa-se nas peças cuja fonte dominante é o governo nacional, onde a maioria 
recorre a mais do que uma fonte de informação (60%). 

 VARIÁVEIS DE CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DADOS (APLICÁVEIS SÓ A 2008) 

 Fig. 87  CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO GOVERNATIVA – RTPM / 2008 

 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 332.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 = 76; Total de peças com 
Crítica/Contestação à Acção do Governo Nacional só em 2008 = 27; Total de peças com Crítica/Contestação à Acção 
do Governo Regional e Nacional só em 2008 = 4; Total de peças sem Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 
2008 = 132; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 93. 
Valores em percentagem. 
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Esta variável identifica todos os casos em que o assunto ou ideia preponderante abordada ou 
desenvolvida na peça se centra em questões críticas à actividade ou política desenvolvida pelo 
Governo Regional da Madeira e seus representantes, bem como pelo Governo nacional e seus 
representantes, quer centrada no discurso de terceiros, quer no discurso do operador. 

No gráfico anterior é analisada a variável crítica ou contestação à acção governativa regional e 
nacional. O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização de todas as peças 
analisadas apenas para o ano de 2008, altura em que se introduziu esta variável. 

Do total da amostra de 2008, 28% das peças analisadas não faz qualquer referência ao 
Governo regional e ao Governo nacional, nem às suas actividades, focando-se nos partidos 
políticos e noutras instituições e forças sociais.  

Em 39,8% não existe crítica ou contestação quer ao Governo regional quer ao Governo 
nacional. 

Do conjunto de peças onde se verifica a existência de crítica ou contestação ao Governo 
regional e/ou ao Governo nacional, a distribuição é a seguinte: 

Em 22,9% das peças existe crítica ou contestação ao Governo Regional da Madeira, quer 
centrada no discurso de terceiros, quer no discurso do operador. 

Em 8,1% das peças existe crítica ou contestação ao Governo nacional, quer centrada no 
discurso de terceiros, quer no discurso do operador. 

Em 1,2% das peças existe crítica ou contestação ao Governo Regional da Madeira e em 
simultâneo ao Governo nacional. 
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 Fig. 88  TEMAS REGIONAIS DAS PEÇAS COM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO GOVERNATIVA REGIONAL – RTPM / 

2008 

RTP Madeira 

Actividades genéricas dos partidos políticos 22,4 

Políticas de Ordenamento do Território 11,8 

Críticas à acção Governativa 7,9 

Políticas de Administração Pública 6,6 

Políticas para a Saúde 6,6 

Acção governativa genérica 5,3 

Políticas para o Ambiente 3,9 

Críticas Inter-partidárias 2,6 

Envolvimento de políticos em escândalos/irregularidades 2,6 

Actividades de Órgãos Regionais 2,6 

Políticas para a Educação 2,6 

Políticas Económicas 2,6 

Políticas Laborais 2,6 

Políticas de Reabilitação Social 2,6 

Políticas para o Desporto 2,6 

Discussão do Orçamento de Estado 1,3 

Relações Governo/Presidência da República 1,3 

Actividades das Autarquias 1,3 

Políticas para a Segurança Social 1,3 

Políticas para Agricultura/Pescas 1,3 

Subtotal Política Nacional 92,1 (70) 

Obras públicas 2,6 

Funcionamento do sistema judicial 1,3 

Indicadores económicos 1,3 

Futebol 1,3 

Assuntos sobre crianças 1,3 

Subtotal Outros Temas 7,9 (6) 

Total 100,0 (76) 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 332.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 = 76. 
Valores em percentagem. 

Na tabela anterior são identificados os temas das peças onde existe crítica ou contestação à 
acção do Governo Regional da Madeira. 

Os dados revelam que os assuntos ou temas abordados nessas peças se centram sobretudo 
em questões da própria região autónoma da Madeira, incidindo sobre temas de política 
regional (92,1%). 

Deste conjunto de temas, destacam-se aqueles relacionados com actividades genéricas dos 
partidos políticos (22,4%), políticas de ordenamento do território (11,8%) e peças centradas 
em críticas à acção governativa (7,9%). 
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 PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

O presente ponto debruça-se sobre a cobertura das actividades do Presidente da República 
(PR) no bloco informativo da RTPM.  

As peças com presença do Presidente da República na amostra anilasa representam 4% do 
total, correspondendo a 16 notícias com presença ou referência ao Chefe de Estado. 
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 SÍNTESE CONCLUSIVA  

 RTP MADEIRA 

 
 

São abrangidas na análise 404 peças (uma peça pode incluir a presença de mais do que um 
protagonista), correspondendo a todas as peças da amostra em que o Governo nacional e 
regional e os partidos nacionais e regionais, com e sem representação parlamentar, estão 
presentes ou são referidos, emitidas no bloco informativo da RTP Madeira – Jornal das 21h – 
entre 01 de Setembro de 2007 a 30 de Novembro de 2007 e de 01 de Janeiro de 2008 a 31 de 
Dezembro de 2008. 

O Governo Regional da Madeira+PSD Madeira encontram-se ligeiramente abaixo dos valores-
referência definidos no que diz respeito às presenças. 

Já no que respeita à oposição parlamentar da Madeira, as presenças registadas estão acima 
dos valores-referência. 

Não há registos na amostra da presença de partidos da oposição extra-parlamentar da 
Madeira. 

Tendo em conta os dados desagregados por instituição político-partidária, o Governo Regional 
da Madeira atinge, em termos de presenças simples, 34,6% e o PSD Madeira 14%. 

As presenças da oposição parlamentar encontram-se, genericamente, acima dos valores-
referência definidos, excepto nos casos do PS Madeira (15,9%), que está abaixo dos valores-
referência, e do CDS/PP Madeira (7,6%) que se encontra sensivelmente dentro dos valores-
referência definidos. 

A maioria das instituições político-partidárias presentes no bloco informativo da RTPM 
pertencem à região Autónoma da Madeira. 

No total da amostra verificam-se 58 presenças das instituições nacionais, Governo e partidos, 
correspondente a 9,9% do total de presenças identificadas. 

Considerando apenas o registo de presenças das instituições político-partidárias nacionais 
(Governo nacional e partidos nacionais) no bloco informativo da RTPM verifica-se a seguinte 
distribuição: O Governo Nacional e o PS Nacional representam 65,5%; os partidos da oposição 
parlamentar nacional 34,5%; e os partidos da oposição extra-parlamentar nacional não estão 
presentes nesta amostra. 

A margem de erro máximo da amostra utilizada na RTPM é de 12,2%, para um grau 
de confiança de 95%, pelo que os dados devem ser lidos como representando 
tendências apuradas para os dias selecionados na amostra. 



 [124] 

As presenças do Governo regional e dos partidos regionais registam valência/tom mais 
positivo que negativo, sendo essa diferença maior nos partidos regionais com menor 
representação parlamentar. 

Na maioria das peças em que estão presentes ou são referidos (39,8% do total das peças 
analisadas) não existe crítica ou contestação quer ao Governo regional quer ao Governo 
nacional13

                       
 
13 Indicador aplicável apenas às peças de 2008, dado só então ter sido introduzido. 

.  

Os temas regionais sobre os quais a crítica ao Governo regional se exerce com mais frequência 
são Actividades genéricas dos partidos políticos e Políticas de Ordenamento do Território, 

A maior parte das peças analisadas recorre a fonte única (75,4%), sendo as que utilizam mais 
do que uma fonte de informação 21,6%. 

O predomínio de uma valência/tom tendencialmente positivo em relação à maior parte dos 
protagonistas político-partidários regionais, em contraponto com uma valência/tom 
tendencialmente negativo em relação à maior parte dos protagonistas político-partidários 
nacionais mostra que nesta variável o Telejornal da Madeira não observou, em geral, uma 
posição de neutralidade. Todavia, relativamente ao Presidente da República e às restantes 
forças sociais esta situação já não se verifica. 



Informação Não Diária

PARTE  II

RTP 1, RTP 2 e RTPN



 



 [127] 

PARTE II - INFORMAÇÃO NÃO-DIÁRIA (2008) 

 NOTA PRÉVIA 

O presente relatório tem por objecto a análise da representação das diferentes forças político-
partidárias em programas de informação não-diária – de debate, entrevista e comentário – 
dos serviços de programas RTP1, RTP2, RTPN, RTP Madeira e RTP Açores, emitidos durante o 
ano de 2008. 

O objectivo deste relatório consiste em identificar, programa a programa, a presença de 
actores/protagonistas das forças do campo político-partidário – Governo e partidos políticos – 
nos géneros informativos de debate, entrevista e comentário emitidos pelos serviços de 
programas da televisão pública.   

   NOTA METODOLÓGICA 

A análise envolve os programas de informação não-diária de debate, entrevista e comentário, 
que contam com a presença permanente ou frequente de actores/protagonistas do campo 
político-partidário – Governo e partidos políticos. 

Foram validados para análise, relativamente a 2008, 23 programas: 5 emitidos pela RTP1; 2 
pela RTP2, 8 pela RTPN, 4 pela RTP Madeira, 4 pela RTP Açores. Desses 23 programas, 9 são 
reexibições: 7 na RTPN, 2 na RTP Madeira.  

Abstraindo das reexibições, 10 programas são de debate14

Ainda em comparação com a análise de 2007, deixa de constar da avaliação o Fórum do País, 
emitido pela RTPN, em virtude de a presença de actores/protagonistas do campo político-
partidário neste programa assumir um carácter excepcional, conforme identificado no 

, 2 de entrevista, 2 de comentário. 
Tal como observado no relatório Pluralismo Político-partidário na RTP em 2007, a RTP1 é o 
único serviço de programas que apresenta edições originais destes três géneros informativos. 

Comparando com a análise de 2007, há a assinalar a entrada de 3 novos programas para a 
avaliação do pluralismo político-partidário: o programa de debate Corredor do Poder, exibido 
pela RTP1 às quintas-feiras cerca das 23h00; o programa Debate Político, emitido 
quinzenalmente pela RTP Madeira nas terças-feiras às 22h00; e, por fim, o programa Café 
Parlamento, da RTP Açores, emitido apenas entre Março e Junho, com periodicidade semanal, 
sextas-feiras às 20h30. 

                       
 
14 O programa Especial Informação da RTP Açores, apesar de assumir uma configuração variável como é 
próprio deste género informativo, foi considerado na avaliação do pluralismo político-partidário pelo 
facto de várias das suas edições terem funcionado como espaços de debate no âmbito das eleições 
regionais.  



 [128] 

relatório referente ao último quadrimestre de 2007 (cf. Pluralismo Político-Partidário na RTP 
em 2007: 191-194).  

 Fig. 89  PROGRAMAS ABRANGIDOS NA ANÁLISE 

Programas Género Dia Semana Hora 
N.º 

Edições* 

RTP1 

  Corredor do Poder Debate 5ªs. Feiras 23.00h 28 

Prós e Contras Debate 2ªs. Feiras 22.30h 34 

Grande Entrevista Entrevista 5ªs. Feiras 21.00h 42 

As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa Comentário Domingos 21.00h 43 

Notas Soltas de António Vitorino Comentário 2ªs. Feiras 21.00h 43 

RTP2 

  Eurodeputados Debate 2ªs. Feiras 19.00h 47 

Parlamento Debate Sábados 14.00h 39 

RTP N 

  Pontos de Vista Debate 6ªs. Feiras 23.00h 44 

Corredor do Poder (R*) Debate Sábados 04.00h 5 

Prós e Contras (R*) Debate 4ªs. Feiras 01.00h 33 

Grande Entrevista (R*) Entrevista 6ªs. Feiras 01.45h 39 

Eurodeputados (R* Debate ) 6ªs. Feiras 20.15h 43 

Parlamento (R*) Debate Sábados 20.00h 38 

As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa (R*) Comentário 2ªs. Feiras 20.30h 43 

Notas Soltas de António Vitorino (R*) Comentário 3ªs. Feiras 20.30h 11 

RTP Madeira 

  Debate Político Debate 3ªs. Feiras 22.00h 10 

Tem a Palavra Debate 3ªs. Feiras 22.00h 18 

As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa (R*) Comentário Domingos 23.40h 43 

Notas Soltas de António Vitorino (R*) Comentário 2ªs.feiras 23.40h 43 

RTP Açores 

   Café Parlamento Debate  5ªs. Feiras 20.30h 17 

Estado da Região Debate 5ªs. Feiras 20.45h 12 

Entrevista Entrevista Pontual 20.30h 12 

Especial Informação Especial Inf. Pontual Pontual 17 

* Nº de Edições – exibição de edições originais sem contemplar reexibições no mesmo serviço de programas. 
(R*) Reexibição de programa originário de outro canal. 

Os procedimentos metodológicos foram em tudo idênticos aos adoptados no relatório 
Pluralismo Político-Partidário na RTP em 2007, tendo por base as mesmas fontes de 
informação: consulta dos directores de informação dos respectivos serviços de programas e 
das bases de dados dos serviços Telereport e Teleview da Mediamonitor/Marktest. A análise 
compreendeu exactamente os mesmos indicadores utilizados no relatório de 2007.15

                       
 
15 Ver Anexo I – Indicadores Aplicados na Análise do Pluralismo na Informação Não-Diária da RTP.   
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 RTP1  

 CORREDOR DO PODER 

 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

Corredor do Poder passou a integrar a grelha da RTP1 em Fevereiro de 2008, sendo transmitido 
às quintas-feiras, cerca das 23h00. Trata-se de um programa semanal de debate constituído 
por um painel de comentadores permanentes vinculados a cinco partidos políticos com 
assento parlamentar – PS, PSD, PCP, CDS-PP, BE. O Partido Ecologista “Os Verdes” não está 
presente no painel. 

O programa pode ainda contar com a presença de um convidado em estúdio ou, menos 
regularmente, participando através de videoconferência. São convidadas, regra geral, 
personalidades públicas, ligadas ou não a partidos políticos e ao Governo, com intervenção nas 
matérias em debate. 

O formato do programa compreende ainda a exibição de pequenas peças jornalísticas de 
enquadramento, excertos de entrevistas e imagens dos vários acontecimentos que marcam a 
agenda social e política. 

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

Com estreia a 28 de Fevereiro, o programa Corredor do Poder contou com 28 edições no 
decorrer do ano de 2008, registando um total de 27h27m de emissão nas grelhas da RTP1. A 
duração média por edição foi de 58m49s, para um rating de 2,7% (Rat.%) e uma audiência 
média total de 253,1 milhares de telespectadores (Rat.#). 

 Fig. 90  DADOS GERAIS DO PROGRAMA CORREDOR DO PODER (RTP1) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

N.º Edições 
Duração total 

(h:m:s) 
Duração média 

(h:m:s) 
Rat. 
(%) 

Rat.  
(#) 

28 27:26:59 00:58:49 2,7 253,1 

N= 28 (N.º total de edições do Corredor do Poder) 

A edição do programa Corredor do Poder com o índice de audiência mais elevado realizou-se a 
5 de Junho, com um debate que contou com a participação do Ministro dos Assuntos 
Parlamentares. A edição com menor audiência foi transmitida a 23 de Outubro.16

                       
 
16 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 

 



 [130] 

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO CORREDOR DO PODER 

No cômputo geral, os cinco comentadores permanentes que integram o programa marcaram 
presença em todas as edições, à excepção do representante do CDS-PP, que não participou no 
programa de 26 de Junho de 2008. Assim, em resultado da própria configuração do 
programa, assiste-se a um equilíbrio nas presenças das cinco forças político-partidárias 
representadas. 

No que respeita à participação de convidados pertencentes ao espectro político-partidário, ao 
longo das 28 edições realizadas durante o ano de 2008, regista-se a presença de 2 membros do 
Governo, 2 representantes do PS e 1 do PSD17

 Fig. 91  PRESENÇA DE ACTORES/PROTAGONISTAS DO GOVERNO E DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO CORREDOR DO PODER 

(RTP1)  

. 

Procedendo à agregação das duas modalidades de participação – comentadores permanentes 
e convidados – obtém-se um total de 144 presenças de actores/protagonistas pertencentes ao 
campo político-partidário, no universo das 28 edições do Corredor do Poder.  

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

 
N= 144 (N.º total de presenças de actores/protagonistas do Governo e dos Partidos Políticos nas edições do Corredor 
do Poder) 

O pluralismo político-partidário no Corredor do Poder é assegurado pela própria concepção 
do programa, ao contemplar a presença de comentadores permanentes ligados a cinco 
partidos políticos com assento parlamentar – à excepção do PEV –, por vezes 
complementada pela presença de outras personalidades da vida política nacional. 

                       
 
17 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
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 PRÓS E CONTRAS 

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

O programa Prós e Contras não registou alterações no seu formato, tal como este se encontra 
descrito no relatório Pluralismo Político-Partidário na RTP em 2007 (cf., ERC, 2008, p.165). 
Transmitido semanalmente às segundas-feiras, cerca das 22h30, mantém-se como um 
programa de debate, onde são postas em confronto diferentes posições sobre o tema em 
discussão. Não consiste, stricto sensu, num programa de informação política, embora nele 
tenham presença frequente actores/protagonistas do Governo e dos partidos políticos.  

No período entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2008, a RTP1 transmitiu 34  Prós e 
Contras. Cada programa teve uma duração média de 2h28m, para um total de duração de 
81h30m. 

Em 2008 o Prós e Contras alcançou uma audiência média de 4,0% (Rat.%), correspondente a 
uma média de 380,1 milhares de espectadores por edição (Rat.#). 

 Fig. 92  DADOS GERAIS DO PROGRAMA PRÓS E CONTRAS (RTP1) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

N.º Edições 
Duração total 

(h:m:s) 
Duração média 

(h:m:s) 
Rat. 
(%) 

Rat.  
(#) 

34 81:30:13 02:28:11 4,0 380,1 

N = 34 (N.º total de edições do Prós e Contras). 

As edições com o rating mais elevado em 2008 foram as emitidas a 13 de Outubro e a 7 de 
Janeiro, respectivamente, sobre os temas “Respostas aos dias de incerteza” e “Para onde vai a 
saúde?”. A audiência média mais reduzida foi registada a 14 de Abril, no programa sobre 
“Português escrito: a uniformidade é possível?”.  

Em 2008, num total de 34 edições, participaram no Prós e Contras 446 convidados. Destes, 162 
(36,3%) intervieram no palco, 278 (62,3%) na plateia e 6 (1,3%) em directo.18

                       
 
18 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 

  

Do total de 34 edições do Prós e Contras emitidas em 2008, 18 contaram com a presença de 
actores/protagonistas do Governo e dos partidos políticos. Nestas 18 edições participaram 32 
representantes do Governo e dos partidos.  

É sobre estas 18 edições e 32 convidados que incide a avaliação do pluralismo político-
partidário no Prós e Contras na RTP1. 



 [132] 

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO PRÓS E CONTRAS 

O Prós e Contras não é, como dito, um programa estritamente dedicado ao debate e 
comentário políticos, pelo que nele se verifica uma presença mitigada de 
actores/protagonistas do Governo e dos partidos, padrão que se confirmou em 2008.  

Dos 446 convidados das 34 edições realizadas naquele período, apenas 32 (7,2% da totalidade 
de participantes) se incluem na avaliação do pluralismo político-partidário, representando 
7,2% da totalidade dos participantes. 

Nas 18 edições com actores/protagonistas do Governo e dos partidos políticos, intervieram 
ainda 221 convidados externos ao campo político-partidário. 

 Fig. 93  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA PRÓS E CONTRAS COM ACTORES/ PROTAGONISTAS DO GOVERNO E DOS 

PARTIDOS (RTP1) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Temas 
Actores 

(n) 
Actores políticos 

(n) 
Actividade/Função 

Duração 
(h:m:s) 

Rat. 
(%) 

07.01.08 Para onde vai a saúde?                                                                                                                                                                   14 
António Correia de 
Campos 

Governo (ministro da Saúde) 3:19:10 6,1 

14.01.08 
Alcochete: as consequências 
da decisão 

16 

Mário Lino 
 
 
Zita Seabra 

- Governo (ministro das Obras 
Públicas, Transportes e 
Comunicações) 
- PSD (dirigente partidária) 

3:00:28 5,0 

28.01.08 
Impacto do abrandamento 
da economia na vida dos 
portugueses 

8 Eduardo Catroga PSD (ex-ministro) 2:39:35 3,3 

25.02.08 
Avaliação de professores e 
gestão das escolas 

19 
Maria de Lurdes 
Rodrigues 

Governo (ministra da 
Educação) 

2:54:47 5,9 

17.03.08 A confiança dos portugueses 19 Manuel Pinho 
Governo (ministro da 
Economia e da Inovação) 

2:42:44 2,7 

07.04.08 
Terceira travessia sobre o 
Tejo: o debate final 

21 

 
Mário Lino 
  
Ana Paula Vitorino 
 
Jorge Costa 

- Governo (ministro das Obras 
Públicas, Transportes e 
Comunicações) 
- Governo (secretária de Estado 
dos Transportes) 
- PSD (deputado) 

2:43:38 2,7 

21.04.08 
PSD – Quem sucede a 
Menezes? 

2 

Ângelo Correia 
Patinha Antão 
Pedro Passos Coelho 
Zita Seabra 

- PSD 
- PSD 
- PSD 
- PSD (dirigente partidária) 

2:13:03 3,3 

28.04.08 Novo Código do Trabalho 13 José Vieira da Silva 
Governo (ministro do Trabalho 
e da Solidariedade Social) 

2:54:03 2,8 

05.05.08 
A escalada do preço da 
comida 

18 

Jaime Silva 
 
 
António Campos 
Arlindo Cunha 

- Governo (ministro da 
Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das 
Pescas) 
- PS (ex-eurodeputado) 
- PSD (ex-ministro) 

2:44:11 3,6 

12.05.08 O apito final 10 Laurentino Dias 
Governo (secretário de Estado 
da Juventude e do Desporto) 

2:49:39 4,8 

02.06.08 Crise nas pescas 16 Luís Medeiros Vieira Governo (secretário de Estado 2:37:14 3,5 
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adjunto da Agricultura e das 
Pescas) 

30.06.08 
Portugal: estratégias para a 
crise 

6 
Manuel Pinho 
 
Jorge Costa 

- Governo (ministro da 
Economia e da Inovação) 
- PSD (deputado) 

2:44:45 2,8 

29.09.08 Divórcio sem culpa 12 
Jorge Strecht Ribeiro 
 
Sofia Galvão 

- PS (vice-presidente de grupo 
parlamentar) 
- PSD (dirigente partidária) 

1:58:43 4,1 

13.10.08 
Respostas aos dias de 
incerteza 

4 
José Manuel Durão 
Barroso 

PSD (interveio na qualidade de 
Presidente da Comissão 
Europeia) 

1:40:40 6,6 

27.10.08 
O valor da casa. As casas 
estão a perder valor? 

11 

Carlos Costa Pina 
 
Rosário Águas 
Francisco Louçã 

- Governo (Secretário de 
Estado do Tesouro) 
- PSD (deputada) 
- BE (dirigente partidário) 

1:40:34 4,6 

10.11.08 
Caso BPN: Nacionalização na 
era do capitalismo 

9 

Jorge Lacão 
 
 
Paulo Mota Pinto 
 
Bernardino Soares 

- Governo (secretário de 
Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros) 
- PSD (dirigente partidário) 
- PCP (presidente do grupo 
parlamentar) 

2:09:48 3,9 

17.11.08 A batalha de Lisboa 10 Ana Paula Vitorino 
Governo (secretária de Estado 
dos Transportes) 

2:00:15 3,9 

24.11.08 
Avaliação: simplificação ou 
suspensão? 

13 Jorge Pedreira 
Governo (Secretário de Estado 
Adjunto e da Educação) 

1:41:31 5,5 

Total 221 32 44:34:48  

Média 02:28:36 4,2 

N = 18 (N.º total de edições do Prós e Contras com actores/protagonistas do Governo e dos Partidos Políticos). 
Número total de edições do Prós e Contras: 34. 

Caracterizando o sub-universo de 32 actores/protagonistas das esferas governamental e 
partidária, obtêm-se os seguintes resultados: 

46,9% são representantes do Governo, o que corresponde a 15 presenças, protagonizadas por 
seis ministros e seis secretários de Estado. Dois ministros e uma secretária de Estado 
participaram cada um em duas edições do programa no período em análise, a saber, os 
ministros da Economia e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e a secretária de 
Estado dos Transportes. 

6,3% correspondem a 2 representantes do Partido Socialista, um ex-eurodeputado e um 
representante do grupo parlamentar.  

40,6% são representantes do PSD, o que corresponde a 13 presenças. Dois dos representantes 
sociais-democratas, o deputado Jorge Costa e a dirigente partidária Zita Seabra, participaram 
em duas edições do Prós e Contras. 

3,1% correspondem à presença de 1 representante do PCP, o presidente do grupo 
parlamentar. 

3,1% correspondem à presença de 1 representante do BE, o dirigente desta força partidária. 
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No período em análise não participaram no programa enquanto tal representantes do CDS-PP 
e do Partido Ecologista “Os Verdes”. 

 Fig. 94   PRESENÇA DE ACTORES/PROTAGONISTAS DO GOVERNO E DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO PROGRAMA PRÓS E 

CONTRAS (RTP 1) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

15; 46,9%

2; 6,3%

13; 40,6%

1; 3,1%
1; 3,1%

Governo

PS

PSD

PCP

BE

 
N = 32 (N.º total de actores/protagonistas do Governo e dos Partidos Políticos). Número total de edições com 
actores/protagonistas do Governo e dos Partidos Políticos: 18.  

Em suma, nas edições do Prós e Contras realizadas em 2008 apuraram-se os seguintes dados 
relativos aos actores/protagonistas do Governo e dos partidos políticos: 

No total de 18 edições do Prós e Contras consideradas na avaliação do pluralismo político-
partidário, Governo e PS tiveram um peso conjunto de 53,2% (17 presenças); 

Os restantes partidos com assento parlamentar tiveram um peso de 46,8%: estiveram 
representados o PSD, correspondendo a 40,6% (13 presenças), o PCP e o BE, com 1 
participação (3,1% cada)19

Este foi o caso nos programas “Para onde vai a saúde” (7 de Janeiro), “Avaliação de 
professores e gestão das escolas” (25 de Fevereiro), “A confiança dos portugueses” (17 de 

.  

Nem sempre a configuração dos painéis de convidados do Prós e Contras propiciou o 
contraponto das posições de membros do Governo por representantes de partidos da 
oposição parlamentar, o que foi mais notório nos programas exibidos no primeiro semestre de 
2008, não obstante terem sido sujeitos a contraditório por convidados externos ao campo 
político-partidário e pela própria moderadora.  

                       
 
19 Saliente-se que em 2008 o PSD atravessou um período eleitoral na sequência da demissão do seu líder 
e da convocação de novas eleições, contexto que explica em parte o índice de presenças de 
actores/protagonistas desta força política no Prós e Contras – neste período, toda uma edição foi 
dedicada à discussão desta problemática (“Quem sucede a Menezes?”, exibido a 21 de Abril), nela tendo 
participado exclusivamente personalidades ligadas ao PSD. 
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Março), “Novo Código do Trabalho” (28 de Abril), “O apito final” (12 de Maio) e “Crise nas 
pescas” (2 de Junho), nos quais os ministros António Correia de Campos, Maria de Lurdes 
Rodrigues, Manuel Pinho, José Vieira da Silva, e os secretários de Estado Laurentino Dias e Luís 
Medeiros Vieira não foram confrontados com contra-argumentos emanados de 
representantes dos partidos da oposição.  

No segundo semestre de 2008, o mesmo se verificou nos programas “A batalha de Lisboa” (17 
de Novembro), com a secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, e “Avaliação: 
simplificação ou suspensão” (24 de Novembro), com o secretário de Estado Adjunto e da 
Educação.  

O exercício do contraditório directamente entre representantes da esfera político-partidária 
ocorreu nas seguintes edições: 

No programa “Alcochete: as consequências da decisão” (14 de Janeiro), no qual o ministro 
Mário Lino respondeu à dirigente do PSD Zita Seabra; 

No programa “Terceira travessia sobre o Tejo: o debate final” (7 de Abril), no qual os 
governantes Mário Lino e Ana Paula Vitorino responderam ao deputado social-democrata 
Jorge Costa; 

No programa “A escalada do preço da comida” (5 de Maio), no qual o ministro Jaime Silva 
respondeu ao ex-ministro do PSD Arlindo Cunha; 

No programa “Portugal: estratégias para a crise” (30 de Junho), no qual o ministro Manuel 
Pinho respondeu ao deputado do PSD Jorge Costa; 

No programa “O valor da casa” (27 de Outubro), no qual o secretário de Estado Carlos Costa 
Pina respondeu ao líder do BE Francisco Louçã e à deputada do PSD Rosário Águas; 

No programa “Caso BPN: Nacionalização na era do capitalismo” (10 de Novembro), no qual o 
secretário de Estado Jorge Lacão respondeu ao líder do grupo parlamentar do PCP, Bernardino 
Soares, e ao dirigente do PSD Paulo Mota Pinto. 

Numa apreciação geral das edições do Prós e Contras em que participaram protagonistas dos 
partidos e do Governo, emitidas na RTP1 em 2008, sublinham-se os seguintes aspectos: a) 
ausência de representantes do CDS/PP e PEV; b) fraca expressão de representantes do PCP e 
do BE; c) ausência de representantes de forças políticas sem assento parlamentar; d) 
tendência para o predomínio de protagonistas do Governo e do PSD face às restantes forças 
político-partidárias. 
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 GRANDE ENTREVISTA  

  DADOS GERAIS DO PROGRAMA  

A Grande Entrevista segue um modelo de programa de entrevista televisiva a diferentes 
actores sobre acontecimentos e questões de natureza política e social que marcam a 
actualidade nacional e internacional, não tendo sofrido qualquer alteração relativamente à 
configuração descrita no relatório Pluralismo Político-Partidário na RTP em 2007 (ERC, 2008: 
171).  

Este programa da RTP1 é apresentado, regra geral, à quinta-feira cerca das 21h00. Contudo, 
durante o ano de 2008, o programa registou algumas alterações na sua regularidade, quer pela 
ausência de edições devido a transmissões directas das competições europeias de futebol, 
quer pela proliferação de edições especiais durante o período de campanha para a eleição do 
novo presidente do Partido Social Democrata (situações registadas, em larga medida, durante 
o 1º semestre de 2008). 

 Fig. 95  DADOS GERAIS DO PROGRAMA GRANDE ENTREVISTA (RTP1) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

N.º Edições 
Duração total 

(h:m:s) 
Duração média 

(h:m:s) 
Rat. 
(%) 

Rat.  
(#) 

43 24:41:47 00:34:28 9,7 916,9 

N= 43 (N.º total de edições da Grande Entrevista. Inclui uma reexibição) 

Entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2008, a Grande Entrevista somou 42 edições e 1 
reexibição, o que resultou num total de cerca de 24h42m de emissão do programa na RTP1. 
Cada edição registou uma duração média de 34m28s e um rating médio de 9,7% (Rat.%), o 
que corresponde a um número médio de cerca de 917 milhares de espectadores (Rat.#).20

Relativamente ao nível de audiências obtidas por cada um destes dois tipos de entrevistados, 
afere-se que as edições com actores/protagonistas do campo político-partidário conquistaram 
audiências médias inferiores às das edições com actores não pertencentes a este campo, 

  

A entrevista a Simone de Oliveira, realizada a 28 de Fevereiro, foi a edição que registou o 
maior índice de audiência média em 2008 e a única que a RTP1 reexibiu na sua grelha de 
programação. 

Das 42 edições da Grande Entrevista realizadas em 2008, verifica-se que 16 tiveram como 
convidados actores/protagonistas do Governo e dos partidos políticos (37,2%). Estas 
entrevistas somaram 08h46m de emissão, o que representa uma duração média de 32m54s 
por edição. Por seu turno, as entrevistas a actores exteriores ao campo político-partidário 
preencheram 27 edições (62,8%), num total de 15h54m de emissão e uma duração média de 
35m23s por edição. 

                       
 
20 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
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alcançando valores de 9,5% e 9,8% (Rat.%) e um número médio de 894,8 milhares e de 930 
milhares de espectadores (Rat.#), respectivamente. 

No âmbito das 16 edições com actores/protagonistas do campo político-partidário, a 
entrevista que obteve maior audiência televisiva teve como convidada Maria de Lurdes 
Rodrigues, ministra da Educação. Por seu turno, a entrevista com Luís Filipe Menezes, então 
presidente do PSD, registou o índice mais baixo de audiências no âmbito das entrevistas de 
cariz político21

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NA GRANDE ENTREVISTA 

. 

No total de 16 edições do programa Grande Entrevista com a presença de convidados 
relacionados com a vida política e partidária nacional, realizadas entre 1 de Janeiro e 31 de 
Dezembro de 2008, registou-se a presença de 8 protagonistas do PSD (50,0%), 4 do Governo 
(25%), 2 do PS (12,5%); BE e PCP contaram ambos com 1 representante (6,3%). 

As eleições para a liderança do PSD explicam, em parte, o maior número de programas com 
representantes deste partido político. Com efeito, durante o mês de Maio de 2008 foram 
entrevistados quatro candidatos à presidência do PSD, tendo então sido realizadas várias 
edições especiais dedicadas a esta matéria. 

As 4 participações de membros do Governo correspondem a 2 presenças da ministra da 
Educação, 1 do ministro das Finanças e outra do ministro da Administração Interna.  

As 2 presenças do PS são protagonizadas pelo mesmo entrevistado, o deputado Manuel 
Alegre, que foi convidado do programa em Junho e Dezembro de 2008. O BE e o PCP também 
estiveram representados na Grande Entrevista pelos seus líderes nacionais, Francisco Louçã e 
Jerónimo de Sousa. 

Durante 2008, o programa Grande Entrevista não contou com a participação de 
actores/protagonistas do CDS-PP e do PEV, nem com partidos políticos sem assento 
parlamentar. 

                       
 
21 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
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 Fig. 96  PRESENÇA DE ACTORES/PROTAGONISTAS DO GOVERNO E DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO PROGRAMA GRANDE 

ENTREVISTA (RTP1) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

 
N= 16 (N.º total de actores/protagonistas do Governo e dos Partidos Políticos) 

Em 2008 apenas 16 das 42 edições da Grande Entrevista contaram com a presença de 
actores do Governo e dos partidos políticos, identificando-se uma presença superior de 
protagonistas do PSD face ao Governo e restantes partidos. Para além do Governo e do PS, 
do BE e do PCP (estes dois últimos com presença reduzida), o CDS-PP e o PEV não estiveram 
presentes na Grande Entrevista, tal como aconteceu com protagonistas de partidos sem 
representação parlamentar. 

 AS ESCOLHAS DE MARCELO REBELO DE SOUSA E NOTAS SOLTAS DE ANTÓNIO 
VITORINO 

 DADOS GERAIS DOS PROGRAMAS 

Os programas As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa e Notas Soltas de António Vitorino não 
sofreram alterações em relação às características enunciadas no relatório Pluralismo Político-
Partidário na RTP 2007 (ERC, 2008: 175-180), mantendo o mesmo formato e horário de 
exibição. A única alteração a registar prende-se com uma ligeira redução da duração do 
programa As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa, no segundo semestre de 2008.  

Durante o ano de 2008, foram emitidas 43 edições de ambos os programas na RTP1. O 
comentário de Marcelo Rebelo de Sousa, exibido semanalmente ao domingo depois do 
Telejornal, registou uma duração média de 26m59s, para uma duração total superior a 19 
horas (19h20m).  
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O programa protagonizado por António Vitorino manteve também uma duração média pouco 
superior a um quarto de hora (16m52s), registando uma duração total de cerca de 12 horas 
(11h48m). 

Os dois programas atingem índices de audiências muito próximos, sendo que o comentário de 
António Vitorino regista um rating médio de 9,4% (Rat.%), para um número médio de 887, 2 
milhares de telespectadores (Rat.#), enquanto que o comentário de Marcelo Rebelo de Sousa 
atinge um rating médio de 8,8% (Rat.%), com um número médio de 830,3 milhares de 
telespectadores por edição.22

 Fig. 97  DADOS GERAIS DOS PROGRAMAS DE COMENTÁRIO (RTP1) 

 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Programa 
N.º 

Edições 
Duração total 

(h:m:s) 
Duração Média 

(h:m:s) 
Rat. % 

(média) 
Rat. # 

(média) 

As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa 43 19:20:05 0:26:59 8,8 830,3 

Notas Soltas de António Vitorino 43 11:48:45 0:16:52 9,4 887,2 

Total 86  
   

N= 86 (N.º total de edições dos programas de comentário) 

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NOS PROGRAMAS DE COMENTÁRIO 

 Fig. 98  PRESENÇA DE ACTORES/PROTAGONISTAS NOS PROGRAMAS DE COMENTÁRIO EM FUNÇÃO DA DURAÇÃO (RTP1) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

 
 31h08m50s (Duração total dos programas de comentário) 

A RTP1 manteve em 2008 dois únicos programas de comentário político no serviço público, 
protagonizados por dois actores/protagonistas identificados apenas com duas correntes 
político-partidárias e ideológicas. A alteração registada em termos de duração de um dos 
programas em apreço não introduziu qualquer mudança substantiva em relação à situação 

                       
 
22 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
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identificada no relatório Pluralismo Político-Partidário na RTP em 2007 (ERC, 1008: 177). 
Reitera-se, assim, a conclusão de que RTP manteve em 2008 uma situação de desequilíbrio 
na representação das diferentes correntes e sensibilidades políticas e ideológicas ao nível 
dos programas de comentário. 
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 RTP2 

 EURODEPUTADOS 

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

Durante o ano de 2008, o programa de debate político Eurodeputados conservou o formato 
observado no relatório Pluralismo Político-Partidário na RTP em 2007 (ERC, 2008: 181). O 
painel de convidados continua a ser constituído por eurodeputados pertencentes aos 
diferentes partidos políticos portugueses representados no Parlamento Europeu.  

No período em análise, o programa Eurodeputados contou com 47 edições (segundas-feiras a 
partir das 19h00) e 45 reexibições na RTP2 (terças-feiras, a partir das 2h00 da madrugada, com 
excepção para o dia 25 de Março em que o programa foi exibido cerca da 1h00 da 
madrugada). 

Com uma duração média ligeiramente superior a 32 minutos, as 1ªs. exibições registaram um 
rating médio de 0,2% e as reexibições de 0,0% (Rat.%). Quanto ao número médio de 
espectadores, os valores médios alcançados foram de 57,7 e 14,7 milhares de indivíduos, 
respectivamente (Rat.#).23

 Fig. 99   DADOS GERAIS DO PROGRAMA EURODEPUTADOS (RTP2) 

 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

N= 92 (N.º total de exibições do programa Eurodeputados, incluindo 1ªs. exibições e reexibições) 

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO EURODEPUTADOS 

O programa Eurodeputados funciona como um espaço de debate sobre a actualidade da União 
Europeia que se rege pelo princípio da inclusão de todas as forças partidárias representadas no 
Parlamento Europeu, factor que propicia uma representação político-partidária equilibrada, 
embora nem todos os cinco partidos se encontrem sempre presentes.  

No total das 92 exibições deste programa, registaram-se 383 presenças de 
actores/protagonistas do campo político-partidário, das quais 196 foram contabilizadas nas 47 
1ªs. exibições e as restantes 187 presenças nas 45 reexibições. 

A presença das cinco forças políticas com representação no Parlamento Europeu segue uma 
distribuição equitativa entre o PS e o PSD, presentes nas 92 exibições (24%).  

                       
 
23 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 

Exibições N.º Exibições Actores 
Duração total 

(h:m:s) 
Duração média 

(h:m:s) 
Rat. 
(%) 

Rat.  
(#) 

1ªs. Exibições 47 196 25:29:27 00:32:32 0,6 57,8 

Reexibições 45 187 24:26:11 00:32:35 0,5 14,7 

Total 92 383 49:55:38 00:32:34 0,4 36,7 
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O PCP é o terceiro partido político mais representado, com um total de 84 presenças (22%), 
seguido do BE com 64 presenças (17%) e, por último, o CDS-PP, marcando presença em 49 
programas exibidos (13%).  

Para além dos convidados habituais, o programa de 14 de Janeiro (retransmitido a 15 de 
Janeiro), onde foi debatido o balanço da presidência portuguesa da União Europeia, contou 
ainda com a participação extraordinária do secretário de Estado dos Assuntos Europeus, 
Manuel Lobo Antunes. 

 Fig. 100   PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO PROGRAMA EURODEPUTADOS (RTP2) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 
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 N= 
383 (Nº. total de actores/protagonistas do Governo e dos Partidos Políticos) 

O programa Eurodeputados mantém as características identificadas no relatório Pluralismo 
Político-Partidário na RTP em 2007 (ERC, 2008: 181-184), propiciando uma representação 
equilibrada de todas as forças político-partidárias com assento no Parlamento Europeu. 
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 PARLAMENTO 

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

No ano de 2008, o programa de debate político Parlamento não sofreu alterações na sua 
estrutura relativamente ao observado em 2007, mantendo uma dupla vertente de debate e de 
espaço de informação sobre a actividade da Assembleia da República (cf. Relatório Pluralismo 
Político-Partidário na RTP em 2007, ERC, 2008: 184). 

O programa combina a presença de 4 deputados de diferentes grupos parlamentares com a 
exibição de declarações gravadas de 2 deputados dos grupos parlamentares ausentes do 
debate, oferecendo ainda um conjunto de reportagens que, no início de cada programa, 
sintetizam as diferentes matérias discutidas durante a semana na Assembleia da República.  

O Parlamento tem uma duração média de cerca de 56m e é exibido semanalmente na RTP2 
aos sábados, cerca das 14h00, sendo reexibido nas segundas-feiras seguintes a partir da 
01h45m da madrugada.  

Durante o ano de 2008, foram emitidas 39 edições, das quais 11 contaram com reexibição no 
próprio canal. 24

 Fig. 101   DADOS GERAIS DO PROGRAMA PARLAMENTO (RTP2) 

 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

 N= 50 (N.º total de exibições do programa Parlamento, incluindo 1ªs. exibições e reexibições). 

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO PARLAMENTO 

Entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2008, e contabilizando as reexibições como novas 
presenças dos intervenientes, registou-se um total de 300 participações de 
actores/protagonistas dos seis partidos políticos com assento parlamentar.  

No que respeita às 1ªs. exibições do programa, verifica-se que 156 actores/protagonistas da 
esfera político-partidária marcaram presença directa no debate e 78 participaram através do 
registo gravado das suas declarações. A estes valores acrescem as 11 reexibições, de onde 
resultam 44 presenças adicionais no debate e 22 através de declarações gravadas. 

No universo das edições exibidas do Parlamento, registam-se 50 presenças em estúdio de 
membros do PS (25%), 48 presenças de elementos do PSD (24%), 38 do CDS-PP (19%), 37 do 
PCP (18,5%) e 4 de um deputado do PEV (2%). 

                       
 
24 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 

Exibições 
N.º 

Exibições 
Actores Duração total 

(h:m:s) 
Duração média 

(h:m:s) 
Rat. 
(%) 

Rat.  
(#) Presentes Não presentes 

1ªs. Exibições 39 156 78 36:42:41 00:56:29 0,9 73,4 

Reexibições 11 44 22 10:10:32 00:55:30 0,3 24,6 

Total 50 300 46:53:13 00:56:16 0,7 62,7 
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 Fig. 102   PRESENÇA DE ACTORES/PROTAGONISTAS DOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE INTERVIERAM NO DEBATE NO 

PROGRAMA PARLAMENTO (RTP2) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

 
N= 300 (N.º total de actores/protagonistas dos Partidos Políticos com presença no debate do programa Parlamento) 

Em relação aos depoimentos gravados dos dois grupos parlamentares não presentes no 
debate, verifica-se que o PEV é o mais representado, com 46 declarações (46%), seguido pelo 
BE com 27 (27%), o PCP com 13 depoimentos gravados (13%), o CDS-PP com 12 (12%) e, por 
último, o PSD, com declarações gravadas em 2 edições (2%). O PS não teve qualquer 
intervenção através de declarações gravadas, encontrando-se sempre representado 
directamente no debate. 

 Fig. 103  PRESENÇA DE ACTORES/PROTAGONISTAS DOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE INTERVIERAM ATRAVÉS DE 

DECLARAÇÕES GRAVADAS NO PROGRAMA PARLAMENTO (RTP2) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

 
N= 100 (N.º total de actores/protagonistas dos Partidos Políticos com declarações gravadas no programa 
Parlamento) 
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O programa Parlamento não sofreu alterações na sua estrutura, continuando assim a 
assegurar a participação dos diferentes grupos partidários da Assembleia da República, tal 
como identificado no relatório Pluralismo Político-Partidário na RTP em 2007 (ERC, 2008: 
186-189). 
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 RTPN 

 PONTOS DE VISTA 

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

O Pontos de Vista não sofreu em 2008 alterações significativas, mantendo no essencial o 
formato descrito no relatório Pluralismo Político-Partidário na RTP em 2007 (cf. ERC, 
2008:194).  

O programa, produzido e transmitido a partir dos estúdios da RTP Porto, propõe uma análise 
política da semana feita por protagonistas do campo político-partidário. Desde Janeiro de 2008 
que os painéis de convidados são constituídos exclusivamente por actores/protagonistas 
políticos, que representam em cada edição do programa cinco partidos com assento 
parlamentar – PS, PSD, CDS-PP, PCP e BE.  

Entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2008, a RTPN emitiu 44 edições do Pontos de Vista, 
com duração total de 39h13m e duração média por programa de cerca de 55 minutos. As 1ªs.  
exibições do programa obtiveram um rating de 0,2% (Rat.%), o que correspondeu a uma 
média de 19,1 milhares de telespectadores (Rat. #).25

 Fig. 104  DADOS GERAIS DO PROGRAMA PONTOS DE VISTA (RTPN) 

 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Exibições 
N.º 

Exibições 
Actores (n) Duração (h:m:s) 

Duração média 
(h:m:s) 

Rat. 
(%) 

Rat. 
(#) 

1.ªs. Exibições 44 220 39:13:16 0:54:44 0,2 19,1 

Reexibições 45 225 41:09:05 0:54:52 0,1 11,7 

Total 89 445 80:22:21  

N = 89 (N.º total de exibições do Pontos de Vista, incluindo 1ªs. exibições e reexibições). 

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO PONTOS DE VISTA 

As 44 edições realizadas na RTPN em 2008 do programa Pontos de Vista e os 220 convidados 
são incluídos na presente avaliação do pluralismo político-partidário.  

Sobre os actores/protagonistas do campo político-partidário presentes no Pontos de Vista 
entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro, foram apurados os seguintes dados: 

  Representação absolutamente proporcional no programa do PS, PSD, PCP, CDS/PP e BE, 
com um peso relativo de 20%, correspondente a 44 participações por cada um; 
 
 Ausência de participação de qualquer protagonista do Governo; 
 

                       
 
25 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
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 Ausência de representantes do Partido Ecologista “Os Verdes” e de forças políticas sem 
assento parlamentar. 

 Fig. 105  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO PONTOS DE VISTA (RTPN) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Actores /protagonistas do Governo e dos partidos políticos 
Actores  

(n) 
Actores 

(%) 

Governo 0 0,0 

Partido Socialista 44 20,0 

Partido Social Democrata 44 20,0 

Partido Comunista Português 44 20,0 

CDS/PP 44 20,0 

Bloco de Esquerda 44 20,0 

Partido Ecologista "Os Verdes" 0 0,0 

Total 220 100,0 

N = 220 (N.º total de actores/protagonistas do Governo e dos Partidos Políticos) 

O programa Pontos de Vista garantiu o equilíbrio da representação de cinco partidos com 
assento parlamentar – PS, PSD, PCP, CDS-PP e BE –, embora tenha continuado a excluir 
representantes do Partido Ecologista “Os Verdes” e de forças políticas sem assento 
parlamentar. A ausência de membros de Governo é tributária do próprio formato do 
programa e dos critérios de selecção dos convidados.  

 CORREDOR DO PODER (REEXIBIÇÃO) 

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

O Corredor do Poder é um programa da RTP1, que foi emitido cinco vezes na RTPN durante o 
ano de 2008, nos meses de Outubro e Novembro. Estas cinco reexibições do programa não 
tiveram qualquer convidado em estúdio, para além dos cinco comentadores permanentes do 
programa.26

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO CORREDOR DO PODER (RTPN)  

 

Neste sentido, o pluralismo político-partidário é assegurado pela participação de cinco forças 
políticas com assento parlamentar (com excepção do Partido Ecologista “Os Verdes”), tal 
como se verifica na exibição deste programa na RTP1 (cf. neste Relatório, análise Corredor 
do Poder na RTP1). 

                       
 
26 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
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 PRÓS E CONTRAS (REEXIBIÇÃO) 

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

No período em análise, 33 das 34 edições emitidas originalmente na RTP1 foram reexibidas na 
RTPN, o que corresponde a uma duração total de 80h08m e a uma duração média por 
programa de 2h30m. As edições emitidas na RTPN atingiram uma audiência média de 0,1% 
(Rat.%), o que corresponde a uma média de 6,8 milhares de espectadores (Rat.#).27

 Fig. 106   DADOS GERAIS DO PROGRAMA PRÓS E CONTRAS (RTPN) 

 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

N.º de Edições 
Actores 

(n) 
Duração Total (h:m:s) Duração Média (h:m:s) Rat. (%) Rat. (#) 

33 439 80:08:25 2:30:16 0,1 6,8 

N = 33 (N.º total de edições do Prós e Contras). 

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO PRÓS E CONTRAS (RTPN) 

Das 34 edições do programa originalmente emitidas na RTP1, 33 foram também emitidas na 
RTPN, não tendo na edição não emitida participado qualquer protagonista do Governo ou 
dos partidos políticos. Replicam-se assim as leituras realizadas supra para o programa 
aquando da sua apresentação na RTP1 (cf. neste Relatório, análise Prós e Contras na RTP1). 

 GRANDE ENTREVISTA (REEXIBIÇÃO) 

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

Durante o ano de 2008, o programa Grande Entrevista manteve a sua reexibição na RTPN no 
dia seguinte à sua transmissão em directo na RTP1; regra geral, nas madrugadas de sexta-feira, 
cerca das 02h00. 

Na RTPN, este programa de entrevista televisiva contou com 39 edições, das quais 25 foram 
ainda reexibidas uma segunda vez, por norma nas tardes de sexta-feira, a seguir às 13h00. 

Na RTPN, o conjunto dos 64 programas exibidos ao longo de 2008 somou 37h33m de emissão, 
o que representa uma duração média de 35m12s por entrevista. O programa alcançou um 
rating médio de 0,1% (Rat.%) e uma audiência média de 7,4 milhares de espectadores 
(Rat.#).28

                       
 
27 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
28 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
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 Fig. 107  DADOS GERAIS DO PROGRAMA GRANDE ENTREVISTA (RTPN) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Exibições N.º Exibições Duração total (h:m:s) 
Duração média 

(h:m:s) 
Rat. 
(%) 

Rat. 
(#) 

1ªs. Exibições 39 22:31:02 00:34:39 0,1 9,2 

Reexibições 25 15:02:03 00:36:05 0,0 4,5 

Total 64 37:33:05 00:35:12 0,1 7,4 

N= 64 (N.º total de exibições da Grande Entrevista, incluindo 1ªs. exibições e reexibições) 

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO GRANDE ENTREVISTA (RTPN) 

No decorrer do ano de 2008, o programa Grande Entrevista foi emitido 64 vezes na RTPN, 
contando com a presença de actores/protagonistas do campo político-partidário em 21 dessas 
edições – 14 das quais 1ªs. exibições neste serviço de programas e 7 reexibições. 

Em termos da avaliação do pluralismo político-partidário na RTPN, constata-se que o PSD 
esteve representado em 10 edições do programa (47,6%); o PS contabilizou um total de 3 
presenças (14,3%), através das 2 entrevistas realizadas a Manuel Alegre e da repetição de uma 
delas; as entrevistas aos líderes do PCP e do BE foram emitidas 1 vez pela RTPN (4,8%).  

Em termos de representação do Governo, verifica-se que a RTPN emitiu um total de 6 edições 
do programa com governantes como convidados – 4 primeiras exibições e 2 reexibições 
(28,6%). 

 Fig. 108  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO PROGRAMA GRANDE ENTREVISTA (RTPN) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

 
N= 21 (N.º total de actores/protagonistas do Governo e dos partidos políticos nas 1ªs. exibições e reexibições.) 

No âmbito da análise do pluralismo político-partidário, conclui-se que as edições da Grande 
Entrevista emitidas na RTPN reproduzem a maior representação do PSD no programa, tal 
como verificado na análise da RTP1. Foram ainda reexibidas as entrevistas com 
representantes do Governo, do PS, do PCP e do BE. Tal como observado para a RTP1, 
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assinalam-se as ausências do CDS-PP e do PEV, bem como de partidos sem representação 
parlamentar (cf. neste Relatório, análise Grande Entrevista na RTP1). 

 EURODEPUTADOS (REEXIBIÇÃO) 

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

O Eurodeputados é um programa emitido na RTPN, que conta ainda com algumas reexibições 
neste serviço de programas, antes de ser transmitido na RTP2.  

Na RTPN, o Eurodeputados tem uma 1ª. exibição sextas-feiras a partir das 20h00 e é reexibido 
nas tardes de sábado entre as 13h15 e as 15h30. 

Em 2008, o programa Eurodeputados foi emitido 49 vezes, num total de 26h30m de emissão, 
com uma duração média de 32m27s por programa, tendo registado um rating médio de 0,0% 
(Rat. %), correspondente a uma média de 3,7 milhares de espectadores por programa (Rat.#). 

 Fig. 109  DADOS GERAIS DO PROGRAMA EURODEPUTADOS (RTPN) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

N= 49 (N.º total de exibições do programa Eurodeputados, incluindo 1ªs. exibições e reexibições) 

No seu conjunto, foram emitidas 43 edições deste programa de debate político e apenas 6 
reexibições. As 1ªs. exibições contaram com uma média de 32m28s de duração e um número 
médio de 3,4 milhares de telespectadores (Rat.#). As reexibições obtiveram uma média de 
32m25s de duração e registaram uma audiência média de 5,7 milhares de telespectadores 
(Rat. #).29

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO EURODEPUTADOS 

 

No período em análise, o programa contou em termos globais com a presença de 205 
actores/protagonistas do Governo e dos partidos políticos, 178 dos quais nas 1ªs. exibições e 
27 nas reexibições. 

A análise das 205 presenças de actores/protagonistas nos 49 programas do Eurodeputados 
emitidos na RTPN revela uma distribuição equitativa entre o PS e o PSD, ambos com 49 
presenças (23,9%). Seguem-se o PCP, com 45 presenças (22,0%), o BE com 35 presenças no 
total das exibições (17,1%) e o CDS-PP com 25 presenças (12,2%).  

                       
 
29 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 

Exibições N.º Exibições Actores 
Duração total 

(h:m:s) 
Duração média 

(h:m:s) 
Rat. 
(%) 

Rat.  
(#) 

1ªs. Exibições 43 178 23:15:59 00:32:28 0,0 3,4 

Reexibições 6 27 03:14:28 00:32:25 0,1 5,7 

Total 49 205 26:30:27 00:32:27 0,0 3,7 
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Regista-se ainda a dupla presença do secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus, 
numa 1ª exibição e na sua reexibição. 

A diferença entre o número de programas emitidos na RTPN e na RTP2 (49 e 92, 
respectivamente) contribui para que se verifique uma aproximação entre o número de 
presenças do CDS-PP e do BE, os quais passam a registar 25 e 35 presenças, respectivamente.  

A distância em termos de presenças do CDS-PP face aos restantes partidos políticos também 
se vê assim reduzida neste serviço de programas em resultado do número de reexibições. A 
distribuição das presenças dos restantes partidos políticos com representação no Parlamento 
Europeu assemelha-se à observada na análise da transmissão deste programa na RTP2. 

 Fig. 110  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO PROGRAMA EURODEPUTADOS (RTPN) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

 

 
N= 205 (N.º total de actores/protagonistas do Governo e dos Partidos Políticos). 

Relativamente à exibição do Eurodeputados na RTPN, excepto no que respeita à alteração dos 
resultados de edições que contam com a participação de actores/protagonistas do CDS/PP, 
verifica-se que este programa não regista alterações relevantes face a sua exibição na grelha 
de programas da RTP2, continuando a assegurar uma representação plural dos diferentes 
grupos partidários representados no Parlamento Europeu. Replica-se assim a conclusão da 
análise da exibição deste programa na RTP2 (cf. neste Relatório, análise do programa 
Eurodeputados na RTP2).  
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 PARLAMENTO (REEXIBIÇÃO) 

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

O Parlamento é emitido na RTPN ao sábado, geralmente a partir das 20h00, no mesmo dia em 
que é também emitido na RTP2.  

Durante o ano de 2008, considerando as 1ªs. exibições na RTPN, este programa de debate 
político somou 35h51m de emissão, com uma média de 56m37s por edição. As 1ªs. exibições 
contaram com um rating médio de 0,1% (Rat.%), o que corresponde a um valor médio de 5,6 
milhares de telespectadores por programa (Rat.#).30

 Fig. 111  DADOS GERAIS DO PROGRAMA PARLAMENTO (RTPN) 

 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Exibições 
Nº. de 

Exibições 

Actores Duração total 
(h:m:s) 

Duração média 
(h:m:s) 

Rat.  
(%) 

Rat. 
(#) Debate Declarações 

1ªs. Exibições 38 152 76 35:51:10 00:56:37 0,1% 5,6 

Reexibições 2 8 4 01:52:41 00:56:21 0,1% 0,5 

Total 40 160 80 37:43:51 00:56:36 0,1% 5,4 

 N= 40 (N.º total de exibições do programa Parlamento, incluindo 1ªs. exibições e reexibições) 

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO PARLAMENTO 

Na análise do pluralismo político-partidário do Parlamento constata-se que todos os partidos 
políticos com assento parlamentar estiveram representados no universo das 40 exibições do 
programa na RTPN, verificando-se uma diferença nos resultados apenas quanto às 
modalidades de participação, que podem ser directamente no debate ou através de 
declarações gravadas. 

Relativamente às presenças efectivas no debate, tal como observado na análise deste 
programa na RTP2, os partidos políticos mais representados são o PS e o PSD, com 40 e 39 
presenças (25% e 24,4%), respectivamente. O PCP tem 30 presenças (18,8%), seguido do CDS-
PP com 29 (18,1%). O BE contou com 18 presenças (11,3%) e o PEV com 4 (2,5%).  

                       
 
30 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
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 Fig. 112   PRESENÇA DE ACTORES/PROTAGONISTAS DOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE INTERVIERAM NO DEBATE NO 

PROGRAMA PARLAMENTO (RTPN) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

 
 N= 160 (N.º total de actores/protagonistas com presença nas exibições do programa Parlamento) 

No que se refere a declarações gravadas, verifica-se que o PEV regista o maior número de 
participações, com 36 declarações no total das 40 exibições do programa (45%). Surge, em 
segundo lugar, o BE, com 22 intervenções (27,5%), seguindo-se o CDS-PP com 11 (13,7%) e o 
PCP com 10 (12,5%). Por último, o PSD com 1 registo gravado (1,3%). Salienta-se o facto de o 
PS nunca ter participado no programa através desta modalidade de intervenção. 

 Fig. 113  PRESENÇA DE ACTORES/PROTAGONISTAS DOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE INTERVIERAM ATRAVÉS DE 

DECLARAÇÕES GRAVADAS NO PROGRAMA PARLAMENTO (RTPN) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

  
N= 80 (N.º total de actores/protagonistas com declarações gravadas nas exibições do programa Parlamento) 
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Relativamente ao programa Parlamento, verifica-se que continua a assegurar e a reflectir a 
representação dos diferentes grupos partidários com presença na Assembleia da República. 
Replica-se assim a conclusão da análise deste programa na RTP2 (cf. neste Relatório Análise 
Programa Parlamento na RTP2).  

 AS ESCOLHAS DE MARCELO REBELO DE SOUSA E NOTAS SOLTAS DE ANTÓNIO 
VITORINO (REEXIBIÇÃO NA RTPN) 

 DADOS GERAIS DOS PROGRAMAS 

A grelha da RTPN apresentou em 2008 As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa e, desde finais 
de Setembro, Notas Soltas de António Vitorino.  

A RTPN emitiu em 2008 as 43 edições do programa As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa 
emitidas na RTP1 e 11 edições do Notas Soltas de António Vitorino. Ambos atingiram um rating 
médio de 0,1% (Rat.%), embora tenham registado comparativamente um número médio de 
telespectadores bastante diferente, dada a discrepância do número de edições emitidas dos 
dois programas.31

 Fig. 114  DADOS GERAIS DOS PROGRAMAS DE COMENTÁRIO (RTPN) 

 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Programa 
N.º  

Edições 

Duração 
Total 

(h:m:s) 

Duração Média 
(h:m:s) 

Rat. % 
(média) 

Rat. # 
(média) 

As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa 43 19:24:15 0:27:05 0,1 10,3 

Notas Soltas de António Vitorino* 11 3:11:46 0:17:26 0,1 4,5 

Total 54 
 

N= 54 (N.º total de edições dos programas de comentário). 
* O programa Notas Soltas de António Vitorino começou a ser emitido na RTPN em 29 de Setembro de 2008. 

                       
 
31 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
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 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NOS PROGRAMAS DE COMENTÁRIO DA RTPN 

 Fig. 115  PRESENÇA DE ACTORES/PROTAGONISTAS NOS PROGRAMAS DE COMENTÁRIO EM FUNÇÃO DA DURAÇÃO 

(RTPN)  

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

 
 N= 22h36m01s (Duração total dos programas de comentário). 

A grelha da RTPN passou a integrar em finais de Setembro o programa autónomo de 
comentário político Notas Soltas de António Vitorino, que se juntou assim à emissão do 
programa As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa. Este facto veio atenuar o desequilíbrio 
assinalado no Relatório de 2007 motivado pela reexibição na RTPN de apenas este último 
programa. Replica-se, no entanto, a observação relativa à análise efectuada para a exibição 
destes dois programas na RTP1 (cf. análise da RTP1, neste Relatório). 
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 RTP MADEIRA  

 DEBATE POLÍTICO 

 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA  

O Debate Político é um programa de debate exibido quinzenalmente na RTP Madeira a partir 
de 6 de Maio de 2008, com 1ª exibição à terça-feira, cerca das 22h00, e reexibição no início da 
tarde do dia seguinte, a partir das 14h00. 

O programa consiste no debate, eminentemente político, entre personalidades da esfera 
pública da Região Autónoma da Madeira sobre diferentes problemáticas da vida política, social 
e económica do arquipélago. Regra geral, contempla a presença de dois actores de áreas 
políticas opostas, embora esta configuração não seja absolutamente rígida, abrangendo por 
vezes um maior número de protagonistas.  

O programa segue um modelo convencional em termos de décor para este tipo de programas, 
constituído por três bancadas em estúdio destinadas aos diferentes intervenientes. A 
moderadora ocupa o lugar central do dispositivo cénico e os convidados posicionam-se nas 
duas bancadas colocadas frente-a-frente, factor que propicia o confronto de ideias e de 
opiniões entre os representantes das diferentes forças político-partidárias desta região 
autónoma. 

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

Durante o ano de 2008, a RTP Madeira transmitiu 10 edições do programa Debate Político, 
todas com reexibição no mesmo serviço de programas.  

Das 10 edições, apenas 2 contaram com mais de dois convidados em estúdio, nomeadamente 
a edição dedicada às eleições intercalares na Freguesia da Gaula (03/06/08) e a edição 
dedicada ao Orçamento Regional para 2009 (09/12/08). Ambas contaram com a participação 
de 4 convidados de diferentes forças político-partidárias. 

As edições emitidas no período em análise (20) totalizaram 16h50m de emissão, 
correspondendo a uma média de 50m31s por edição.32

                       
 
32 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
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 Fig. 116  DADOS GERAIS DO PROGRAMA DEBATE POLÍTICO (RTP MADEIRA) * 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Exibição N.º Exibições 
Actores 

(n) 
Duração Total 

(h:m:s) 
Duração Média 

(h:m:s) 

1ªs. Exibições 10 24 08:25:10 00:50:31 

Reexibições 10 24 08:25:02 00:50:30 

Total 20 48 16:50:12 00:50:31 

N= 20 (N.º total de exibições do programa Debate Político, incluindo 1ªs. exibições e reexibições) 
* Não existem dados disponíveis sobre as audiências da RTP Madeira 

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO DEBATE POLÍTICO 

A presença de actores ligados ao campo político-partidário é uma constante no universo das 
edições do Debate Político transmitidas em 2008.  

O PSD-Madeira tem uma participação frequente no programa, marcando presença em 6 
edições através da intervenção de deputados da Assembleia Legislativa Regional, da presença 
do seu candidato às eleições intercalares para uma Junta de Freguesia e da presença do Vice-
Presidente da Assembleia Legislativa Regional – num total de 8 presenças (duplicadas pelas 
reexibições). 

O PS-Madeira marca presença em 8 edições (e 8 reexibições), sendo representado por 
deputados da Assembleia Legislativa Regional em 5 debates e contando ainda com as 
presenças da sua candidata às eleições intercalares, do líder da Juventude Socialista 
madeirense e de um ex-deputado e ex vice-presidente do parlamento regional. 

O PCP regista 4 presenças no Debate Político (2 edições reexibidas), das quais 3 correspondem 
à participação de representantes parlamentares, registando a quarta presença também na 
edição dedicada às eleições intercalares para a freguesia da Gaula (por via a sua participação 
na CDU). 

Na edição do programa sobre o Orçamento Regional para 2009, esteve presente 1 dos 
deputados eleitos pelo CDS-PP para a Assembleia Legislativa Regional na Madeira. O partido 
esteve também representado na edição de 11 de Novembro por um antigo deputado deste 
partido político. Com as reexibições o CDS-PP contabiliza 4 presenças. 

O BE surge representado uma única vez neste programa de debate, na edição de 14 de 
Outubro de 2008, por via da presença do seu único deputado eleito. Assim, incluindo a 
reexibição deste programa, o BE regista 2 presenças. 

O programa Debate Político contou ainda com a participação do cabeça de lista do movimento 
de cidadãos “Pelo Povo de Gaula”, na edição relativa às eleições para a Junta de Freguesia 
(presença duplicada pela reexibição do programa). 
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 Fig. 117  PRESENÇA DE ACTORES/PROTAGONISTAS DOS PARTIDOS POLÍTICOS CONVIDADOS NO PROGRAMA 

DEBATE POLÍTICO (RTP MADEIRA) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Actor/Protagonista Actor/Protagonista 
Actor/ 

Protagonista 
Actor/Protagonista 

06.05.08 
07.05.08** 

Jaime Filipe Ramos 
(Deputado PSD) 

Victor Freitas 
(Deputado PS) 

- - 

20.05.08 
21.05.08** 

Rafaela Fernandes 
(Deputado PSD)  

Edgar Silva 
(Deputado PCP) 

- - 

03.06.08 
04.06.08** 

Gustavo Caires 
(PSD) 

Aura Nunes 
(PS) 

Fernando Nunes 
(CDU) 

Élvio Sousa  
(Lista Cidadãos "Pelo Povo 
de Gaula") 

17.06.08 
18.06.08** 

 Nivalda Gonçalves 
(Líder JSD, deputada) 

Orlando Fernandes 
(Líder JS) 

- - 

08.07.08 
09.07.08** 

Miguel de Sousa 
(Vice-presidente da ALRAM, 
PSD) 

Jaime Leandro  
(Deputado, secretário-geral PS) 

- - 

14.10.08 
15.10.08** 

Leonel Nunes (Dirigente PCP, 
deputado ALRAM) 

Roberto Almada (Líder do BE, 
deputado ALRAM) 

- - 

28.10.08 
29.10.08** 

Jaime Filipe Ramos (Deputado 
PSD) 

Carlos Pereira  
(Deputado PS) 

- - 

11.11.08 
12.11.08** 

Fernão Freitas 
(Jurista, Ex-deputado PS, Ex 
Vice-Presidente da ALRAM) 

Ricardo Vieira 
(Jurista, Ex-dep. CDS-PP) 

- - 

25.11.08 
26.11.08** 

Jorge Moreira Sousa 
(Deputado PSD) 

André Escórcio  
(Deputado PS) 

- - 

09.12.08 
10.12.08** 

Jaime Filipe Ramos (Deputado 
PSD) 

Carlos Pereira  
(Deputado PS) 

Edgar Silva 
(Deputado PCP) 

José Manuel Rodrigues 
(Deputado do CDS-PP) 

 N= 20 (Nº total de exibições do Debate Político, incluindo 1ªs. exibições e reexibições). N.º total de 
actores/protagonistas do Governo e dos Partidos Políticos = 48. 

Assinala-se ainda que o MPT e o PND, partidos com assento na Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma da Madeira, não tiveram qualquer presença nos debates promovidos por 
este serviço de programas, bem como o Governo Regional. 

 Fig. 118  PRESENÇA DE ACTORES/PROTAGONISTAS DO GOVERNO REGIONAL E DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO 

DEBATE POLÍTICO (RTP MADEIRA) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

 
N= 48 (N.º total de actores/protagonistas do Governo e dos Partidos Políticos). N.º total de exibições do Debate 
Político, incluindo 1ªs exibições e reexibições: 20. 
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Os dados apresentados evidenciam uma participação idêntica para o PSD e o PS, num total de 
16 programas emitidos. A terceira força com mais presenças é o PCP, seguida do CDS-PP. Por 
último, assinalam-se também as presenças do BE e do movimento de cidadãos “Pelo Povo de 
Gaula” em igual número. Constata-se, contudo, que, durante todo o ano de 2008, não se 
observa qualquer presença dos representantes do MPT e do PND, partidos igualmente com 
assento parlamentar. 

 TEM A PALAVRA 

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

Não se registaram alterações quanto ao formato do Tem a Palavra tal como descrito no 
relatório Pluralismo Político-Partidário na RTP em 2007 (ERC, 2008: 205). Transmitido 
quinzenalmente, consiste num programa de debate e de comentário sobre questões da 
política madeirense. A intervenção, na qualidade de comentadores residentes, dos deputados 
da Assembleia da República Guilherme Silva (PSD) e Maximiano Martins (PS) torna inequívoca 
a lógica político-partidária subjacente à concepção do programa. 

No período entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2008, foram emitidas 18 edições do Tem a 
Palavra na RTP Madeira, cuja transmissão se iniciou, em média, às 22h00. Cada programa teve 
uma duração média de 50 minutos. Todas as edições foram reexibidas no dia seguinte, ao 
início da tarde. 33

 Fig. 119  DADOS GERAIS DO PROGRAMA TEM A PALAVRA (RTP MADEIRA) 

  

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Exibições N.º Exibições 
Duração  
(h:m:s) 

Duração média  
(h:m:s) 

Presenças  
(n) 

1.ªs. Exibições 18 14:05:13 0:46:57 36 

Reexibições 18 14:05:13 0:46:57 36 

Total 36 28:10:26 0:46:57 72 

N = 36 (N.º total de exibições do Tem a Palavra, incluindo 1ªs. exibições e reexibições). 
*Não existem dados disponíveis relativamente às audiências da RTP Madeira.  

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO TEM A PALAVRA 

Pela sua configuração, todas as edições do Tem a Palavra são contempladas na avaliação do 
pluralismo político-partidário. Da mesma forma, são considerados os dois comentadores 
residentes do programa que representam de forma equivalente os dois partidos políticos mais 
votados a nível nacional e regional, sendo que PS e PSD constituem as únicas forças políticas 
representadas. 

Em suma, tal como assinalado no relatório Pluralismo Político-Partidário na RTP em 2007 
(ERC, 2008: 207), o formato do programa Tem a Palavra restringe o seu painel a 
representantes do PSD e do PS. Esta opção editorial é em parte justificada pelo facto de se 

                       
 
33 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
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tratar de um programa centrado na participação de deputados da Madeira eleitos para a 
Assembleia da República. 

 AS ESCOLHAS DE MARCELO REBELO DE SOUSA E NOTAS SOLTAS DE ANTÓNIO 
VITORINO (REEXIBIÇÃO NA RTP MADEIRA)  

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

A RTP Madeira apresenta na sua grelha os dois programas de comentário político emitidos em 
directo na RTP1 – As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa e Notas Soltas de António Vitorino –
, tal como identificado no relatório Pluralismo Político-Partidário na RTP em 2007 (ERC, 2008: 
208). 

Em 2008, foram emitidas 43 edições de cada um destes programas na RTP Madeira, ou seja, o 
mesmo número de edições realizadas em directo na RTP1. 34

 Fig. 120  DADOS GERAIS DOS PROGRAMAS DE COMENTÁRIO (RTP MADEIRA) 

 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Programa N.º Edições 
Duração Média 

(h:m:s) 

As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa 43 0:27:04 

Notas Soltas de António Vitorino 43 0:16:58 

Total 86 
 

N = 86 (N.º total de edições dos programas de comentário) 
* Não existem dados disponíveis relativamente às audiências da RTP Madeira. 

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NOS PROGRAMAS DE COMENTÁRIO DA RTP MADEIRA 

Tal como observado no relatório Pluralismo Político-Partidário na RTP em 2007 (ERC, 2008: 
208), ao integrar na sua grelha os dois programas de comentário emitidos originalmente na 
RTP1, a RTP Madeira restringe o espaço de comentário político apenas a actores 
identificados com as duas forças e correntes político-partidárias e ideológicas mais 
representadas em termos eleitorais. 

                       
 
34 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
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 RTP AÇORES 

 CAFÉ PARLAMENTO 

 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

A RTP Açores apresentou entre 7 de Março e 27 de Junho o programa Café Parlamento – um 
espaço de informação não-diário dedicado ao debate e comentário políticos, exibido às sextas-
feiras, com uma duração média de cerca de 30 minutos. 

O formato do programa pretendia combinar a discussão de temas políticos com o estilo mais 
solto e descontraído das “conversas de café”; decorria num café ou num bar reais, cuja 
localização variava, proporcionando uma atmosfera de maior informalidade ao curso da 
conversa.  

A incidência temática recaía exclusivamente sobre questões políticas de actualidade de âmbito 
regional, em que os convidados representavam exclusivamente instituições parlamentares, 
designadamente a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e, de forma mais 
pontual, a Assembleia da República e o Parlamento Europeu.  

Em algumas edições o programa adoptou o formato de entrevista televisiva, tendo como 
convidado uma personalidade política. 

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

Em 2008 foram emitidas 17 edições do programa Café Parlamento, cuja transmissão se iniciou 
habitualmente entre as 20h30 e as 21h00. Cada programa contou com uma duração média de 
32 minutos, para um total de duração de 9h03m. 35

 Fig. 121  DADOS GERAIS DO PROGRAMA CAFÉ PARLAMENTO (RTP AÇORES) * 

 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

N.º Edições Actores (n) Duração Total (h:m:s) 
Duração Média 

(h:m:s) 

17 39 09:03:56 00:32:00 

N = 17 (N.º total de edições do Café Parlamento). 
* Não existem dados disponíveis relativamente às audiências da RTP Açores.  

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO PROGRAMA CAFÉ PARLAMENTO 

Pela natureza do programa e dos seus convidados, foram incluídas na presente avaliação do 
pluralismo político-partidário as 17 edições do Café Parlamento, emitidas durante o primeiro 
semestre de 2008, e todos os convidados, 39, que nelas participaram.  

                       
 
35 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
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Tiveram presença no programa membros do PS, PSD e CDS/PP, estando em contrapartida 
ausentes actores/protagonistas do Governo Regional e de outros partidos. 

Foram os seguintes os dados apurados para as exibições do Café Parlamento de Março a Junho 
de 2008: 

 O PS contou com 16 participações, o que corresponde a uma expressão de 41%; 
 
 O PSD teve 15 convidados no programa, o que corresponde a um peso relativo de 38,5%; 
 
 O CDS/PP registou 8 presenças do deputado regional Artur Lima, obtendo assim uma 
representatividade de 20,5%; 
 
 Estiveram ausentes outras correntes políticas representadas no parlamento açoriano, que 
contou até Outubro de 2008 na sua composição com um deputado independente; 
 
 As forças políticas sem assento na Assembleia Legislativa dos Açores até à data das eleições 
regionais e membros do Governo Regional não tiveram presença no programa. 

A maior parte dos convidados do Café Parlamento representaram forças partidárias com 
assento na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Excepcionalmente 
participaram representantes de outras instituições parlamentares – o Parlamento Europeu em 
duas edições, a Assembleia da República numa.  

 Fig. 122  PRESENÇA DO GOVERNO REGIONAL E DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO CAFÉ PARLAMENTO (RTP AÇORES) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Actores/protagonistas do Governo e dos partidos políticos 
Actores  

(n) 
Actores  

%) 

Governo Regional 0 0,0 

Partido Socialista 16 41,0 

Partido Social Democrata 15 38,5 

CDS/PP 8 20,5 

Partido Comunista Português 0 0,0 

Bloco de Esquerda 0 0,0 

Partido Ecologista “Os Verdes” 0 0,0 

Total 39 100,0 

N = 39 (N.º total de actores/protagonista do Governo Regional e dos Partidos Políticos). 

Os resultados apurados no primeiro semestre de 2008 apontavam para uma representação 
equilibrada das forças políticas com assento na Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
dos Açores. Porém, o programa não continuou a ser exibido no segundo semestre de 2008, o 
que assinala o seu carácter episódico, criado no contexto das eleições regionais nos Açores. 
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 ESTADO DA REGIÃO 

 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

A RTP Açores retomou a exibição do Estado da Região no segundo semestre de 2008, depois 
de uma interrupção nos primeiros seis meses do ano. O programa foi exibido quinzenalmente 
às quintas-feiras e, quanto ao formato e ao conteúdo, manteve as características descritas no 
relatório Pluralismo Político-Partidário na RTP em 2007 (ERC, 2008: 209). 36

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

  

Estado da Região consiste num espaço de debate que incide nas problemáticas e nos 
acontecimentos respeitantes à Região Autónoma dos Açores, não contando exclusivamente 
com protagonistas políticos mas abrindo-se a representantes de outras esferas sociais. É esta 
presença de protagonistas políticos que justifica a inclusão do programa na presente avaliação 
do pluralismo político-partidário.  

Em 2008 foram emitidas pela RTP Açores 12 edições do Estado da Região, com uma duração 
total de 11h57m e uma duração média por programa de 59m48. Neste conjunto de edições 
participaram 43 convidados.  

Para a avaliação do pluralismo político-partidário foram consideradas 5 edições do programa e 
5 actores que nelas participaram, que correspondem a 11,6% do total de convidados.  

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO ESTADO DA REGIÃO 

Em 2008, entre os 43 convidados que intervieram no programa naquele período, 5 (11,6%) 
fizeram-no enquanto actores políticos. No que diz respeito à representatividade das 
instituições políticas consideradas na presente avaliação, apenas o Governo Regional teve 
assento no programa.  

 Fig. 123  DADOS GERAIS DO PROGRAMA ESTADO DA REGIÃO COM ACTORES/ PROTAGONISTAS DO GOVERNO 

REGIONAL E DOS PARTIDOS POLÍTICOS (RTP AÇORES) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Tema 
Duração 
(h:m:s) 

Actores 
(n) 

Actores políticos 
(n) 

10.07.08 Política de emprego na região 1:10:02 4 1 

24.07.08 Plano Regional do Ordenamento do Território 1:06:06 4 1 

21.08.08 Turismo na Ilha Terceira 0:43:52 4 1 

30.10.08 Em que medida a crise financeira afecta os Açores 1:03:11 3 1 

27.11.08 Fim das quotas leiteiras 0:55:56 3 1 

Total 4:59:07 18 5 

N = 5 (N.º total de edições do Estado da Região com protagonistas do Governo Regional e dos Partidos Políticos); N.º 
total de edições do Estado da Região: 12. 
* Não existem dados disponíveis relativamente às audiências da RTP Açores.  

                       
 
36 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
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Presença do Governo Regional e dos partidos políticos no Estado da Região (RTP Açores) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Organismos Políticos 
Actores  

(n) 
Actores 

(%) 

Governo Regional 5 100,0 

Partido Socialista 0 0,0 

Partido Social Democrata 0 0,0 

CDS-PP 0 0,0 

Outros partidos políticos 0 0,0 

Total 5 100,0 

N = 5 (N.º total de actores/protagonistas do Governo Regional e dos Partidos Políticos no Estado da Região). 

Todos os actores/protagonistas do Estado da Região incluídos na avaliação do pluralismo 
político-partidário representam, directamente ou através de direcções regionais, o Governo 
Regional. 

 Fig. 124  FUNÇÕES REPRESENTADAS DOS ACTORES/PROTAGONISTAS DO GOVERNO REGIONAL NO ESTADO DA 

REGIÃO (RTP AÇORES) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Organismos Políticos Actores Funções 

Governo Regional 

Rui Bettencourt Director Regional do Emprego e Qualificação Profissional 

Virgílio Cruz Director Regional do Ordenamento do Território 

Cristina Ávila Subdirectora do Turismo do Governo Regional 

Sérgio Ávila Vice-presidente do Governo Regional 

Noé Rodrigues Secretário Regional da Agricultura e Florestas do Governo dos Açores 

N = 5 (N.º total de actores/protagonistas do Governo Regional e dos Partidos Políticos no Estado da Região). 

O Estado da Região é um programa cujo conteúdo incide sobre problemáticas e 
acontecimentos da região abordadas numa óptica não prioritariamente política, não 
contando preferencialmente com a participação de actores do campo político-partidário. 
Com efeito, a presença de representantes do Governo Regional e dos partidos políticos é 
minoritária. Porém, contrariamente a 2007, notou-se a tendência para centrar a 
representatividade política em actores do Governo Regional, não se verificando a presença 
de outras forças políticas com ou sem assento na Assembleia Legislativa Regional.   

 ENTREVISTA  

 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

Entre Junho e Outubro de 2008, a RTP Açores apresentou um programa especial de 
informação, em formato de entrevista, com o objectivo de acompanhar as eleições regionais 
de 19 de Outubro. Este espaço informativo propôs-se contribuir para um maior esclarecimento 
público sobre as ideias e propostas dos candidatos.  
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 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

A RTP Açores realizou 12 edições deste especial de informação, com uma periodicidade 
irregular e duração variável entre os 30 e os 60 minutos. Este programa teve duração total de 
8h30.  

As entrevistas foram organizadas em três ciclos e momentos distintos:  

a) Entrevistas aos líderes dos partidos políticos com assento parlamentar (PS, PSD e CDS-
PP) – Junho e Julho de 2008;  

b) Entrevistas aos candidatos às eleições regionais (PS, PSD, CDS-PP, CDU, BE, MPT, PPM 
e PDA) – Setembro de 2008;  

c) Entrevista ao vencedor das eleições regionais (candidato do PS) na qualidade de 
presidente reeleito do Governo Regional – Outubro de 2008.  

 Fig. 125  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA ENTREVISTA (RTP AÇORES)* 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Actor político Qualidade do actor político 
Hora início 

(h:m:s) 
Duração 
(h:m:s) 

16.06.08 Artur Lima Presidente do CDS-PP Açores 21:05:08 1:00:30 

30.06.08 Costa Neves Presidente do PSD Açores 21:14:07 1:04:53 

07.07.08 Carlos César Presidente do PS Açores 21:25:33 1:09:35 

23.09.08 José Ventura Candidato do Partido Democrático do Atlântico 20:38:49 0:31:06 

24.09.08 Paulo Estêvão Candidato do PPM 20:50:20 0:31:59 

25.09.08 Manuel Moniz Candidato do Movimento Partido da Terra 20:45:24 0:31:02 

26.09.08 Zuraida Soares Candidata do BE 20:41:29 0:30:53 

27.09.08 Aníbal Pires Candidato da CDU 20:39:33 0:32:54 

28.09.08 Artur Lima Candidato do CDS-PP 20:46:07 0:31:28 

29.09.08 Costa Neves Candidato do PSD 20:51:16 0:32:01 

30.09.08 Carlos César Candidato do PS 20:39:05 0:34:48 

27.10.08 Carlos César Presidente do Governo Regional dos Açores ND** 0:58:34 

Total 8:29:43 

N = 12 (N.º total de edições do programa Entrevista). 
* Não existem dados disponíveis relativamente às audiências da RTP Açores.  
 ** Informação não disponível. 

Os 12 entrevistados nas 12 edições do programa são contemplados na presente avaliação do 
pluralismo político-partidário.  

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NA ENTREVISTA 

O programa Entrevista foi concebido especificamente para o período das eleições regionais 
que tiveram lugar a 19 de Outubro. Sem continuidade na grelha da RTP Açores para além 
desse acontecimento, cumpriu o objectivo de apresentar os candidatos das diferentes forças 
político-partidárias, embora privilegiando os partidos então com assento parlamentar. Nesta 
sua configuração particular, o programa garantiu o cumprimento das obrigações de 
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pluralismo, assegurando a intervenção pública de representantes dos partidos políticos que 
participaram nas eleições regionais.   

 ESPECIAL INFORMAÇÃO 

  DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

O Especial Informação é um espaço de programação não diária da RTP Açores, que se 
caracteriza pela discussão de diferentes temas que marcam a actualidade daquela região 
autónoma. Tratando-se de um programa que emana da vida política e social da região, este 
especial informativo não se apresenta com regularidade nas grelhas de programação da RTP 
Açores, estando antes dependente da ocorrência de acontecimentos com magnitude que 
justifique a sua realização. 

O programa apresenta uma configuração variável, que alterna essencialmente em função do 
evento que o motiva, podendo ser gravado em estúdio com a presença de convidados, ou 
consistir na transmissão de cerimónias oficiais e ligações em directo a actos públicos. De notar 
que, nesta última modalidade do programa, não se verifica a presença efectiva de 
actores/protagonistas, tratando-se apenas de uma cobertura em directo dos acontecimentos 
seleccionados. 

As edições do Especial Informação apresentadas ao longo de 2008 tiveram como principal 
móbil as eleições regionais no arquipélago açoriano, realizadas a 19 de Outubro. Esta temática 
originou a realização de diferentes edições, entre as quais se destacam o debate com os 
candidatos, a emissão especial de acompanhamento do acto eleitoral, as subsequentes 
cerimónias de tomada de posse dos novos deputados e a apresentação do Governo Regional. 

 DADOS GERAIS DO PROGRAMA 

No período entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2008 foram exibidas 17 edições de 
Especial Informação na RTP Açores, que no seu conjunto somaram mais de 25h00 de emissão 
total. Não sendo um programa regular nos ecrãs da RTP Açores, Especial Informação 
contabilizou tempos de emissão díspares entre si, com uma das emissão a rondar os 20 
minutos e uma outra a contabilizar mais de 4 horas. Verifica-se esta mesma volatilidade em 
termos do dia de exibição e do horário. 

 Fig. 126  DADOS GERAIS DO PROGRAMA ESPECIAL INFORMAÇÃO (RTP AÇORES) * 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

N.º Exibições 
Actores 

(n) 
Duração Total (h:m:s) 

Duração Média 
(h:m:s) 

17 40 25:20:08 01:29:25 

N = 17 (N.º total de edições do Especial Informação). 
 * Não existem dados disponíveis relativamente às audiências da RTP Açores.  
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Em 2008, os temas abordados no Especial Informação estão, como se constata, directamente 
ligados à realidade política e social açoriana, com especial ênfase nas eleições para a 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

No que respeita à presença de actores convidados do programa, a análise cinge-se àqueles que 
marcaram presença efectiva no espaço de debate promovido pela RTP Açores, não se 
considerando como actores/protagonistas os intervenientes que surgem enquadrados em 
actos públicos e oficiais, como por exemplo na transmissão de espectáculos de inauguração do 
empreendimento “Portas do Sol”, ou nas cerimónias protocolares de tomada de posse do 
Governo Regional.  

Deste modo, 7 edições deste programa não contemplaram a participação de qualquer 
convidado, cingindo-se apenas à cobertura em directo de determinado acontecimento.37

 PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NO PROGRAMA ESPECIAL INFORMAÇÃO 

 

No ano de 2008, a avaliação do pluralismo político-partidário no programa Especial Informação 
da RTP Açores reflecte-se na análise de 25 presenças de actores/protagonistas do campo 
político-partidário, representando 62,5% da totalidade dos convidados do programa. 

Realizadas a 19 de Outubro de 2008, as eleições regionais para os órgãos de soberania da 
região autónoma dos Açores foram, como já salientado anteriormente, responsáveis por um 
número significativo de edições do Especial Informação.  

Reitera-se que em algumas das edições apresentadas não se regista a presença de qualquer 
convidado, por se tratar da transmissão em directo de cerimónias oficiais, nas quais estão 
presentes membros do Governo Regional e/ou elementos de diferentes partidos políticos com 
assento parlamentar, mas que, pela natureza da emissão, não intervêm directamente no 
programa. 

Os representantes político-partidários presentes no Especial Informação distribuem-se da 
seguinte forma: 7 presenças de membros do PS e do PSD, 3 do CDS-PP, 2 do PCP e do BE e 1 
dos líderes regionais do PPM, do PDA, do MPT, para além de um membro do Governo Regional 
dos Açores. 

                       
 
37 Ver Anexo II – Dados Complementares por Programa. 
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 Fig. 127  PRESENÇA DE ACTORES/PROTAGONISTAS DO GOVERNO REGIONAL E DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO 

ESPECIAL INFORMAÇÃO (RTP AÇORES) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

 
N= 25 (N.º total de actores/protagonistas do Governo e dos Partidos Políticos no Especial Informação) 

No decorrer do ano de 2008, o Especial Informação da RTP Açores contemplou a presença de 
25 actores/protagonistas ligados às diferentes forças políticas presentes na Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos Açores, com níveis de participação que acompanham a 
representação parlamentar de cada um dos partidos. O programa esteve também aberto à 
participação de um elemento do executivo regional e de partidos políticos sem assento 
parlamentar, num debate que reuniu os candidatos às eleições regionais – PDA e MPT. 
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 SÍNTESE CONCLUSIVA 

 RTP1  

Corredor do Poder: foram realizadas, em 2008, 28 edições, nas quais estiveram presentes 
actores/protagonistas do PS, PSD, PCP, BE e CDS-PP, enquanto comentadores permanentes; 
participaram também como convidados 2 membros do Governo, 2 membros do PS e 1 do PSD; 
conclui-se que a estrutura do programa favorece uma representação plural das forças 
político-partidárias representadas na Assembleia da República, com a excepção do PEV. 
 
Prós e Contras: 18 das 34 edições do Prós e Contras emitidas em 2008 contaram com a 
presença de actores/protagonistas do Governo e dos partidos políticos; dos 446 convidados do 
total de edições, apenas 32 se incluem na avaliação do pluralismo político-partidário (7,2% do 
total de convidados); nas 18 edições consideradas, Governo e PS registaram 17 presenças 
(53,2%); PSD 13 (40,6%), PCP 1 (3,1%) e BE 1 (3,1%); CDS-PP, PEV e partidos sem 
representação parlamentar não obtiveram qualquer presença. 
 
Identificam-se alguns desequilíbrios na representação do pluralismo político-partidário neste 
programa, designadamente nos seguintes aspectos:  
 

a) índice de presenças de actores/protagonistas do Governo e do PSD;  
b) fraca expressão de representantes do PCP e do BE;  
c) ausência de representantes do CDS-PP, do PEV e de forças políticas sem assento 

parlamentar;  
d) irregular contraponto das posições de membros do Governo por representantes de 

partidos da oposição, apesar de terem sido sujeitos a contraditório por convidados 
externos ao campo político-partidário. 

 
Grande Entrevista: foram emitidas, em 2008, 43 edições, das quais apenas 16 contaram com a 
participação de actores/protagonistas do Governo e dos partidos políticos; registaram-se 8 
presenças de protagonistas do PSD, 4 de membros do Governo, 2 do PS, 1 do PCP e 1 do BE; o 
facto de o PSD contar com mais de dois terços das presenças resulta em grande medida de 
entrevistas realizadas a candidatos à liderança deste partido durante o período de eleições 
internas; o CDS-PP, o PEV e os partidos sem representação parlamentar não registaram 
qualquer presença no programa. 
 
As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa e Notas Soltas de António Vitorino: De assinalar, 
relativamente ao ano de 2007 uma ligeira redução na duração do programa As Escolhas de 
Marcelo Rebelo de Sousa no 2º semestre de 2008. No mais, relativamente aos programas de 
comentário político, a RTP manteve em 2008 uma situação de desequilíbrio na representação 
das diferentes correntes e sensibilidades políticas e ideológicas, com repercussão noutros 
serviços de programas do serviço público de televisão (RTP Madeira e RTPN) onde esses 
programas são reexibidos.  
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 RTP2 

Eurodeputados: foram emitidas, em 2008, 47 edições (e 45 reexibições); estiveram sempre 
presentes membros do PS e PSD nas edições do programa (24%), o PCP participou em 84 
programas (22%), o BE em 64 (17%) e o CDS-PP em 49 (13%); registou-se ainda a presença de 1 
membro do Governo; em síntese, o programa manteve-se como um espaço de debate sobre 
as políticas da União Europeia, propiciando uma representação plural de todas as forças 
político-partidárias com assento no Parlamento Europeu. 
 
Parlamento: foram emitidas, em 2008, 39 edições, 11 das quais contaram com reexibição 
também na RTP2; o programa não sofreu qualquer alteração na sua estrutura, assegurando 
sem exclusões a participação de todas as forças político-partidárias com assento na 
Assembleia da República em moldes que espelham tendencialmente a sua composição em 
distribuição de mandatos. 
 
 

 RTPN 

Pontos de Vista: foram emitidas, em 2008, 44 edições (e 45 reexibições) com um total de 220 
convidados, exclusivamente representantes da esfera político-partidária; em 2007, o programa 
contava ainda com participantes externos ao campo político-partidário; em 2008 o programa 
garantiu o equilíbrio da representação de cinco partidos com assento parlamentar – PS, PSD, 
PCP, CDS-PP e BE com um peso de 20% cada –, embora tenha continuado a excluir do leque 
de convidados representantes do Partido Ecologista “Os Verdes” e de forças políticas sem 
assento parlamentar. 
 
Reexibições: a RTPN reexibe o Corredor do Poder (RTP1), o Prós e Contras (RTP1), a Grande 
Entrevista (RTP1), o Eurodeputados (RTP2), o Parlamento (RTP2), As Escolhas de Marcelo 
Rebelo de Sousa (RTP1) e, desde 29 de Setembro de 2008, Notas Soltas de António Vitorino 
(RTP1); a exibição destes programas na RTPN não traz mudanças significativas aos resultados 
verificados na análise dos mesmos quando exibidos nos serviços de programas de origem, 
pelo que se replicam aqui as considerações expostas supra relativamente a cada um destes 
programas para efeitos de apreciação do pluralismo político-partidário.  
 
Assinale-se apenas, no que respeita aos programas de comentário, que a inclusão do 
programa Notas Soltas de António Vitorino em finais de Setembro vem atenuar o 
desequilíbrio identificado nas análises do último quadrimestre de 2007 e do primeiro 
semestre de 2008, o que, contudo, não impede que continue a verificar-se uma redução do 
espaço de comentário político a protagonistas identificados apenas com duas correntes 
político-partidárias.   
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 RTP MADEIRA 

Debate Político: programa de debate exibido quinzenalmente na RTP Madeira a partir de 6 de 
Maio de 2008, contou com 10 edições (e o mesmo número de reexibições); considerando 
todas as exibições do programa (20), PSD-Madeira e PS-Madeira registaram 16 presenças, o 
PCP 8, o CDS-PP 4 e o BE 2; o programa contou ainda com a presença do cabeça de lista do 
movimento de cidadãos “Pelo Povo de Gaula” numa edição e sua reexibição (2 presenças). 
Assinala-se, contudo, que não se regista qualquer presença dos representantes do MPT e do 
PND, partidos igualmente com assento parlamentar, nas edições emitidas em 2008. 

 
Tem a Palavra: realizaram-se 18 edições, cada uma com os dois deputados residentes, um do 
PSD e outro do PS. O programa mantém a sua composição, o que representa, tal como 
observado na análise de 2007, uma redução do espaço de debate àquelas duas forças 
político-partidárias, embora esta opção possa ser em parte justificada pelo facto de se tratar 
de um programa centrado na participação de deputados da Madeira eleitos para a 
Assembleia da República. 
 
Reexibições: a RTP-Madeira reexibiu em 2008 a totalidade das edições (43) dos dois 
programas de comentário emitidos em directo pela RTP1, As Escolhas de Marcelo Rebelo de 
Sousa e Notas Soltas de António Vitorino, restringindo assim o espaço de comentário político 
apenas a actores identificados com as duas correntes político-partidárias e ideológicas. 
 
 

 RTP AÇORES 

Café Parlamento (Março a Junho de 2008): foram emitidas 17 edições, que contaram com 39 
convidados, todos representantes do campo político-partidário; os resultados apurados para o 
primeiro semestre de 2008 denotam uma representação equilibrada das forças políticas com 
assento na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. O programa não 
continuou a ser exibido no segundo semestre de 2008, o que assinala o seu carácter episódico 
associado ao contexto das eleições regionais nos Açores. 
 
Estado da Região: em 5 das 12 edições do Estado da Região emitidas intervieram 5 
actores/protagonistas todos em representação do Governo Regional, excluindo-se outras 
forças políticas com ou sem assento na Assembleia Legislativa Regional. 
 
Entrevista (Junho a Outubro): foram emitidas 12 edições, onde intervieram 12 
actores/protagonistas do Governo e dos partidos. O programa foi concebido especificamente 
com a função de contribuir para a cobertura jornalística das eleições regionais, que tiveram 
lugar a 19 de Outubro, tendo cumprido o objectivo de permitir a todos os candidatos a 
apresentação das suas ideias e propostas políticas, embora privilegiando os partidos então 
com assento parlamentar. Nesta sua configuração particular, o programa garantiu o 
cumprimento das obrigações de pluralismo, assegurando condições de igualdade a todos os 
candidatos.   
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Especial Informação: Das 17 edições realizadas em 2008, 10 registaram a participação de 25 

actores/protagonistas do Governo e dos partidos políticos; o PS e o PSD contaram ambos com 

7 presenças, o CDS-PP com 3 presenças, PCP e o BE ambos com 2 presenças, o PPM, o PDA e 

MPT obtiveram 1 presença cada, e, por fim, verificou-se ainda a presença de 1 membro do 

Governo Regional dos Açores. Embora o carácter pontual do programa não permita uma 

apreciação do pluralismo político-partidário em moldes semelhantes aos de outros 

programas de informação não-diária, o Especial Informação denota uma participação plural 

de diferentes forças político-partidárias.  
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 ANEXO I – DADOS DE CONTEXTO  

ANEXO 1 - RTP1 E RTP2 (2007/2008) 

 Fig. 128  INTERVENÇÕES DAS INSTITUIÇÕES EM DISCURSO DIRECTO – RTP1 E RTP2 (2007-2008) 

RTP1 e RTP2 

Instituições 
Quem fala na peça 
(discurso directo) 

Duração acumulada das 
peças 

Presidente da República 49,1 (86) 3:10:44 

Governo 31,0 (259) 8:57:05 

PS 32,7 (51) 1:40:01 

Subtotal Governo + PS 31,3 (310) 10:37:03 

PSD 65,2 (172) 5:56:28 

PCP 74,8 (107) 3:30:34 

CDS-PP 68,6 (94) 3:18:16 

BE 71,1 (81) 2:46:16 

PEV 75,0 (12) 0:26:21 

Subtotal Partidos Parlamentares 70,8 (466) 15:57:55 

PND 100,0 (2) 0:04:11 

MPT - 0:00:00 

PPM 50,0 (1) 0:01:03 

PNR 100,0 (1) 0:01:53 

Subtotal Partidos Extra-Parlamentares 57,1 (4) 0:07:07 

Sindicatos 67,2 (86) 3:10:05 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 78,4 (91) 3:31:27 

Forças Políticas e Institucionais (Outras) 48,7 (133) 5:07:13 

Subtotal Outras Formações 59,6 (310) 12:02:59 

Total 50 (1176) 41:55:51 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de presenças das instituições com qualidade assinalada= 2365. 
Total de presenças das instituições com qualidade «Quem fala» = 1176. 
Valores em percentagem e horas:minutos:segundos. 
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. 
 



 [180] 

 Fig. 129   PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES POR TEMAS DAS PEÇAS: PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FORÇAS EXTERNAS 

AO CAMPO GOVERNAMENTAL E PARTIDÁRIO – RTP1 E RTP2 (2007-2008) 

RTP1 e RTP2 

Temas 
Presidente 

da 
República 

Sindicatos 
Movimentos 

Cívicos/Forças 
Sociais 

Forças Políticas 
e Institucionais 

(Outras) 

Total 
Formações 

Total 
Amostra 

Políticas para a Educação 7,9% 32,3% 27,6% 6,2% 15,2% 10,7% 

Actividades genéricas dos 
partidos políticos 

2,4% 1,6% 3,4% 2,7% 2,6% 8,6% 

Políticas de Administração 
Pública 

11,5% 12,9% 1,7% 1,6% 6,2% 5,8% 

Políticas Laborais 0,6% 16,1% 4,3% 2,7% 5,0% 5,8% 

Políticas 
Fiscais/Financeiras 

2,4% 0,8% 1,7% 7,0% 3,8% 5,2% 

Políticas para a Justiça 2,4% 4,8% − 7,0% 4,2% 4,3% 

Políticas Económicas 3,0% 0,8% 3,4% 5,4% 3,6% 3,3% 

Políticas comunitárias 2,4% 1,6% 0,9% 3,9% 2,6% 3,1% 

Políticas para a Saúde 3,0% 2,4% 6,0% 3,5% 3,6% 3,1% 

Políticas de Ordenamento 
do Território 

1,8% − 6,9% 2,3% 2,6% 2,8% 

Políticas de Defesa e 
Segurança 

2,4% − 0,9% 3,9% 2,3% 2,8% 

Críticas Intra-partidárias − 0,8% − − 0,2% 2,7% 

Discussão do Orçamento 
de Estado 

1,2% − − 0,4% 0,5% 2,6% 

Políticas para a Família 4,8% 0,8% 0,9% 0,8% 1,8% 2,1% 

Alterações na formação 
do Governo 

− − 1,7% 2,3% 1,2% 1,9% 

Actividades da 
Administração Pública 

− 1,6% 1,7% 2,7% 1,7% 1,9% 

Políticas para 
Agricultura/Pescas 

− 4,0% 12,1% 1,9% 3,6% 1,6% 

Críticas Inter-partidárias − − − 0,4% 0,2% 1,4% 

Acção governativa 
genérica 

1,2% − − − 0,3% 1,0% 

Políticas para a Ciência e 
Tecnologia 

1,8% 1,6% − 2,7% 1,8% 1,0% 

Políticas Externas 2,4% − 0,9% 3,1% 2,0% 1,0% 

Vários Outros Política 
Nacional 

6,7% 3,2% 3,4% 4,3% 4,5% 5,5% 

Subtotal Política Nacional 58,2% 85,5% 77,6% 64,7% 69,5% 78,2% (1580) 

Subtotal Economia, 
Finanças e Negócios 

10,3% − 8,6% 12,8% 9,0% 7,4% (151) 

Subtotal Assuntos 
Internacionais 

10,3% − − 3,9% 4,1% 2,4% (50) 

Subtotal Cerimónias e 
Celebrações 

8,5% 3,2% 1,7% 2,7% 4,1% 2,0% (42) 

Vários Outros Temas 12,7% 11,3% 12,0% 15,9% 13,6% 8,5% (182) 

Total 100% (165) 100% (124) 100% (116) 100% (258) 100% (663) 100% (2005) 
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Nota: Fazem parte do sub-total "Vários Política Nacional", os temas Políticas para a Segurança Social, Actividades de 
Órgãos Regionais, Sondagens Políticas/Barómetros de Popularidade, Relações Interpartidárias, Envolvimento de 
políticos em escândalos/irregularidades, Políticas para o Ambiente, Políticas Culturais, Políticas para a Habitação, 
Críticas/Ataques de membros do Governo a partidos políticos, Relações Governo/Presidência da República, Críticas à 
acção presidencial, Participação cívica, Episódios de fait-divers a envolver políticos, Actividades das Autarquias; 
Fazem parte de "Vários outros temas", os grandes temas Ciência e Tecnologia, Relações Laborais, Ordem Interna, 
Sistema Judicial, Assuntos Comunitários, Comunicação, Saúde e Acção Social, Desporto, Ambiente, Sociedade, 
Defesa, População e Cultura. 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de presenças das instituições = 2005. 
Total de presenças das seguintes instituições: Presidente da República, Sindicatos, Movimentos Cívicos/Forças 
Sociais e Outras Forças Políticas e Institucionais = 663. 
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. 

 

Nesta tabela é analisada a distribuição de temas das peças com presença das seguintes 
instituições: Presidente da República, Sindicatos, Movimentos Cívicos/Forças Sociais e Forças 
Políticas e Institucionais (Outras). 

O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização da presença do total de instituições 
e não apenas das quatro categorias aqui apresentadas.  

[Por exemplo: presenças do Presidente da República em peças com tema políticas para a 
educação (n = 13) x 100 / Total de presenças do Presidente da República (n = 165) = 7,9%.] 

Cada peça pode conter presença ou referência a mais do que uma instituição, resultando 
necessariamente num valor mais elevado do que o número de peças.  

A ausência de algumas instituições significa que não foram frequentadas no que a esta variável 
diz respeito.  

A descrição da variável temas encontra-se no Anexo II. 
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 Fig. 130  PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES POR TEMAS DAS PEÇAS: GOVERNO E PARTIDOS – RTP1 E RTP2 (2007-2008) 

RTP1 e RTP2 

Temas Governo PS PSD 
PCP 

(CDU) 
CDS/PP BE PEV PND MPT PPM PNR 

Total 
Formações 

Total 
Amostra 

Políticas para a Educação 12,3% 5,3% 2,8% 6,0% 6,0% 10,3% 18,8% − − − − 8,4% 10,7% 

Actividades genéricas dos partidos 
políticos 

1,8% 19,5% 24,0% 23,9% 9,8% 11,2% 6,3% 100,0% − − − 11,6% 8,6% 

Políticas de Administração Pública 3,6% 11,3% 5,6% 7,5% 6,8% 6,5% − − − − − 5,6% 5,8% 

Políticas Laborais 6,2% 8,3% 1,6% 10,4% 4,5% 11,2% 6,3% − − − − 6,2% 5,8% 

Políticas Fiscais/Financeiras 5,5% 2,3% 5,2% 6,7% 10,5% 8,4% − − − − − 5,9% 5,2% 

Políticas para a Justiça 4,8% 3,8% 3,6% 3,7% 5,3% 4,7% − − − − − 4,3% 4,3% 

Políticas Económicas 4,6% 0,8% 2,8% 2,2% 2,3% 2,8% − − − − − 3,2% 3,3% 

Políticas comunitárias 5,0% 0,8% 0,8% 4,5% 3,0% 2,8% 12,5% − − − − 3,4% 3,1% 

Políticas para a Saúde 5,0% − 2,0% 3,0% 1,5% − − − − − − 2,9% 3,1% 

Políticas de Ordenamento do 
Território 

4,8% 2,3% 2,0% 0,7% 1,5% 1,9% − − − − − 3,0% 2,8% 

Políticas de Defesa e Segurança 4,1% − 2,0% 1,5% 5,3% 1,9% 12,5% − − − − 3,1% 2,8% 

Críticas Intra-partidárias − 4,5% 17,2% 1,5% 2,3% − − − − − − 4,0% 2,7% 

Discussão do Orçamento de Estado 2,7% 3,0% 2,4% 5,2% 5,3% 8,4% 12,5% − − − − 3,7% 2,6% 

Políticas para a Família 0,9% 7,5% 1,6% 2,2% 2,3% 3,7% 12,5% − − − − 2,3% 2,1% 

Alterações na formação do 
Governo 

2,5% 3,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,9% 12,5% − − − − 2,3% 1,9% 

Actividades da Administração 
Pública 

1,4% − 2,4% − 7,5% 2,8% − − − − − 2,0% 1,9% 

Políticas para Agricultura/Pescas 1,4% − − − 0,8% − − − − − − 0,7% 1,6% 

Críticas Inter-partidárias − 6,8% 4,8% 2,2% 0,8% 1,9% − − − − − 2,0% 1,4% 

Acção governativa genérica 0,7% − 1,2% 1,5% 3,8% 3,7% 6,3% − − − − 1,4% 1,0% 
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Nota: Fazem parte do sub-total "Vários Política Nacional", os temas Políticas para a Segurança Social, Actividades de Órgãos Regionais, Sondagens Políticas/Barómetros de Popularidade, 
Relações Interpartidárias, Envolvimento de políticos em escândalos/irregularidades, Políticas para o Ambiente, Políticas Culturais, Políticas para a Habitação, Críticas/Ataques de membros do 
Governo a partidos políticos, Relações Governo/Presidência da República, Críticas à acção presidencial, Participação cívica, Episódios de fait-divers a envolver políticos, Actividades das 
Autarquias; Fazem parte de "Vários outros temas", os grandes temas Ciência e Tecnologia, Relações Laborais, Ordem Interna, Sistema Judicial, Assuntos Comunitários, Comunicação, Saúde e 
Acção Social, Desporto, Ambiente, Sociedade, Defesa, População e Cultura. 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de presenças das instituições = 2005. 
Total de presenças das seguintes instituições: Governo e Partidos = 1342. 
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. 

Políticas para a Ciência e 
Tecnologia 

1,4% − − − − − − − − − − 0,6% 1,0% 

Políticas Externas 1,2% − − − − − − − − − − 0,5% 1,0% 

Vários Outros Política Nacional 6,2% 6,0% 6,0% 4,5% 6,0% 8,4%     100,0% 100,0%   6,4% 5,5% 

Subtotal Política Nacional 76,2% 85,7% 89,6% 88,8% 86,5% 92,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   83,5% 
78,2% 
(1580) 

Subtotal Economia, Finanças e 
Negócios 

7,5% 4,5% 5,6% 7,5% 9,8% 5,6% − − − − − 6,8% 
7,4% 
(151) 

Subtotal Assuntos Internacionais 3,7% 0,8% 0,4% − − − − − − − − 1,6% 
2,4% 
(50) 

Subtotal Cerimónias e 
Celebrações 

1,4% 3,8% 0,8% − − − − − − − − 1,2% 
2,0% 
(42) 

Vários Outros Temas 11,1% 5,3% 3,6% 3,7% 3,8% 1,9% − − − − 100,0% 4,3% 
8,5% 
(182) 

Total 100% (562) 
100% 
(133) 

100% 
(250) 

100% 
(134) 

100% 
(133) 

100% 
(107) 

100% 
(16) 

100% 
(2) 

100% 
(2) 

100% 
(2) 

100% 
(1) 

100% 
(1342) 

100% 
(2005) 
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 Fig. 131  PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES POR TEMAS DAS PEÇAS: AUTARQUIAS – RTP1 E RTP2 (2007-2008) 

RTP1 e RTP2 / 2008 

Temas das peças com presença das Autarquias Autarquias 

Políticas de Ordenamento do Território 21,9% 

Actividades genéricas dos partidos políticos 15,6% 

Políticas para a Educação 12,5% 

Políticas para o Ambiente 9,4% 

Críticas Inter-partidárias 6,3% 

Políticas para a Saúde 6,3% 

Críticas Intra-partidárias 3,1% 

Actividades das Autarquias 3,1% 

Políticas de Administração Pública 3,1% 

Políticas Económicas 3,1% 

Alterações na formação do Governo 3,1% 

Subtotal Política Nacional 87,5% 

Acções sindicais 6,3% 

Subtotal Relações Laborais 6,3% 

Acidentes e Catástrofes 3,1% 

Subtotal Ordem Interna 3,1% 

Total 100% (32) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 871; Jornal da Tarde = 236; Telejornal = 345; Jornal 2 = 290. 
Total de presenças das instituições só em 2008 = 1590. 
Total de presenças das Autarquias só em 2008 = 32. 
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. 

 

Nesta tabela é analisada a distribuição de temas das peças com presença das seguintes 
instituições: Governo e partidos políticos. 

O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização da presença do total de instituições 
e não apenas das duas macro-categorias aqui apresentadas.  

[Por exemplo: presenças do Governo em peças com tema políticas para a educação (n = 69) x 
100 / Total de presenças do Governo (n = 562) = 12,3%.] 

Cada peça pode conter presença ou referência a mais do que uma instituição, resultando 
necessariamente num valor mais elevado do que o número de peças.  

A ausência de algumas instituições significa que não foram frequentadas no que a esta variável 
diz respeito.  

A descrição da variável temas encontra-se no Anexo II. 
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 Fig. 132  PROTAGONISTAS IDENTIFICADOS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA E FORÇAS EXTERNAS AO CAMPO GOVERNAMENTAL E PARTIDÁRIO – RTP1 E RTP2 (2007-2008) 

 
RTP1 e RTP2 

Protagonistas 
Presidente da 

República 
Sindicatos 

Movimentos 
Cívicos/Forças 

Sociais 

Outras 
Forças 

Políticas e 
Institucionais 

Total 
Formações 

Total 
Amostra 

Ministros 0,7 7,8 7,0 18,7 34,1 (157) 100,0 (460) 

Primeiro-
Ministro 

6,1 7,0 6,1 17,8 36,9 (79) 100,0 (214) 

Secretários de 
Estado 

− 19,2 5,8 13,5 38,5 (40) 100,0 (104) 

Porta-vozes do 
Governo 
Nacional 

− − − 50,0 50,0 (1) 100,0 (2) 

Subtotal 
Governo 

2,1 9,1 6,5 17,8 35,5 (277) 100,0 (780) 

Secretários-
gerais e 
Presidentes dos 
partidos 

3,1 0,9 2,0 4,0 10,0 (35) 100,0 (351) 

Deputados e 
líderes 
parlamentares 

2,6 0,9 − 7,3 10,7 (25) 100,0 (233) 

Militantes e 
Membros 
político-
partidários 

− 3,6 3,6 3,6 10,7 (3) 100,0 (28) 

Notáveis e 
Históricos do 
Partido 

− − 5,3 10,5 15,8 (3) 100,0 (19) 

Candidatos − − − − − 100,0 (27) 

Subtotal 
Partidos 
Políticos 

2,6 0,9 1,4 5,2 10,0 (66) 100,0 (658) 

Presidentes de 
Governos e 
Órgãos 
Regionais 

− − − 7,7 7,7 (1) 100,0 (13) 

Membros de 
Governos e 
Órgãos 
Regionais 

− − − − − 100,0 (2) 

Subtotal 
Governos e 
Órgãos 
Regionais 

− − − 6,7 6,7 (1) 100,0 (15) 

Presidente da 
República 

55,5 2,3 4,6 12,4 74,8 (163) 100,0 (218) 

Vários actores 
políticos 

9,5 − − 8,1 17,6 (13) 100,0 (74) 
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Representantes 
de Organizações 
da UE 

− − − 16,7 16,7 (2) 100,0 (12) 

Ex-Primeiros 
Ministros 

− − − − − 100,0 (2) 

Ex-Presidente da 
República 

− − − − − 100,0 (1) 

Subtotal Outros 41,7 1,6 3,3 11,4 58,0 (178) 100,0 (307) 

Total 9,1 4,7 4,0 11,9 29,7 (522) 100,0 (1760) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de peças com Protagonista identificado = 939. 
Total de presenças das instituições = 2005. 
Total de presenças das instituições com Protagonista identificado = 1760. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Presidente da República e Forças 
externas ao campo governamental e partidário = 523. 
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. 
 

 

Nesta tabela é analisada a distribuição da variável protagonista da peça pela presença do total 
das seguintes instituições: Presidente da República, Sindicatos, Movimentos Cívicos/Forças 
Sociais e Forças Políticas e Institucionais (Outras). 

O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização da presença do total de instituições 
e não apenas das quatro categorias aqui apresentadas nas peças com protagonista 
identificado. 

[Por exemplo: presenças do Presidente da República em peças com ministros como 
protagonistas (n = 3) x 100 / Total de presenças das instituições em peças com ministros como 
protagonistas (n = 460) = 0,7%.] 

A ausência de alguns protagonistas político-partidários significa que não foram frequentados 
no que a esta variável diz respeito.  

A descrição da variável protagonista encontra-se no Anexo II. 
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 Fig. 133  PROTAGONISTAS IDENTIFICADOS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: GOVERNO E PARTIDOS 

– RTP1 E RTP2 (2007-2008) 

 
RTP 1 e RTP2 

  
Governo PS PSD 

PCP 
(CDU) CDS/PP BE PEV PND MPT PPM PNR 

Total 
Formações 

Total 
Amostra 

Ministros 52,2 1,1 3,3 2,6 3,3 2,8 0,7 − − − − 65,9 (303) 100,0 (460) 

Primeiro-
Ministro 

52,3 5,6 0,9 2,3 0,5 0,9 0,5 − − − − 63,1 (135) 100,0 (214) 

Secretários de 
Estado 

51,0 1,9 1,9 1,0 1,9 3,8 − − − − − 61,5 (64) 100,0 (104) 

Porta-vozes do 
Governo 
Nacional 

50,0 − − − − − − − − − − 50,0 (1) 100,0 (2) 

Subtotal 
Governo + PS 

52,1 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 0,5 − − − − 64,5 (503) 100,0 (780) 

Secretários-
gerais e 
Presidentes 
dos partidos 

6,6 8,0 29,1 16,5 16,5 11,7 0,9 0,6 − − 0,3 90,0 (316) 100,0 (351) 

Deputados e 
líderes 
parlamentares 

6,4 19,3 15,9 15,5 15,9 12,9 2,6 − 0,4 0,4 − 89,3 (208) 100,0 (233) 

Militantes e 
Membros 
político-
partidários 

3,6 21,4 46,4 7,1 7,1 3,6 − − − − − 89,3 (25) 100,0 (28) 

Candidatos − 7,4 92,6 − − − − − − − − 100,0 (27) 100,0 (27) 

Notáveis e 
Históricos do 
Partido 

− 10,5 73,7 − − − − − − − − 84,2 (16) 100,0 (19) 

Subtotal 
Partidos 
Políticos 

5,9 12,6 29,0 14,6 14,7 10,9 1,4 0,3 0,2 0,2 0,2 90,0 (592) 100,0 (658) 

Presidentes de 
Governos e 
Órgãos 
Regionais 

− 15,4 76,9 − − − − − − − − 92,3 (12) 100,0 (13) 

Membros de 
Governos e 
Órgãos 
Regionais 

− − 50,0 50,0 − − − − − − − 100,0 (2) 100,0 (2) 

Subtotal 
Governos e 
Órgãos 
Regionais 

  13,3 73,3 6,7 − − − − − − − 93,3 (14) 100,0 (15) 

Presidente da 
República 

11,9 4,1 4,1 1,8 1,8 1,4 − − − − − 25,2 (55) 100,0 (218) 

Vários actores 
políticos 

13,5 9,5 14,9 14,9 12,2 14,9 2,7 − − − − 82,4 (61) 100,0 (74) 

Representantes 
de 
Organizações 
da UE 

16,7 41,7 25,0 − − − − − − − − 83,3 (10) 100,0 (12) 

Ex-Primeiros-
Ministros 

− 50,0 50,0 − − − − − − − − 100,0 (2) 100,0 (2) 

Ex-Presidente 
da República 

− 100,0 − − − − − − − − − 100,0 (1) 100,0 (1) 
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Subtotal 
Outros 

12,4 7,5 7,8 4,9 4,2 4,6 0,7 − − − − 42,0 (129) 100,0 (307) 

Total 27,4 7,2 13,9 7,4 7,3 6,0 0,9 0,1 0,06 0,06 0,06 70,3 (1238) 100,0 (1760) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de peças com Protagonista identificado = 939. 
Total de presenças das instituições = 2005. 
Total de presenças das instituições com Protagonista identificado = 1760. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Governo e partidos = 1239. 
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. 
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 Fig. 134  PROTAGONISTAS IDENTIFICADOS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: AUTARQUIAS – RTP1 E 

RTP2 (2007-2008) 

RTP1 e RTP2 / 2008 

Protagonistas identificados nas peças com presença de Autarquias Autarquias 

Ministros 33,3% 

Primeiro-Ministro 16,7% 

Secretários de Estado 8,3% 

Subtotal Governo 58,3% 

Deputados e líderes parlamentares 16,7% 

Secretários-gerais e Presidentes dos partidos 12,5% 

Militantes e Membros político-partidários 4,2% 

Subtotal Partidos Políticos 33,4% 

Ex-Primeiros-Ministros 4,2% 

Vários actores políticos 4,2% 

Subtotal outros 8,4% 

Total 100% (24) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 871; Jornal da Tarde = 236; Telejornal = 345; Jornal 2 = 290.  
Total de peças com Protagonista identificado só em 2008 = 728. 
Total de presenças das instituições só em 2008 = 1590. 
Total de presenças das Autarquias com Protagonista identificado só em 2008 = 24. 
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. 

 

Nesta tabela é analisada a distribuição da variável protagonista da peça pela presença do total 
das seguintes instituições: Governo e partidos. 

O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização da presença do total de instituições 
e não apenas das duas macro categorias aqui apresentadas nas peças com protagonista 
identificado. 

[Por exemplo: presenças do Governo em peças com ministros como protagonistas (n = 240) x 
100 / Total de presenças das instituições em peças com ministros como protagonistas (n = 460) 
= 52,2%.] 

A ausência de alguns protagonistas político-partidários significa que não foram frequentados 
no que a esta variável diz respeito.  

A descrição da variável protagonista encontra-se no Anexo II. 

 



 [191] 

 Fig. 135  PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO IDENTIFICADAS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FORÇAS EXTERNAS AO CAMPO GOVERNAMENTAL E PARTIDÁRIO – RTP1 E RTP2 / (2007-

2008) 

RTP1 e RTP2 

Fontes de Informação 
Presidente 

da 
República 

Sindicatos 
Movimentos 

Cívicos/Forças 
Sociais 

Outras 
Forças 

Políticas e 
Institucionais 

Total 
Formações 

Total 
Amostra 

Vários partidos políticos 
(oposição) 

2,2 1,4 - 5,4 9,0% (25) 100,0% (277) 

PSD 3,5 - 0,9 7,8 12,2% (28) 100,0% (230) 

CDS/PP - - 1,4 2,8 4,2% (3) 100,0% (71) 

PCP/CDU 4,4 - 4,4 2,9 11,8% (8) 100,0% (68) 

PS 4,6 1,5 3,1 10,8 20,0% (13) 100,0% (65) 

BE 3,6 3,6 7,1 - 14,3% (4) 100,0% (28) 

Outros partidos políticos 
(FPNP) 

16,7 - - - 16,7% (1) 100,0% (6) 

PEV - - - - - 100,0% (2) 

Sub-total Partidos Políticos 2,9 0,8 1,3 5,9 11,0% (82) 100,0% (747) 

Governo 1,6 8,3 5,7 18,0 33,6%(743) 100,0% (743) 

Sub-total Governo 1,6 8,3 5,7 18,0 33,6% (743) 100,0% (743) 

Outras fontes 5,1 21,9 21,4 22,3 70,7% (152) 100,0% (215) 

Presidência da República 53,5 2,2 5,4 11,9 73,0% (135) 100,0% (185) 

Ex-Presidentes ou Primeiros-
Ministros 

- - - 20,0 20,0% (1) 100,0% (5) 

Instituições da UE - - - - - 100,0% (2) 

Sub-total Outros 27,0 12,5 13,8 17,4 70,8% (288) 100,0% (407) 

Governos/Assembleias 
Regionais 

15,4 - - - 15,4% (2) 100,0% (13) 

Sub-total Governos e 
Órgãos Regionais 

15,4 - - - 15,4% (2) 100,0% (13) 

Informação não atribuída 20,8 5,2 9,1 9,1 44,2% (77) 100,0% (77) 

Total 8,2 (162) 6,2 (123) 5,7 (115) 12,9 (256) 33,0% (656) 100,0%(1987) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de peças com fontes de informação identificadas = 1035; Total de peças com informação não atribuída = 55. 
Total de presenças das instituições = 2005. 
Total de presenças das instituições com fontes de informação assinaladas = 1987. 
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Total de presenças das seguintes instituições com fontes de informação assinaladas: Presidente da República e 
Forças externas ao campo governamental e partidário = 656. 
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. 

 

Nesta tabela é analisada a distribuição da variável fonte de informação dominante da peça 
pela presença do total das instituições.  

O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização da presença das instituições e não 
apenas das quatro categorias aqui apresentadas nas peças em que se aplica a variável fontes 
de informação, excluindo-se os casos das peças de comentário. 

[Por exemplo: presenças do Presidente da República em peças com vários partidos políticos 
como fonte de informação (n = 6) x 100 / Total de presenças das instituições em peças com 
vários partidos políticos como fonte de informação (n = 277) = 2,2%.] 

A ausência de algumas fontes de informação significa que não foram frequentadas no que a 
esta variável diz respeito.  

A descrição da variável fonte de informação dominante encontra-se no Anexo II. 
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 Fig. 136  PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO IDENTIFICADAS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: 
GOVERNO E PARTIDOS – RTP1 E RTP2 (2007-2008) 

 

RTP1 e RTP2 

Fontes de 
Informação 

Gover
no 

PS PSD 
PCP 

(CDU) 
CDS/P

P 
BE PEV PND MPT PPM PNR 

Total 
Formaçõe

s 
Total 

Vários partidos 
políticos 
(oposição) 

6,9 12,6 16,2 18,4 16,2 17,3 3,2 - - - - 
91,0% 
(252) 

100,0% (277) 

PSD 7,0 6,5 65,7 1,7 3,9 3,0 - - - - - 
87,8% 
(202) 

100,0% (230) 

CDS/PP 12,7 4,2 2,8 4,2 67,6 4,2 - - - - - 95,8% (68) 100,0% (71) 

PCP/CDU 5,9 5,9 - 72 1,5 2,9 - - - - - 88,2% (60) 100,0%(68) 

PS 10,8 50,8 6,2 3,1 4,6 3,1 1,5 - - - - 80,0% (52) 100,0%(65) 

BE 3,6 - - - - 82,1 - - - - - 85,7% (24) 100,0% (28) 

Outros partidos 
políticos (FPNP) 

- - - - - - - 33,3 16,7 16,7 16,7 83,3% (5) 100,0% (6) 

PEV - - - - - - 100 - - - - 100,0% (2) 100,0% (2) 

Sub-total 
Partidos 
Políticos 

7,5 12,0 27,0 14,6 14,2 11,4 1,6 0,3 0,1 0,1 0,1 89,0 (665) 100,0% (747) 

Governo 54,5 2,8 2,2 2,2 2,2 2,0 0,5 - - - - 
66,4% 
(493) 

100,0% (743) 

Sub-total 
Governo 

54,5 2,8 2,2 2,2 2,2 2,0 0,5 - - - - 
66,4% 
(493) 

100,0% (743) 

Outras fontes 20,5 1,4 2,3 1,4 2,3 1,4 - - - - - 29,3% (63) 100,0% (215) 

Presidência da 
República 

12,4 4,3 4,3 2,2 2,2 1,6 - - - - - 27,0% (50) 100,0% (185) 

Ex-Presidentes 
ou Primeiros-
Ministros 

20,0 40,0 20,0 - - - - - - - - 80,0% (4) 100,0% (5) 

Instituições da 
UE 

50,0 - 50,0 - - - - - - - - 100,0% (2) 100,0% (2) 

Sub-total 
Outros 

17,0 3,2 3,7 1,7 2,2 1,5 - - - - - 
29,2% 
(119) 

100,0% (407) 

Governos/Asse
mbleias 
Regionais 

- 15,4 61,5 7,7 - - - - - - - 84,6% (11) 100,0% (13) 

Sub-total 
Governos e 
Órgãos 
Regionais 

- 15,4 61,5 7,7 - - - - - - - 84,6% (11) 100,0% (13) 

Informação não 
atribuída 

37,7 6,5 5,2 1,3 1,3 1,3 - - 1,3 1,3 - 55,8% (43) 100,0% (77) 

Total 
28,1(5

59) 
6,6 

(131) 
12,3 
(245) 

6,7 
(134) 

6,6 
(132) 

5,4 
(107) 

0,8 
(16) 

0,1 
(2) 

0,1 
(2) 

0,1 
(2) 

0,1 (1) 
67,0% 
(1331) 

100,0%(1987) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de peças com fontes de informação identificadas = 1035; Total de peças com informação não atribuída = 55. 
Total de presenças das instituições = 2005. 
Total de presenças das instituições com fontes de informação assinaladas = 1987. 
Total de presenças das seguintes instituições com fontes de informação assinaladas: Governo e partidos = 1331. 
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. 



 [194] 

 Fig. 137  PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO IDENTIFICADAS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: 
AUTARQUIAS – RTP1 E RTP2 (2007-2008) 

RTP1 e RTP2 / 2008 

Fontes de informação identificadas nas peças com presença de Autarquias Autarquias 

Governo 32,3% 

Subtotal Governo 32,3% 

PSD 19,4% 

PS 9,7% 

BE 6,5% 

Vários partidos políticos (oposição) 3,2% 

Subtotal Partidos Políticos 38,8% 

Outras fontes 22,6% 

Subtotal Outros 22,6% 

Informação não atribuída 6,5% 

Total 100% (31) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 871; Jornal da Tarde = 236; Telejornal = 345; Jornal 2 = 290.  
Total de peças com fontes de informação identificadas só em 2008 = 29; Total de peças com informação não 
atribuída só em 2008 = 2. 
Total de presenças das instituições só em 2008 = 1590. 
Total de presenças das Autarquias com fontes de informação assinaladas só em 2008 = 31. 
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. 
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Nesta tabela é analisada a distribuição da variável fonte de informação dominante da peça pela 
presença do total das instituições.  

O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização da presença das instituições e não 
apenas das duas macro categorias aqui apresentadas nas peças em que se aplica a variável 
fontes de informação, excluindo-se os casos das peças de comentário. 

[Por exemplo: presenças do Governo em peças com vários partidos políticos como fonte de 
informação (n = 19) x 100 / Total de presenças das instituições em peças com vários partidos 
políticos como fonte de informação (n = 277) = 6,9%.] 

A ausência de algumas fontes de informação significa que não foram frequentadas no que a 
esta variável diz respeito.  

A descrição da variável fonte de informação dominante encontra-se no Anexo II. 

 

 Fig. 138  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA SE APRESENTA NA 

QUALIDADE DE ALVO – RTP1 E RTP2 (2007-2008) 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de peças em que o Presidente da República é Alvo = 13. 
Total de presenças das instituições = 2005. 
Total de presenças das instituições em peças em que o Presidente da República é Alvo = 30. 
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. 
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Neste gráfico é analisada a presença das instituições quando a qualidade da intervenção do 
Presidente da República se delimita apenas à sua categoria alvo, isto é, quando a sua presença 
numa peça é alvo de crítica ou contestação. Recodificou-se a variável de modo a reunir-se 
numa mesma categoria as duas modalidades de alvo: agregando as categorias destinatário ou 
alvo e simultaneamente protagonista e alvo. O indicador alvo abrange pessoas ou instituições 
destinatários do discurso do actor da peça ou do jornalista em prejuízo do qual se desenrola o 
discurso. 

O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização da presença das instituições nas 
peças em que se assinala a categoria alvo da qualidade de intervenção do Presidente da 
República. Significa que se está a analisar uma sub-amostra da variável qualidade. 

[Por exemplo: presenças do PS em peças em que o Presidente da República tem qualidade alvo 
(n = 8) x 100 / Total de peças em que o Presidente da República tem qualidade alvo (n = 13) = 
61,5%.] 

Cada peça pode conter presença ou referência a mais do que uma instituição, resultando 
necessariamente num valor mais elevado do que o número de peças.  

A ausência de algumas instituições significa que não foram frequentadas no que a esta variável 
diz respeito.  

A descrição da variável qualidade encontra-se no Anexo II. 
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 Fig. 139  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE O GOVERNO E O PS SE APRESENTAM NA QUALIDADE DE 

ALVO – RTP1 E RTP2 (2007-2008) 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de peças em que o Governo é Alvo = 403; Total de peças em que o PS é Alvo = 52. 
Total de presenças das instituições = 2005. 
Total de presenças das instituições em peças em que o Governo é Alvo = 651; Total de presenças das instituições em 
peças em que o PS é Alvo = 139. 
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. 

 

 

Neste gráfico é analisada a presença das instituições quando a qualidade da intervenção do 
Governo e do PS se delimita apenas à sua categoria alvo, isto é, quando a sua presença numa 
peça é alvo de crítica ou contestação. Recodificou-se a variável de modo a reunir-se numa 
mesma categoria as duas modalidades de alvo: agregando as categorias destinatário ou alvo e 
simultaneamente protagonista e alvo. O indicador alvo abrange pessoas ou instituições 
destinatários do discurso do actor da peça ou do jornalista em prejuízo do qual se desenrola o 
discurso. 

O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização da presença das instituições nas 
peças em que se assinala a categoria alvo da qualidade de intervenção do Governo e do PS. 
Significa que se está a analisar uma sub-amostra da variável qualidade. 

[Por exemplo: presenças do PSD em peças em que o Governo tem qualidade alvo (n = 114) x 
100 / Total de peças em que o Governo tem qualidade alvo (n = 403) = 28,3%.] 
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Cada peça pode conter presença ou referência a mais do que uma instituição, resultando 
necessariamente num valor mais elevado do que o número de peças.  

A ausência de algumas instituições significa que não foram frequentadas no que a esta variável 
diz respeito.  

A descrição da variável qualidade encontra-se no Anexo II. 

 

 Fig. 140  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE OS PARTIDOS PARLAMENTARES SE APRESENTAM NA 

QUALIDADE DE ALVO – RTP1 E RTP2 (2007-2008) 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de peças em que o PSD é Alvo = 55; Total de peças em que o PCP é Alvo = 11; Total de peças em que o CDS-PP é 
Alvo = 8; Total de peças em que o BE é Alvo = 8. 
Total de presenças das instituições = 2005. 
Total de presenças das instituições em peças em que o PSD é Alvo = 38; Total de presenças das instituições em peças 
em que o PCP é Alvo = 24; Total de presenças das instituições em peças em que o CDS-PP é Alvo = 6; Total de 
presenças das instituições em peças em que o BE é Alvo = 16. 
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. 

 

Neste gráfico é analisada a presença das instituições quando a qualidade da intervenção dos 
Partidos Parlamentares se delimita apenas à sua categoria alvo, isto é, quando a sua presença 
numa peça é alvo de crítica ou contestação. Recodificou-se a variável de modo a reunir-se 
numa mesma categoria as duas modalidades de alvo: agregando as categorias destinatário ou 
alvo e simultaneamente protagonista e alvo. O indicador alvo abrange pessoas ou instituições 
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destinatários do discurso do actor da peça ou do jornalista em prejuízo do qual se desenrola o 
discurso. 

O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização da presença das instituições nas 
peças em que se assinala a categoria alvo da qualidade de intervenção dos Partidos 
Parlamentares. Significa que se está a analisar uma sub-amostra da variável qualidade. 

[Por exemplo: presenças do PS em peças em que o PSD tem qualidade alvo (n = 10) x 100 / 
Total de peças em que o PSD tem qualidade alvo (n = 55) = 18,2%.] 

Cada peça pode conter presença ou referência a mais do que uma instituição, resultando 
necessariamente num valor mais elevado do que o número de peças.  

A ausência de algumas instituições significa que não foram frequentadas no que a esta variável 
diz respeito.  

A descrição da variável qualidade encontra-se no Anexo II. 

 

 Fig. 141  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE AS FORÇAS EXTERNAS AO CAMPO GOVERNAMENTAL E 

PARTIDÁRIO SE APRESENTAM NA QUALIDADE DE ALVO – RTP1 E RTP2 (2007-2008) 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de peças em que os Sindicatos são Alvo = 6; Total de peças em que Outras Forças Políticas e Institucionais são 
Alvo = 27.  
Total de presenças das instituições = 2005. 
Total de presenças das instituições em peças em que os Sindicatos são Alvo = 9; Total de presenças das instituições 
em peças em que Outras Forças Políticas e Institucionais são Alvo = 56. 
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. 
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Neste gráfico é analisada a presença das instituições quando a qualidade da intervenção de 
forças externas ao campo governamental e partidário se delimita apenas à sua categoria alvo, 
isto é, quando a sua presença numa peça é alvo de crítica ou contestação. Recodificou-se a 
variável de modo a reunir-se numa mesma categoria as duas modalidades de alvo: agregando 
as categorias destinatário ou alvo e simultaneamente protagonista e alvo. O indicador alvo 
abrange pessoas ou instituições destinatários do discurso do actor da peça ou do jornalista em 
prejuízo do qual se desenrola o discurso. 

O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização da presença das instituições nas 
peças em que se assinala a categoria alvo da qualidade de intervenção de forças externas ao 
campo governamental e partidário. Significa que se está a analisar uma sub-amostra da 
variável qualidade. 

[Por exemplo: presenças do Governo em peças em que os Sindicatos têm qualidade alvo (n = 
6) x 100 / Total de peças em que os Sindicatos têm qualidade alvo (n = 6) = 100%.] 

Cada peça pode conter presença ou referência a mais do que uma instituição, resultando 
necessariamente num valor mais elevado do que o número de peças.  

A ausência de algumas instituições significa que não foram frequentadas no que a esta variável 
diz respeito.  

A descrição da variável qualidade encontra-se no Anexo II. 

 

 Fig. 142  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE AS AUTARQUIAS SE APRESENTAM NA QUALIDADE DE 

ALVO – RTP1 E RTP2 (2008) 

 

33,3% 33,3% 33,3% 33,3%

PS PSD BE Movimentos 
Cívicos/Forças Sociais

Autarquias
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Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 871; Jornal da Tarde = 236; Telejornal = 345; Jornal 2 = 290.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Total de peças em que as Autarquias são Alvo só em 2008 = 3. 
Total de presenças das instituições só em 2008 = 1590. 
Total de presenças das instituições em peças em que as Autarquias são Alvo só em 2008 = 4. 
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. 

 

Neste gráfico é analisada a presença das instituições quando a qualidade da intervenção das 
Autarquias se delimita apenas à sua categoria alvo, isto é, quando a sua presença numa peça é 
alvo de crítica ou contestação, apenas para o ano 2008. Recodificou-se a variável de modo a 
reunir-se numa mesma categoria as duas modalidades de alvo: agregando as categorias 
destinatário ou alvo e simultaneamente protagonista e alvo. O indicador alvo abrange pessoas 
ou instituições destinatários do discurso do actor da peça ou do jornalista em prejuízo do qual 
se desenrola o discurso. 

O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização da presença das instituições nas 
peças em que se assinala a categoria alvo da qualidade de intervenção das Autarquias. 
Significa que se está a analisar uma sub-amostra da variável qualidade. 

[Por exemplo: presenças do PS em peças em que as Autarquias têm qualidade alvo (n = 1) x 
100 / Total de peças em que as Autarquias têm qualidade alvo (n = 3) = 33,3%.] 

Cada peça pode conter presença ou referência a mais do que uma instituição, resultando 
necessariamente num valor mais elevado do que o número de peças.  

A ausência de algumas instituições significa que não foram frequentadas no que a esta variável 
diz respeito.  

A descrição da variável qualidade encontra-se no Anexo II. 
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 Fig. 143  DISTRIBUIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS COM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO 

GOVERNATIVA – RTP1 E RTP2 (2008) 

RTP1 e RTP2 

Instituições 

Subtotal Presidente da República 2,4 (17) 

Governo 16,0 

PS 4,9 

Subtotal Governo + PS 20,9 (148) 

PSD 13,3 

PCP 11,9 

CDS-PP 9,0 

BE 9,2 

PEV 1,4 

Subtotal Partidos Parlamentares 44,8 (317) 

Sindicatos 12,0 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 9,3 

Forças Políticas e Institucionais (Outras) 8,8 

Autarquias 1,8 

Subtotal Outras Formações 31,9 (226) 

Total 100,0 (708) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 871; Jornal da Tarde = 236; Telejornal = 345; Jornal 2 = 290.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008=360; Total de peças sem 
Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 291; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 
220. 
Total de presenças das instituições só em 2008 = 1590. 
Total de presenças das instituições em peças com Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 708. 
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. 

 

Nesta tabela é analisada a variável crítica ou contestação à acção governativa apenas na sua 
categoria sim, isto é, quando na peça é identificada a existência crítica ou contestação à acção 
governativa.  

O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização da categoria sim da variável crítica 
ou contestação à acção governativa assinalada para todas as instituições, apenas para o ano de 
2008, altura em que se introduziu esta variável. Significa que se está a analisar uma sub-
amostra da variável crítica ou contestação à acção governativa. 

[Por exemplo: presenças do Presidente da República em peças com crítica ou contestação à 
acção governativa (n = 17) x 100 / Total de presenças das instituições em peças com crítica ou 
contestação à acção governativa (n = 708) = 2,4%.] 

Cada peça pode conter presença ou referência a mais do que uma instituição, resultando 
necessariamente num valor mais elevado do que o número de peças.  
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A ausência de algumas instituições significa que não foram frequentadas no que a esta variável 
diz respeito.  

A descrição da variável crítica ou contestação à acção governativa encontra-se no Anexo II. 

 

 Fig. 144  VALÊNCIA DO GOVERNO NAS PEÇAS COM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO GOVERNATIVA – RTP1 

E RTP2 (2008) 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 871; Jornal da Tarde = 236; Telejornal = 345; Jornal 2 = 290.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008=360; Total de peças sem 
Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 291; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 
220. 
Valores em percentagem. 

 

Neste gráfico é analisada a variável valência/tom do Governo apenas nas peças onde é 
identificada a existência de crítica ou contestação à acção governativa.  

O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização da categoria sim da variável crítica 
ou contestação à acção governativa, apenas para o ano de 2008, altura em que se introduziu 
esta variável. Significa que se está a analisar uma sub-amostra da variável crítica ou 
contestação à acção governativa. 

[Por exemplo: presenças do Governo com valência negativa em peças com crítica ou 
contestação à acção governativa (n = 274) x 100 / Total de peças com crítica ou contestação à 
acção governativa (n = 360) = 76,1%.] 

A descrição das variáveis valência/tom e crítica ou contestação à acção governativa encontra-
se no Anexo II. 

 

76,1

20,8

3,1

Negativa Equilibrada ou Neutra Positiva
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 Fig. 145  DISTRIBUIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS SEM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO 

GOVERNATIVA – RTP1 E RTP2 (2008) 

RTP1 e RTP2 

Instituições 

Subtotal Presidente da República 5,7 (30) 

Governo 55,2 

PS 3,0 

Subtotal Governo + PS 58,3 (307) 

PSD 2,3 

PCP 0,9 

CDS-PP 0,9 

BE 0,8 

PEV 0,2 

Subtotal Partidos Parlamentares 5,1 (27) 

Sindicatos 3,4 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 4,9 

Forças Políticas e Institucionais (Outras) 20,3 

Autarquias 2,3 

Subtotal Outras Formações 30,9 (163) 

Total  100,0 (527) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 871; Jornal da Tarde = 236; Telejornal = 345; Jornal 2 = 290.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008=360; Total de peças sem 
Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 291; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 
220. 
Total de presenças das instituições só em 2008 = 1590. 
Total de presenças das instituições em peças sem Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 527. 
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. 

 

Nesta tabela é analisada a variável crítica ou contestação à acção governativa apenas na sua 
categoria não, isto é, quando na peça não é identificada a existência crítica ou contestação à 
acção governativa.  

O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização da categoria não da variável crítica 
ou contestação à acção governativa assinalada para todas as instituições, apenas para o ano de 
2008, altura em que se introduziu esta variável. Significa que se está a analisar uma sub-
amostra da variável crítica ou contestação à acção governativa. 

[Por exemplo: presenças do Presidente da República em peças sem crítica ou contestação à 
acção governativa (n = 30) x 100 / Total de presenças das instituições em peças sem crítica ou 
contestação à acção governativa (n = 527) = 5,7%.] 

Cada peça pode conter presença ou referência a mais do que uma instituição, resultando 
necessariamente num valor mais elevado do que o número de peças.  
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A ausência de algumas instituições significa que não foram frequentadas no que a esta variável 
diz respeito.  

A descrição da variável crítica ou contestação à acção governativa encontra-se no Anexo II. 

 

 Fig. 146  VALÊNCIA DO GOVERNO NAS PEÇAS SEM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO GOVERNATIVA – RTP1 

E RTP2 (2008) 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 871; Jornal da Tarde = 236; Telejornal = 345; Jornal 2 = 290.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008=360; Total de peças sem 
Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 291; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 
220. 
Valores em percentagem. 

 

Neste gráfico é analisada a variável valência/tom do Governo apenas nas peças onde não é 
identificada a existência de crítica ou contestação à acção governativa.  

O total abrangido nesta análise refere-se à contabilização da categoria não da variável crítica 
ou contestação à acção governativa, apenas para o ano de 2008, altura em que se introduziu 
esta variável. Significa que se está a analisar uma sub-amostra da variável crítica ou 
contestação à acção governativa. 

[Por exemplo: presenças do Governo com valência equilibrada ou neutra em peças sem crítica 
ou contestação à acção governativa (n = 154) x 100 / Total de peças sem crítica ou contestação 
à acção governativa (n = 291) = 52,9%.] 

A descrição das variáveis valência/tom e crítica ou contestação à acção governativa encontra-
se no Anexo II. 

 

52,9
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ANEXO 2 - RTPN (2007/2008) 

 Fig. 147  INTERVENÇÕES DAS INSTITUIÇÕES EM DISCURSO DIRECTO – RTPN (2007-2008) 

RTPN 

Instituições Quem fala Duração acumulada da peça 

Presidente da República 52,9% (37) 1:13:07 

Governo 30,6% (71) 2:08:27 

PS 45% (27) 0:46:59 

Subtotal Governo + PS 33,6% (98) 2:55:26 

PSD 58,8% (55) 2:09:00 

PCP 70,6% (36) 1:05:35 

CDS-PP 72,1% (31) 0:55:59 

BE 75% (30) 0:55:00 

PEV 83,3% (5) 0:10:53 

Subtotal Partidos Parlamentares 67,1% (157) 5:16:27 

PND 33,3% (1) 0:02:13 

MPT - - 

PPM 100% (1) 0:01:08 

Subtotal Partidos Extra-Parlamentares 40% (2) 0:03:21 

Sindicatos 62,5% (20) 0:41:05 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 72,4% (21) 0:41:19 

Forças Políticas e Institucionais (Outras) 51,1% (45) 1:34:31 

Subtotal Outras Formações 57,7% (86) 2:56:55 

Total 50,9% (380) 8:16:43 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 346. 
Total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295.  
Total de presenças das instituições com qualidade assinalada = 750. 
Total de presenças das instituições com qualidade «Quem fala» = 380. 
Valores em percentagem e horas:minutos:segundos. 
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. 

RTPN 

Instituições Quem fala na peça Duração acumulada das peças 

Autarquias 41,7% 0:09:32 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 295.  
Total de presenças das Autarquias com qualidade assinalada só em 2008 = 12. 
Total de presenças das Autarquias com qualidade «Quem fala» só em 2008 = 5. 
Valores em percentagem e horas:minutos:segundos. 
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. 
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 Fig. 148  PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES POR TEMAS DAS PEÇAS: PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FORÇAS EXTERNAS AO CAMPO GOVERNAMENTAL E PARTIDÁRIO – RTPN (2007-2008) 

RTPN 

Temas 
Presidente da 

República 
Sindicatos 

Movimentos Cívicos/Forças 
Sociais 

Outras Forças Políticas e 
Institucionais 

Total Formações Total Amostra 

Políticas para a Educação 7,9% 36,7% 28,6% 10,1% 16,0% (32) 10,8% (67) 

Actividades genéricas dos partidos 
políticos 

4,8% 3,3% − 5,1% 4,0% (8) 8,9% (55) 

Políticas de Administração Pública 17,5% 6,7% 7,1% 11,4% 12,0% (24) 8,7% (54) 

Políticas Laborais 1,6% 20,0% 3,6% 3,8% 5,5% (11) 5,3% (33) 

Políticas de Defesa e Segurança 3,2% 6,7% 3,6% 2,5% 3,5% (7) 4,0% (25) 

Alterações na formação do Governo − − 3,6% 3,8% 2,0% (4) 3,7% (23) 

Políticas Fiscais/Financeiras − − 3,6% 5,1% 2,5% (5) 3,4% (21) 

Políticas para a Justiça 1,6% 3,3% − 3,8% 2,5% (5) 3,4% (21) 

Críticas Intra-partidárias − − − − − 3,2% (20) 

Actividades de Órgãos Regionais 4,8% − − 6,3% 4,0% (8) 3,2% (20) 

Políticas para a Família 4,8% − − 1,3% 2,0% (4) 3,2% (20) 

Discussão do Orçamento de Estado 1,6% − − − 0,5% (1) 2,4% (15) 

Políticas Económicas 3,2% 3,3% − 3,8% 3,0% (6) 2,4% (15) 

Políticas para a Saúde 1,6% − 7,1% − 1,5% (3) 1,6% (10) 

Políticas Externas 4,8% − − 2,5% 2,5% (5) 1,5% (9) 

Políticas para Agricultura/Pescas − 3,3% 7,1% 1,3% 2,0% (4) 1,3% (8) 

Políticas de Ordenamento do Território 1,6% − 3,6% 1,3% 1,5% (3) 1,1% (7) 

Políticas para a Segurança Social − 6,7% 3,6% 1,3% 2,0% (4) 1,1% (7) 

Acção governativa genérica − − − − − 1,1% (7) 

Críticas Inter-partidárias − − − − − 1,0% (6) 

Sondagens Políticas/Barómetros de 
popularidade 

1,6% − − − 0,5% (1) 1,0% (6) 

Actividades da Administração Pública − − − 1,3% 0,5% (1) 0,8% (5) 

Políticas de Reabilitação Social − − 3,6% − 0,5% (1) 0,8% (5) 

Políticas para a Ciência e Tecnologia − 3,3% − 1,3% 1,0% (2) 0,7% (4) 
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Envolvimento de políticos em 
escândalos/irregularidades 

− − − 1,3% 0,5% (1) 0,5% (3) 

Actividades das Autarquias − − − 1,3% 0,5% (1) 0,5% (3) 

Políticas Culturais 1,6% − − − 0,5% (1) 0,3% (2) 

Críticas/ataques de membros do 
Governo a partidos políticos 

− − − − − 0,2% (1) 

Críticas à acção Presidencial − − − − − 0,2% (1) 

Relações Inter-partidárias − − − − − 0,2% (1) 

Políticas para o Ambiente − − − − − 0,2% (1) 

Outros Política Nacional 1,6% − − − 0,5% (1) 0,2% (1) 

Subtotal Política Nacional 63,5% 93,3% 75,0% 68,4% 71,5% (143) 76,9% (476) 

Subtotal Economia, Finanças e 
Negócios 

12,7% 3,3% 7,1% 11,4% 10,0% (20) 8,9% (55) 

Subtotal Assuntos Internacionais 7,9% − − 7,6% 5,5% (11) 3,2% (20) 

Subtotal Ciência e Tecnologia 3,2% − 7,1% 2,5% 3,0% (6) 2,8% (17) 

Subtotal Assuntos Comunitários 1,6% − 3,6% 3,8% 2,5% (5) 2,6% (16) 

Subtotal Sociedade 1,6% − 3,6% − 1,0% (2) 1,1% (7) 

Subtotal Ordem Interna 1,6% − − 2,5% 1,5% (3) 1,1% (7) 

Subtotal Comunicação − − − 1,3% 0,5% (1) 1,0% (6) 

Subtotal Urbanismo 1,6% − − 1,3% 1,0% (2) 0,5% (3) 

Subtotal Sistema Judicial 1,6% 3,3% − − 1,0% (2) 0,5% (3) 

Subtotal Educação − − 3,6% − 0,5% (1) 0,5% (3) 

Subtotal Saúde e Acção Social 1,6% − − 1,3% 1,0% (2) 0,5% (3) 

Subtotal Ambiente 1,6% − − − 0,5% (1) 0,3% (2) 

Subtotal Cerimónias e Celebrações 1,6% − − − 0,5% (1) 0,2% (1) 

Total 100,0% (63) 100,0% (30) 100,0% (28) 100,0% (79) 100,0% (200) 100,0% (619) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 346.  
Total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295.  
Total de presenças das instituições = 619. 
Total de presenças das seguintes instituições: Presidente da República, Sindicatos, Movimentos Cívicos/Forças Sociais e Outras Forças Políticas e Institucionais = 200. 
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 
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 Fig. 149  PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES POR TEMAS DAS PEÇAS: GOVERNO E PARTIDOS – RTPN (2007-2008) 

RTPN 

Temas Governo PS PSD PCP/CDU CDS/PP BE PEV PND MPT PPM 
Total 

Formações 
Total 

Amostra 

Políticas para a Educação 12,8% 4,1% 3,5% 8,7% 4,9% 10,8% 16,7% − − − 8,4% (35) 10,8% (67) 

Actividades genéricas dos 
partidos políticos 

4,0% 16,3% 27,9% 6,5% 4,9% 5,4% − − 100,0% 100,0% 11,2% (47) 8,9% (55) 

Políticas de Administração 
Pública 

2,7% 18,4% 8,1% 8,7% 7,3% 8,1% − − − − 7,2% (30) 8,7% (54) 

Políticas Laborais 5,4% 8,2% − 13,0% − 10,8% − − − − 5,3% (22) 5,3% (33) 

Políticas de Defesa e 
Segurança 

4,7% − 2,3% 2,2% 14,6% 2,7% 16,7% − − − 4,3% (18) 4,0% (25) 

Alterações na formação do 
Governo 

5,4% 10,2% 2,3% 2,2% 2,4% 2,7% 16,7% − − − 4,5% (19) 3,7% (23) 

Políticas 
Fiscais/Financeiras 

4,0% 2,0% 4,7% 4,3% 4,9% 2,7% − − − − 3,8% (16) 3,4% (21) 

Políticas para a Justiça 4,7% 2,0% 2,3% 4,3% 4,9% 5,4% − − − − 3,8% (16) 3,4% (21) 

Críticas Intra-partidárias − 6,1% 16,3% 4,3% 2,4% − − − − − 4,8% (20) 3,2% (20) 

Actividades de Órgãos 
Regionais 

,7% 4,1% 2,3% 2,2% 4,9% 2,7% − 100,0% − − 2,9% (12) 3,2% (20) 

Políticas para a Família 1,3% 8,2% 2,3% 4,3% 4,9% 5,4% 33,3% − − − 3,8% (16) 3,2% (20) 

Discussão do Orçamento 
de Estado 

2,7% 2,0% 2,3% 4,3% 4,9% 8,1% − − − − 3,3% (14) 2,4% (15) 

Políticas Económicas 4,7% − 1,2% 2,2% − − − − − − 2,1% (9) 2,4% (15) 

Políticas para a Saúde 2,7% − 1,2% 2,2% 2,4% − − − − − 1,7% (7) 1,6% (10) 

Políticas Externas 2,7% − − − − − − − − − 1,0% (4) 1,5% (9) 

Políticas para 
Agricultura/Pescas 

2,7% − − − − − − − − − 1,0% (4) 1,3% (8) 

Políticas de Ordenamento 
do Território 

2,7% − − − − − − − − − 1,0% (4) 1,1% (7) 

Políticas para a Segurança 2,0% − − − − − − − − − 0,7% (3) 1,1% (7) 
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Social 

Acção governativa 
genérica 

,7% − 2,3% 2,2% 2,4% 2,7% 16,7% − − − 1,7% (7) 1,1% (7) 

Críticas Inter-partidárias − 2,0% 3,5% 2,2% − 2,7% − − − − 1,4% (6) 1,0% (6) 

Sondagens 
Políticas/Barómetros de 
popularidade 

,7% − 1,2% 2,2% 2,4% 2,7% − − − − 1,2% (5) 1,0% (6) 

Actividades da 
Administração Pública ,7% − − − 7,3% − − − − − 1,0% (4) 0,8% (5) 

Políticas de Reabilitação 
Social 

− − 1,2% 4,3% − 2,7% − − − − 1,0% (4) 0,8% (5) 

Políticas para a Ciência e 
Tecnologia 

1,3% − − − − − − − − − 0,5% (2) 0,7% (4) 

Envolvimento de políticos 
em 
escândalos/irregularidades 

,7% − 1,2% − − − − − − − 0,5% (2) 0,5% (3) 

Actividades das Autarquias − 2,0% − 2,2% − − − − − − 0,5% (2) 0,5% (3) 

Políticas Culturais ,7% − − − − − − − − − 0,2% (1) 0,3% (2) 

Críticas/ataques de 
membros do Governo a 
partidos políticos 

,7% − − − − − − − − − 0,2% (1) 0,2% (1) 

Críticas à acção 
Presidencial 

− − − − − 2,7% − − − − 0,2% (1) 0,2% (1) 

Relações Inter-partidárias − − 1,2% − − − − − − − 0,2% (1) 0,2% (1) 

Políticas para o Ambiente ,7% − − − − − − − − − 0,2% (1) 0,2% (1) 

Outros Política Nacional − − − − − − − − − − − 0,2% (1) 

Subtotal Política Nacional 71,8% 85,7% 87,2% 82,6% 75,6% 78,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 79,5% (333) 76,9% (476) 

Subtotal Economia, 8,7% 6,1% 7,0% 8,7% 12,2% 10,8% − − − − 8,4% (35) 8,9% (55) 
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Finanças e Negócios 

Subtotal Assuntos 
Internacionais 

6,0% − − − − − − − − − 2,1% (9) 3,2% (20) 

Subtotal Ciência e 
Tecnologia 

1,3% 4,1% 2,3% 2,2% 4,9% 5,4% − − − − 2,6% (11) 2,8% (17) 

Subtotal Assuntos 
Comunitários 

4,7% − 1,2% 2,2% 2,4% 2,7% − − − − 2,6% (11) 2,6% (16) 

Subtotal Sociedade 0,7% − 1,2% 2,2% 2,4% 2,7% − − − − 1,2% (5) 1,1% (7) 

Subtotal Ordem Interna 2,7% − − − − − − − − − 1,0% (4) 1,1% (7) 

Subtotal Comunicação 0,7% 2,0% 1,2% 2,2% 2,4% − − − − − 1,2% (5) 1,0% (6) 

Subtotal Urbanismo 0,7% − − − − − − − − − 0,2% (1) 0,5% (3) 

Subtotal Sistema Judicial 0,7% − − − − − − − − − 0,2% (1) 0,5% (3) 

Subtotal Educação 1,3% − − − − − − − − − 0,5% (2) 0,5% (3) 

Subtotal Saúde e Acção 
Social 

0,7% − − − − − − − − − 0,2% (1) 0,5% (3) 

Subtotal Ambiente − 2,0% − − − − − − − − 0,2% (1) 0,3% (2) 

Subtotal Cerimónias e 
Celebrações 

− − − − − − − − − − − 0,2% (1) 

Total 
100,0% 
(149) 

100,0% (49) 100,0% (86) 100,0% (46) 100,0% (41) 100,0% (37) 100,0% (6) 100,0% (3) 100,0% (1) 100,0% (1) 100,0% (419) 100,0% (619) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 346.  
Total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295.  
Total de presenças das instituições = 619. 
Total de presenças das seguintes instituições: Governo e Partidos = 419. 
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. 
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 Fig. 150  PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES POR TEMAS DAS PEÇAS: AUTARQUIAS – RTPN (2008) 

RTPN 

Actividades genéricas dos partidos políticos 20,0 (2) 

Actividades das Autarquias 20,0 (2) 

Políticas de Administração Pública 20,0 (2) 

Críticas Intra-partidárias 10,0 (1) 

Políticas de Ordenamento do Território 10,0 (1) 

Políticas de Reabilitação Social 10,0 (1) 

Políticas para a Saúde 10,0 (1) 

Total 100,0 (10) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 295.  
Total de presenças das instituições só em 2008 = 536. 
Total de presenças das Autarquias só em 2008 = 10. 
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. 
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 Fig. 151  PROTAGONISTAS IDENTIFICADOS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA E FORÇAS EXTERNAS AO CAMPO GOVERNAMENTAL E PARTIDÁRIO – RTPN (2007-2008) 

RTPN 

Protagonistas 
Presidente 

da 
República  

Sindicatos 
Movimentos 

Cívicos/Forças 
Sociais 

Outras Forças 
Políticas e 

Institucionais 

Total 
Formações 

Total Amostra 

Ministros 1,7% 6,1% 9,6% 15,7% 33,0% (38) 100,0% (115) 

Primeiro-Ministro 4,2% 7,0% 5,6% 18,3% 35,2% (25) 100,0% (71) 

Secretários de 
Estado - 26,3% 10,5% - 36,8% (7) 100,0% (19) 

Subtotal Governo 2,4% 8,3% 8,3% 15,1% 34,1% (70) 100,0% (205) 

Secretários-gerais e 
Presidentes dos 
partidos 2,9% 1,9% 1,0% 6,7% 12,5% (13) 100,0% (104) 

Deputados e líderes 
parlamentares 4,3% 2,1% 1,1% 7,4% 14,9% (14) 100,0% (94) 

Militantes e 
Membros político-
partidários - - - 5,6% 5,6% (1) 100,0% (18) 

Notáveis e 
Históricos do 
Partido 5,9% - - 5,9% 11,8% (2) 100,0% (17) 

Candidatos - - - - - 100,0% (11) 

Subtotal Partidos 
Políticos 3,3% 1,6% 0,8% 6,6% 12,3% (30) 100,0% (244) 

Membros de 
Governos e Órgãos 
Regionais 11,1% - - 33,3% 44,4% (4) 100,0% (9) 

Presidentes de 
Governos e Órgãos 
Regionais - - - 100,0% 100% (3) 100,0% (3) 

Subtotal Governos 
e Órgãos Regionais 8,3% - - 50,0% 58,3% (7) 100,0% (12) 

Presidente da 
República 53,8% - 5,1% 15,4% 74,4% (58) 100,0% (78) 

Vários actores 
políticos 15,4% - - 7,7% 23,1% (3) 100,0% (13) 

Subtotal Outros 48,4% - 4,4% 14,3% 67,0% (61) 100,0% (91) 

Total 10,5% 3,8% 4,2% 12,0% 30,4% (168) 100,0% (552) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 346.  
Total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295.  
Total de peças com Protagonista identificado = 300. 
Total de presenças das instituições = 619. 
Total de presenças das instituições com Protagonista identificado = 552. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Presidente da República e Forças 
externas ao campo governamental e partidário = 168. 
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. 
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 Fig. 152  PROTAGONISTAS IDENTIFICADOS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: GOVERNO E PARTIDOS 

– RTPN (2007-2008) 

RTPN 

Protagonistas Governo PS PSD PCP/CDU CDS/PP BE PEV PND MPT PPM 
Total 

Formações 
Total 

Amostra 

Ministros 49,6% 1,7% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 1,7% - - - 66,7% (77) 100,0% (115) 

Primeiro-
Ministro 

45,1% 7,0% 2,8% 4,2% 2,8% 2,8% - - - - 64,8% (46) 100,0% (71) 

Secretários de 
Estado 

63,2% - - - - - - - - - 63,2% (12) 100,0% (19) 

Subtotal 
Governo 

49,3% 3,4% 2,9% 3,4% 2,9% 2,9% 1,0% - - - 65,9% (135) 100,0% (205) 

Secretários-
gerais e 
Presidentes 
dos partidos 

6,7% 5,8% 27,9% 17,3% 13,5% 12,5% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 87,5% (91) 100,0% (104) 

Deputados e 
líderes 
parlamentares 

4,3% 23,4% 16,0% 13,8% 10,6% 12,8% 3,2% 1,1% - - 85,1% (80) 100,0% (94) 

Militantes e 
Membros 
político-
partidários 

16,7% 5,6% 44,4% 11,1% 11,1% 5,6% - - - - 94,4% (17) 100,0% (18) 

Notáveis e 
Históricos do 
Partido 

11,8% 29,4% 47,1% - - - - - - - 88,2% (15) 100,0% (17) 

Candidatos - - 100,0% - - - - - - - 100% (11) 100,0% (11) 

Subtotal 
Partidos 
Políticos 

6,6% 13,9% 29,1% 13,5% 10,7% 10,7% 1,6% 0,8% 0,4% 0,4% 87,7% (214) 100,0% (244) 

Membros de 
Governos e 
Órgãos 
Regionais 

- 11,1% - 11,1% 11,1% 11,1% - 11,1% - - 55,6% (5) 100,0% (9) 

Presidentes de 
Governos e 
Órgãos 
Regionais 

- - - - - - - - - - - 100,0% (3) 

Subtotal 
Governos e 
Órgãos 
Regionais 

- 8,3% - 8,3% 8,3% 8,3% - 8,3% - - 41,7% (5) 100,0% (12) 

Presidente da 
República 

11,5% 5,1% 3,8% 1,3% 2,6% 1,3% - - - - 25,6% (20) 100,0% (78) 

Vários actores 
políticos 

15,4% - 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% - - - - 76,9% (10) 100,0% (13) 

Subtotal 
Outros 

12,1% 4,4% 5,5% 3,3% 4,4% 3,3% - - - - 33% (30) 100,0% (91) 

Total 23,2% 8,3% 14,9% 8,0% 6,7% 6,5% 1,1% 0,5% 0,2% 0,2% 69,6% (384) 100,0% (552) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 346.  
Total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295.  
Total de peças com Protagonista identificado = 300. 
Total de presenças das instituições = 619. 
Total de presenças das instituições com Protagonista identificado = 552. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Governo e Partidos = 384. 
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. 
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 Fig. 153  PROTAGONISTAS IDENTIFICADOS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: AUTARQUIAS – RTPN 

(2008) 

RTPN / 2008 

Protagonistas identificados nas peças com presença de Autarquias Autarquias 

Secretários-gerais e Presidentes dos partidos 50,0% 

Deputados e líderes parlamentares 33,3% 

Notáveis e Históricos dos Partido 16,7% 

Subtotal Partidos Políticos 100,0% 

Total 100% (6) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 295.  
Total de peças com Protagonista identificado só em 2008 = 252. 
Total de presenças das instituições só em 2008 = 536. 
Total de presenças das Autarquias com Protagonista identificado só em 2008 = 6. 
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. 

 Fig. 154  PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO IDENTIFICADAS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FORÇAS EXTERNAS AO CAMPO GOVERNAMENTAL E PARTIDÁRIO – RTPN (2007-2008) 

RTP N 

Fontes  
Presidente da 

República 
Sindicatos 

Movimentos 
Cívicos/Forças 

Sociais 

Outras Forças 
Políticas e 

Institucionais 

Total 
Formações 

Total Amostra 

Vários partidos políticos 
(oposição) 

1,9% 0,9% 0,9% 4,7% 8,4% (9) 100% (107) 

PSD 3,0% - _ 9,1% 12,1% (8) 100% (66) 

PCP/CDU 4,0% 4,0% _ 8,0% 16% (4) 100% (25) 

PS 5,9% 2,9% _ 5,9% 14,7% (5) 100% (34) 

CDS/PP _ _ _ _ _ 100% (14) 

BE _ 7,7% 7,7% 7,7% 23,1% (3) 100% (13) 

Outros partidos políticos 
(FPNP) 

20,0% _ _ _ 20% (1) 100% (5) 

Subtotal partidos 
políticos  

2,7% 1,5% 0,8% 6,1% 11,4% (30) 100% (264) 

Governo 2,7% 8,0% 5,9% 14,4% 30,9% (58) 100% (188) 

Subtotal Governo  2,7% 8,0% 5,9% 14,4% 30,9% (58) 100% (188) 

Presidência da República 61,2% _ 4,5% 11,9% 77,6% (52) 100% (67) 

Outras fontes 8,4% 13,3% 13,3% 27,7% 62,7% (52) 100% (83) 

Subtotal Outros  32,0% 7,3% 9,3% 20,7% 69,3% (104) 100% (150) 

Governos/Assembleias 
Regionais 

_ _ _ 50,0% 50% (5) 100% (10) 

Subtotal Governos e 
Órgãos regionais  

_ _ _ 50,0% 50% (5) 100% (10) 

Informação não atribuída 33,3% _ 16,7% 0,0% 50% (3) 100% (6) 

Total 10,2% (63) 4,9% (30) 4,5% (28) 12,8% (79) 32,4% (200) 100% (618) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 346.  
Total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295.  
Total de peças com fontes de informação identificadas = 340; Total de peças com informação não atribuída = 5. 
Total de presenças das instituições = 619. 
Total de presenças das instituições com fontes de informação assinaladas = 618. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Presidente da República e Forças 
Externas ao campo governamental e partidário = 200. 
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. 
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 Fig. 155  PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO IDENTIFICADAS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: 
GOVERNO E PARTIDOS – RTPN (2007-2008) 

RTPN 

Fontes  Governo PS 
PPD/PS

D  
PCP/C

DU  
CDS/P

P  
BE  PEV  PND  MPT  PPM  

Total 
Formaçõ

es  

Total 
Amostr

a  

Vários partidos 
políticos 
(oposição) 

6,5% 11,2% 17,8% 17,8% 16,8% 
16,8

% 
4,7% - - - 

91, 6% 
(98) 

100% 
(107) 

PSD 
3,0% 4,5% 80,3% - - - - - - - 

87,9% 
(58) 

100% 
(66) 

PS 
17,6% 55,9% 5,9% - 2,9% 2,9% - - - - 

85,3% 
(29) 

100% 
(34) 

PCP/CDU 
4,0% 4,0% - 72,0% 

 
4,0% - - - - 84% (21) 

100% 
(25) 

CDS/PP 
7,1% - - - 92,9% 

 
- - - - 

100% 
(14) 

100% 
(14) 

BE 
- - - - - 

76,9
% 

- - - - 
76,9% 
(10) 

100% 
(13) 

Outros partidos 
políticos (FPNP) 

- - - - - - - 40,0% 20,0% 20,0% 80% (4) 
100% 

(5) 

Subtotal 
partidos 
políticos  

6,4% 13,3% 28,0% 14,0% 12,1% 
11,4

% 
1,9% - - - 

88,6% 
(234) 

100% 
(264) 

Governo 
55,9% 3,2% 2,7% 2,7% 2,1% 2,1% 0,5% - - - 

69,1% 
(130) 

100% 
(188)  

Subtotal 
Governo  

55,9% 3,2% 2,7% 2,7% 2,1% 2,1% 0,5% - - - 
69,1% 
(130) 

100% 
(188) 

Presidência da 
República 

14,9% 3,0% 3,0% - 1,5% - - - - - 
22,4% 
(15) 

100% 
(67) 

Outras fontes 
18,1% 4,8% 4,8% 3,6% 3,6% 2,4% - - - - 

37,3% 
(31) 

100% 
(83) 

Subtotal Outros  
16,7% 4,0% 4,0% 2,0% 2,7% 1,3% - - - - 

30,7% 
(46) 

100% 
(150) 

Governos/Assem
bleias Regionais 

- 10,0% - 10,0% 10,0% 
10,0

% 
- 10,0% - - 50% (5) 

100% 
(10) 

Subtotal 
Governos e 
Órgãos regionais  

- 10,0% - 10,0% 10,0% 
10,0

% 
- 10,0% - - 50% (5) 

100% 
(10) 

Informação não 
atribuída 

33,3% 16,7% - - - - - - - - 50% (3) 
100% 

(6) 

Total 24,1% 
(149)  

7,9% 
(49) 

13,8% 
(85)  

7,4% 
(46)  

6,6% 
(41)  

6% 
(37)  

1,0% 
(6)  

0,5% 
(3)  

0,2% 
(1)  

0,2% 
(1)  

67,6% 
(418)  

100% 
(618) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 346.  
Total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295.  
Total de peças com fontes de informação identificadas = 340; Total de peças com informação não atribuída = 5. 
Total de presenças das instituições = 619. 
Total de presenças das instituições com fontes de informação assinaladas = 618. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Governo e Partidos = 418. 
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. 
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 Fig. 156  PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO IDENTIFICADAS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: 
AUTARQUIAS – RTPN (2008) 

Fontes  Autarquias 

PS 30,0% 

PSD 30,0% 

Subtotal partidos políticos  60,0% 

Outras fontes 40,0% 

Total 100% (10)  

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 295.  
Total de peças com fontes de informação identificadas só em 2008 = 289; Total de peças com informação não 
atribuída só em 2008 = 5. 
Total de presenças das instituições só em 2008 = 536. 
Total de presenças das Autarquias com fontes de informação assinaladas só em 2008 = 10. 
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. 

 Fig. 157  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA SE APRESENTA NA 

QUALIDADE DE ALVO – RTPN (2007-2008) 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 346.  
Total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295.  
Total de peças em que o Presidente da República é Alvo = 8. 
Total de presenças das instituições = 619. 
Total de presenças das instituições em peças em que o Presidente da República é Alvo = 26. 
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. 
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 Fig. 158  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE O GOVERNO E O PS SE APRESENTAM NA QUALIDADE DE 

ALVO – RTPN (2007-2008) 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 346.  
Total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295.  
Total de peças em que o Governo é Alvo = 112; Total de peças em que o PS é Alvo = 16. 
Total de presenças das instituições = 619. 
Total de presenças das instituições em peças em que o Governo é Alvo =210. Total de presenças das instituições em 
peças em que o PS é Alvo = 47. 
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. 
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 Fig. 159  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE OS PARTIDOS PARLAMENTARES SE APRESENTAM NA 

QUALIDADE DE ALVO – RTPN (2007-2008) 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 346.  
Total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295.  
Total de peças em que o PSD é Alvo = 25; Total de peças em que o PCP é Alvo = 8. Total de peças em que o CDS/PP é 
Alvo = 2. Total de peças em que o BE é Alvo = 4. 
Total de presenças das instituições = 619. 
Total de presenças das instituições em peças em que o PSD é Alvo =34. Total de presenças das instituições em peças 
em que o PCP é Alvo = 19. Total de presenças das instituições em peças em que o CDS/PP é Alvo = 2. Total de 
presenças das instituições em peças em que o BE é Alvo = 10. 
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. 
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 Fig. 160  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE AS FORÇAS EXTERNAS AO CAMPO GOVERNAMENTAL E 

PARTIDÁRIO SE APRESENTAM NA QUALIDADE DE ALVO – RTPN (2007-2008) 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 346.  
Total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 51. 
Total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 295.  
Total de peças em que os Sindicatos são Alvo = 2; Total de peças em que os Movimentos Cívicos/Forças Sociais são 
Alvo = 1. Total de peças em que Outras Forças Políticas e Institucionais são Alvo = 14.  
Total de presenças das instituições = 619. 
Total de presenças das instituições em peças em que os Sindicatos são Alvo = 3. Total de presenças das instituições 
em peças em que os Movimentos Cívicos/Forças Sociais são Alvo = 1. Total de presenças das instituições em peças 
em que Outras Forças Políticas e Institucionais são Alvo = 31.  
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. 

 Fig. 161  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE AS AUTARQUIAS SE APRESENTAM NA QUALIDADE DE 

ALVO – RTPN (2008) 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 295.  
Total de peças em que as Autarquias são Alvo só em 2008 = 2. 
Total de presenças das instituições só em 2008 = 536. 
Total de presenças das instituições em peças em que as Autarquias são alvo só em 2008 = 3. 
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. 

7,1%

100,0%

28,6%

50,0%

28,6%
21,4%

14,3%

100,0%

35,7%
28,6%

14,3%
7,1%

35,7%

Sindicatos Movimentos Cívicos/Forças 
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 Fig. 162   DISTRIBUIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS COM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO 

GOVERNATIVA – RTPN (2008) 

RTP N 

Instituições 

Subtotal Presidente da República 1,0% 

Governo 12,8% 

PS 6,2% 

Subtotal Governo + PS 19% (37) 

PSD 11,8% 

PCP 12,8% 

CDS-PP 9,7% 

BE 11,3% 

PEV 2,1% 

Subtotal Partidos Parlamentares 47,7% (93) 

Sindicatos 12,8% 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 8,2% 

Forças Políticas e Institucionais (Outras) 9,7% 

Autarquias 1,5% 

Subtotal Outras Formações 32,3% (63) 

Total 100,0% (195) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 295  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 100; Total de peças sem 
Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 99; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 
171. 
Total de presenças das instituições só em 2008 = 546. 
Total de presenças das instituições em peças com Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 =195. 
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. 

 Fig. 163  VALÊNCIA DO GOVERNO NAS PEÇAS COM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO GOVERNATIVA – RTPN 

(2008) 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 295.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 =100; Total de peças sem 
Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 99; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 
17. 
Valores em percentagem. 

81,0%

15,0%

4,0%

Negativa Equilibrada ou Neutra Positiva
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 Fig. 164  DISTRIBUIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS SEM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO 

GOVERNATIVA – RTPN (2008) 

RTP N 

Instituições 

Subtotal Presidente da República 8,1% 

Governo 53,5% 

PS 6,5% 

Subtotal Governo + PS 60,0% (111) 

PSD 3,8% 

PCP 1,6% 

CDS-PP 2,2% 

BE 1,6% 

Subtotal Partidos Parlamentares 9,2% (17) 

Sindicatos 1,6% 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 4,3% 

Forças Políticas e Institucionais (Outras) 15,7% 

Autarquias 1,1% 

Subtotal Outras Formações 22,7% (42) 

Total 100,0% (185) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 295;  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 100; Total de peças sem 
Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 99; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 
171. 
Total de presenças das instituições só em 2008 = 54. 
Total de presenças das instituições em peças sem Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 185. 
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. 

 Fig. 165  VALÊNCIA DO GOVERNO NAS PEÇAS SEM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO GOVERNATIVA – RTPN 

(2008) 

 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 295.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 100; Total de peças sem 
Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 2008 = 99; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 
171. 
Valores em percentagem. 

55,6%

44,4%

Equilibrada Positiva
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ANEXO 3 - RTPA (2007/2008) 

 Fig. 166  INTERVENÇÕES DAS INSTITUIÇÕES EM DISCURSO DIRECTO – RTPA (2007-2008) 

RTP Açores 
Instituições Quem fala Duração acumulada das peças 
Subtotal Presidente da República 16,1 (5) 0:17:38 
Governo Açores 46,5 (87) 3:10:11 

PS AÇORES 39,0 (16) 0:38:19 

Subtotal Governo Açores + PS Açores 45,2 (108) 3:48:30 

PSD AÇORES 70,5 (43) 1:31:08 

CDS/PP AÇORES 69,2 (18) 0:39:00 

Subtotal Partidos Parlamentares 
Açores 

70,1 (61) 2:10:08 

PCP/PEV (CDU) AÇORES 70,6 (12) 0:25:47 
BE AÇORES 72,7 (8) 0:16:38 
PDA AÇORES 62,5 (5) 0:09:22 
PPM AÇORES 77,8 (7) 0:14:00 

PND AÇORES 50,0 (1) 0:01:45 

MPT AÇORES 50,0 (2) 0:04:55 

Subtotal Partidos Extra-Parlamentares 
Açores 

68,6 (35) 1:12:27 

Governo Nacional 13,3 (6) 0:11:45 

PS NACIONAL 23,5 (4) 0:09:05 

Subtotal Governo Nacional + PS 
Nacional 

16,1 (10) 0:20:50 

PSD NACIONAL 37,5 (6) 0:13:59 
PCP/CDU NACIONAL 75,0 (3) 0:07:34 

CDS/PP NACIONAL 100,0 (4) 0:13:40 

BE NACIONAL 100,0 (3) 0:07:20 
Subtotal Partidos Parlamentares 
Nacionais 

59,3 (16) 0:42:33 

Governo Madeira 25,0 (1) 0:01:08 

Subtotal Governo Madeira 25,0 (1) 0:01:08 

CDS/PP MADEIRA 100,0 (1) 0:02:27 

Subtotal Partidos Parlamentares 
Madeira 

100,0 (1) 0:02:27 

Ministro República Açores 50,0 (1) 0:01:33 

Sindicatos 69,2 (9) 0:16:49 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 57,1 (16) 0:37:07 

Outras Forças Políticas e Institucionais 50,0 (30) 1:07:59 

Autarquias Regionais 51,9 (14) 0:37:13 
Subtotal Outras Formações 53,8 (70) 2:40:41 

Total 48,6 (302) 11:16:22 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de presenças das instituições com qualidade assinalada = 623. 
Total de presenças das instituições com qualidade «Quem fala» = 302. 
Valores em percentagem e horas:minutos:segundos. 
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. 
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 Fig. 167  PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES POR TEMAS DAS PEÇAS: PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FORÇAS EXTERNAS AO CAMPO GOVERNAMENTAL E PARTIDÁRIO – RTPA (2007-2008) 

Temas  
PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA 
MINISTRO DA REPÚBLICA 

REG. AUT. AÇORES 

Políticos 
Independente

s 

Sindica
tos 

Movimentos 
Cívicos/Forças 

Sociais 

Outras Forças 
Políticas e/ou 
Institucionais 

(nac/int) 

Autarquias 
Total 

Formaçõe
s 

Total 
Amostra 

Actividades genéricas dos 
partidos políticos 

16,7% _ 100,0% _ 7,7% 9,1% 4,2% 8,7% 19,2% 

Actividades de Órgãos 
Regionais 

66,7% 50,0% _ _ 7,7% 14,5% _ 16,7% 13,2% 

Políticas para 
Agricultura/Pescas 

_ _ _ 16,7% 23,1% 14,5% 4,2% 12,3% 7,9% 

Políticas de Ordenamento do 
Território 

_ _ _ _ 7,7% 7,3% 4,2% 5,1% 5,1% 

Políticas para a Educação _ _ _ 8,3% 3,8% 5,5% 12,5% 5,8% 4,5% 

Políticas para a Saúde _ _ _ _ 7,7% 10,9% 4,2% 6,5% 4,5% 
Políticas de Administração 
Pública 

5,6% _ _ _ 3,8% _ _ 1,4% 3,4% 

Actividades das Autarquias _ _ _ _ _ _ 25,0% 4,3% 2,8% 

Políticas de Defesa e Segurança _ 50,0% _ _ _ 3,6% _ 2,2% 2,6% 

Políticas Económicas _ _ _ _ _ 5,5% _ 2,2% 2,6% 

Políticas para o Ambiente _ _ _ _ 3,8% 1,8% 8,3% 2,9% 2,4% 

Críticas à acção Governativa 5,6% _ _ 8,3% _ _ _ 1,4% 1,6% 

Políticas Laborais _ _ _ 8,3% _ _ 4,2% 1,4% 1,4% 

Políticas para a Segurança 
Social 

_ _ _ _ 3,8% _ _ 0,7% 1,4% 

Políticas Fiscais/Financeiras _ _ _ _ _ _ _ _ 1,2% 

Políticas para a Ciência e 
Tecnologia 

_ _ _ _ _ _ _ _ 1,0% 

Políticas Culturais _ _ _ _ _ 3,6% _ 1,4% 1,0% 

Políticas para o Turismo _ _ _ _ _ 1,8% _ 0,7% 1,0% 

Relações Governo/Presidência 
da República 

5,6% _ _ _ _ _ _ 0,7% 0,8% 
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Relações Inter-partidárias _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% 

Políticas de Reabilitação Social _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% 

Políticas de Migração _ _ _ 8,3% _ _ _ 0,7% 0,4% 

Acção governativa genérica _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 

Críticas Inter-partidárias _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 

Actividades da Administração 
Pública 

_ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 

Episódios de fait-divers a 
envolver políticos 

_ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 

Políticas para a Família _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 

Políticas para o Desporto _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 

Outros Política Nacional _ _ _ _ _ 1,8% _ 0,7% 1,8% 

Subtotal Política Nacional  100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 69,2% 80,0% 66,7% 76,1% 
83% 
(410) 

Agricultura e pescas _ _ _ _ 7,7% _ _ 1,4% 2,2% 

Turismo _ _ _ _ _ _ 4,2% 0,7% 0,4% 

Indicadores económicos _ _ _ _ _ 1,8% _ 0,7% 0,4% 

Actividades de Organizações 
económicas 

_ _ _ _ _ 1,8% _ 0,7% 0,4% 

Empresas e negócios _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 
Subtotal Economia, Finanças e 
Negócios  

_ _ _ _ 7,7% 3,6% 4,2% 3,6% 
3,6% 
(18) 

Obras públicas _ _ _ _ 7,7% _ 8,3% 2,9% 1,6% 

Transportes e Infra-estruturas _ _ _ _ _ _ 4,2% 0,7% 1,4% 

Subtotal  Urbanismo  _ _ _ _ 7,7% _ 12,5% 3,6% 3% (15) 

Poluição e Crimes ambientais _ _ _ _ 3,8% 1,8% 12,5% 3,6% 1,8% 

Protecção do ambiente e 
conservação da natureza 

_ _ _ _ 3,8% _ _ 0,7% 0,4% 

Energias/Recursos naturais _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 

Subtotal Ambiente  _ _ _ _ 7,7% 1,8% 12,5% 4,3% 
2,4% 
(12) 
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Acções sindicais _ _ _ 25,0% _ 1,8% _ 2,9% 0,8% 

Greves, protestos e 
manifestações laborais 

_ _ _ 16,7% _ 1,8% _ 2,2% 0,8% 

Políticas laborais das 
empresas/empresários 

_ _ _ 8,3% _ _ _ 0,7% 0,4% 

Subtotal Relações Laborais  _ _ _ 50,0% _ 3,6% _ 5,8% 
2,0% 
(10) 

Manifestações/Reivindicações _ _ _ _ _ 1,8% 4,2% 1,4% 0,8% 

Acidentes e Catástrofes _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 

Subtotal Ordem Interna  _ _ _ _ _ 1,8% 4,2% 1,4% 1,2% (6) 

Funcionamento do sistema de 
saúde 

_ _ _ _ _ _ _ _ 0,6% 

Segurança e Assistência social _ _ _ _ _ 1,8% _ 0,7% 0,4% 

Subtotal Saúde e Acção Social  _ _ _ _ _ 1,8% _ 1,4% 1,0% (5) 

Violência doméstica _ _ _ _ 3,8% _ _ 0,7% 0,4% 
Outros Sociedade _ _ _ _ 3,8% _ _ 0,7% 0,4% 

Subtotal Sociedade  _ _ _ _ 7,7% _ _ 1,4% 0,8% (4) 

Políticas comunitárias _ _ _ _ _ 1,8% _ 0,7% 0,6% 
Subtotal Assuntos 
Comunitários  

_ _ _ _ _ 1,8% _ 0,7% 0,6% (3) 

Crise internacional _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 
Subtotal Assuntos 
Internacionais  

_ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% (2) 

Efemérides/Aniversários/Prémi
os 

_ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 

Subtotal Cerimónias e 
Celebrações  

_ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% (2) 

Comunicação Social _ _ _ _ _ 1,8% _ 0,7% 0,4% 

Subtotal Comunicação  _ _ _ _ _ 1,8% _ 0,7% 0,4% (2) 

Cristianismo católico _ _ _ _ _ 1,8% _ 0,7% 0,4% 

Subtotal Crença e Religião  _ _ _ _ _ 1,8% _ 0,7% 0,4% (2) 

Ensino Superior _ _ _ _ _ 1,8% _ 0,7% 0,4% 
Subtotal Educação  _ _ _ _ _ 1,8% _ 0,7% 0,4% (2) 

Artes e eventos culturais _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 
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Subtotal Cultura  _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% (1) 

Total 100% (18) 100% (2) 100% (1) 
100% 
(12) 

100% (26) 100% (55) 100% (24) 
100% 
(138) 

100% 
(494) 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de presenças das instituições = 505. 
Total de presenças das instituições em peças com Tema Regional assinalado = 494. 
Total de presenças das seguintes instituições: Presidente da República, Ministros da república das Regiões Autónomas, Sindicatos, Movimentos Cívicos/Forças Sociais, Outras Forças Políticas e 
Institucionais e Autarquias Regionais = 138. 
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. 
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 Fig. 168  PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES POR TEMAS DAS PEÇAS: GOVERNO E PARTIDOS DOS AÇORES – RTPA (2007-2008) 

Temas  

Instituições Açores  

Governo da 
Região 
Autónoma 
dos Açores 

PS 
AÇO
RES 

Subtotal 
Governo 
Açores + PS 
Açores  

PSD 
AÇO
RES 

CDS/P
P 
AÇOR
ES 

Subtotal Oposição 
Parlamentar (PSD 
Açores + CDS/PP 
Açores)  

PCP E 
PEV 
(CDU) 
AÇORE
S 

BE 
AÇOR
ES 

PDA 
AÇO
RES 

PPM 
AÇO
RES 

PND 
AÇO
RES 

MPT 
AÇORES 

Subtotal 
Oposição 
Extra-
Parlamenta
r  Açores  

Total 
Formaçõ
es  

Total 
Amostra  

Actividades 
genéricas dos 
partidos políticos 

6,2% 
41,4

% 
12,1% 

35,8
% 

33,3% 35,1% 46,7% 40,0% 
62,5

% 
55,6

% 
100,
0% 

25,0% 50,0% 24,1% 19,2% 

Actividades de 
Órgãos Regionais 

2,8% 
10,3

% 
4,0% 9,4% 16,7% 11,7% 13,3% 10,0% _ 

11,1
% 

_ 25,0% 10,4% 7,0% 13,2% 

Políticas para 
Agricultura/Pesc
as 

10,3% 
3,4
% 

9,2% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,4% 7,9% 

Políticas de 
Ordenamento do 
Território 

10,3% _ 8,6% 1,9% 4,2% 2,6% _ _ _ _ _ _ _ 5,7% 5,1% 

Políticas para a 
Educação 

5,5% 
6,9
% 

5,7% 7,5% _ 5,2% _ _ _ _ _ _ _ 4,7% 4,5% 

Políticas para a 
Saúde 

6,9% _ 5,7% 3,8% 4,2% 3,9% _ _ _ _ _ _ _ 4,3% 4,5% 

Políticas de 
Administração 
Pública 

1,4% 
6,9
% 

2,3% 
11,3

% 
8,3% 10,4% 6,7% 10,0% _ _ _ _ 4,2% 4,7% 3,4% 

Actividades das 
Autarquias 

2,1% 
3,4
% 

2,3% 5,7% _ 3,9% _ _ _ _ _ _ _ 2,3% 2,8% 

Políticas de 
Defesa e 
Segurança 

2,8% _ 2,3% 1,9% _ 1,3% _ _ _ 
11,1

% 
_ _ 2,1% 2,0% 2,6% 

Políticas 
Económicas 

6,2% _ 5,2% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,0% 2,6% 

Políticas para o 4,1% _ 3,4% _ _ _ _ _ _ _ _ 25,0% 2,1% 2,3% 2,4% 
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Ambiente 

Críticas à acção 
Governativa 

0,7% _ 0,6% 3,8% _ 2,6% 13,3% 10,0% _ _ _ _ 6,3% 2,0% 1,6% 

Políticas Laborais 
2,1% 

3,4
% 

2,3% 1,9% _ 1,3% _ _ _ _ _ _ _ 1,7% 1,4% 

Políticas para a 
Segurança Social 

4,1% 
0,0
% 

3,4% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,0% 1,4% 

Políticas 
Fiscais/Financeir
as 

1,4% 
3,4
% 

1,7% 1,9% 4,2% 2,6% _ _ _ _ _ _ _ 1,7% 1,2% 

Políticas para a 
Ciência e 
Tecnologia 

3,4% _ 2,9% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,7% 1,0% 

Políticas 
Culturais 

1,4% _ 1,1% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,7% 1,0% 

Políticas para o 
Turismo 

1,4% 
3,4
% 

1,7% 1,9% _ 1,3% _ _ _ _ _ _ _ 1,3% 1,0% 

Relações 
Governo/Presidê
ncia da 
República 

_ 
3,4
% 

0,6% 1,9% 4,2% 2,6% _ _ _ _ _ _ _ 1,0% 0,8% 

Relações Inter-
partidárias 

_ 
3,4
% 

0,6% 1,9% 4,2% 2,6% _ _ _ _ _ _ _ 1,0% 0,8% 

Políticas de 
Reabilitação 
Social 

1,4% 
3,4
% 

1,7% 1,9% _ 1,3% _ _ _ _ _ _ _ 1,3% 0,8% 

Políticas de 
Migração 

0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,4% 

Acção 
governativa 
genérica 

1,4% _ 1,1% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,7% 0,4% 

Críticas Inter-
partidárias 

_ _ _ 1,9% _ 1,3% _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,2% 
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Actividades da 
Administração 
Pública 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 

Episódios de fait-
divers a envolver 
políticos 

_ _ _ 1,9% _ 1,3% _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,2% 

Políticas para a 
Família 

0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,2% 

Políticas para o 
Desporto 

0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,2% 

Outros Política 
Nacional 

0,7% 
3,4
% 

1,1% 1,9% 4,2% 2,6% 6,7% 10,0% 
12,5

% 
11,1

% 
_ _ 8,3% 2,7% 1,8% 

Subtotal Política 
Nacional  

78,6% 
96,6

% 
81,6% 

98,1
% 

83,3% 93,5% 86,7% 80,0% 
75,0

% 
88,9

% 
100,
0% 

75,0% 83,3% 84,9% 
83,0% 
(410)  

Agricultura e 
pescas 

0,7% 
3,4
% 

1,1% 1,9% 4,2% 2,6% 6,7% 10,0% 
12,5

% 
_ _ 25,0% 8,3% 2,7% 2,2% 

Turismo 0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,4% 
Indicadores 
económicos 

0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,4% 

Actividades de 
Organizações 
económicas 

0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,4% 

Empresas e 
negócios 

0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,2% 

Subtotal 
Economia, 
Finanças e 
Negócios  

3,4% 
3,4
% 

3,4% 1,9% 4,2% 2,6% 6,7% 10,0% 
12,5

% 
_ _ 25,0% 8,3% 4,0% 3,6% (18)  

Obras públicas 2,8% _ 2,3% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,3% 1,6% 
Transportes e 
Infra-estruturas 

2,1% _ 1,7% _ 4,2% 1,3% _ _ _ _ _ _ _ 1,3% 1,4% 

Subtotal 
Urbanismo  

4,8% _ 4,0% _ 4,2% 1,3% _ _ _ _ _ _ _ 2,7% 3,0% (15)  
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Poluição e 
Crimes 
ambientais 

2,1% _ 1,7% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,0% 1,8% 

Protecção do 
ambiente e 
conservação da 
natureza 

0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,4% 

Energias/Recurs
os naturais 

_ _ _ _ 4,2% 1,3% _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,2% 

Subtotal 
Ambiente  

2,8% _ 2,3% _ 4,2% 1,3% _ _ _ _ _ _ _ 1,7% 2,4% (12)  

Acções sindicais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% 
Greves, 
protestos e 
manifestações 
laborais 

0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,8% 

Políticas laborais 
das 
empresas/empre
sários 

0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,4% 

Subtotal 
Relações 
Laborais  

1,4% _ 1,1% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,7% 2,0% (10)  

Manifestações/R
eivindicações 

_ _ _ _ _ _ 6,7% 10,0% _ _ _ _ 4,2% 0,7% 0,8% 

Acidentes e 
Catástrofes 

1,4% _ 1,1% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,7% 0,4% 

Subtotal Ordem 
Interna  

1,4% _ 1,1% _ _ _ 6,7% 10,0% _ _ _ _ 4,2% 1,3% 1,2% (6)  

Funcionamento 
do sistema de 
saúde 

1,4% _ 1,1% _ 4,2% 1,3% _ _ _ _ _ _ _ 1,0% 0,6% 

Segurança e 
Assistência social 

0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,4% 
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Subtotal Saúde e 
Acção Social  

2,1% _ 1,7% _ 4,2% 1,3% _ _ _ _ _ _ _ 1,3% 1,0% (5)  

Subtotal 
Sociedade  

0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ 
11,1

% 
_ _ 2,1% 0,7% 0,8% (4)  

Subtotal 
Assuntos 
Internacionais  

0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,4% (2)  

Subtotal 
Assuntos 
Comunitários  

0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,6% (3)  

Subtotal 
Cerimónias e 
Celebrações  

1,4% _ 1,1% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,7% 0,4% (2)  

Subtotal 
Comunicação  

_ _ _ _ _ _ _ _ 
12,5

% 
_ _ _ 2,1% 0,3% 0,4% (2)  

Subtotal Crença 
e Religião  

0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,4% (2)  

Subtotal 
Educação  

0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,4% (2)  

Subtotal Cultura  0,7% _ 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 0,2% (1)  

Total 
100% (145)  

100
% 

(29)  
100% (174)  

100
% 

(53)  

100% 
(24)  

100% (77)  
100% 
(15)  

100% 
(10)  

100
% (8)  

100
% (9)  

100
% (2)  

100% 
(4)  

100% (48)  
100% 
(299)  

100% 
(494)  

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de presenças das instituições = 505. 
Total de presenças das instituições em peças com Tema Regional assinalado = 494. 
Total de presenças das seguintes instituições: Governo e Partidos dos Açores = 299. 
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. 
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 Fig. 169   PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES POR TEMAS DAS PEÇAS: GOVERNO E PARTIDOS NACIONAIS E GOVERNO E PARTIDOS DA MADEIRA – RTPA (2007-2008) 

Temas 

Instituições Nacionais Instituições Madeira Totais gerais 

GOVER
NO 

Nacion
al 

PS 
NACI
ONAL 

Subtotal 
Govern
o + PS 

PSD 
NACI
ONAL 

PCP 
(CDU) 

NACION
AL 

CDS/P
P 

NACIO
NAL 

BE 
NACI
ONAL 

Subtotal 
Partidos 

Parlamenta
res 

Subtotal Partidos 
Extra-

Parlamentares 
Nacionais 

Total 
Instituiçõ

es 
Nacionais 

Governo da 
Região 

Autónoma da 
Madeira 

Oposição 
Parlamentar 

(CDS/PP 
Madeira) 

Total 
Instituiçõ

es 
Madeira 

Total 
Formaçõ

es 

Total 
Amostra 

Actividades 
genéricas dos 
partidos políticos 

_ 
25,0

% 
9,4% 25,0% 25,0% 50,0% 

33,3
% 

30,4% _ 18,2% _ 100,0% 50,0% 3,1% 19,2% 

Actividades de 
Órgãos Regionais 

21,1% 
41,7

% 
28,8% 33,3% 75,0% 50,0% 

66,7
% 

47,8% _ 36,4% 100,0% _ 50,0% 5,9% 13,2% 

Políticas para 
Agricultura/Pesca
s 

15,8% _ 9,9% 25,0% _ _ _ 13,0% _ 10,9% _ _ _ 1,7% 7,9% 

Políticas de 
Ordenamento do 
Território 

5,3% _ 3,3% _ _ _ _ _ _ 1,8% _ _ _ 0,3% 5,1% 

Políticas para a 
Educação 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,5% 

Políticas para a 
Saúde 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,5% 

Políticas de 
Administração 
Pública 

_ 8,3% 3,1% _ _ _ _ _ _ 1,8% _ _ _ 0,3% 3,4% 

Actividades das 
Autarquias 

5,3% _ 3,3% _ _ _ _ _ _ 1,8% _ _ _ 0,3% 2,8% 

Políticas de 
Defesa e 
Segurança 

10,5% _ 6,6% 8,3% _ _ _ 4,3% 100,0% 7,3% _ _ _ 1,1% 2,6% 

Políticas 
Económicas 

5,3% _ 3,3% _ _ _ _ _ _ 1,8% _ _ _ 0,3% 2,6% 

Políticas para o 
Ambiente 

5,3% _ 3,3% _ _ _ _ _ _ 1,8% _ _ _ 0,3% 2,4% 

Críticas à acção 
Governativa 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,6% 

Políticas Laborais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,4% 
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Políticas para a 
Segurança Social 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,4% 

Políticas 
Fiscais/Financeira
s 

_ 8,3% 3,1% _ _ _ _ _ _ 1,8% _ _ _ 0,3% 1,2% 

Políticas para a 
Ciência e 
Tecnologia 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,0% 

Políticas Culturais _ 8,3% 3,1% _ _ _ _ _ _ 1,8% _ _ _ 0,3% 1,0% 

Políticas para o 
Turismo 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,0% 

Relações 
Governo/Presidê
ncia da República 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% 

Relações Inter-
partidárias 

5,3% _ 3,3% _ _ _ _ _ _ 1,8% _ _ _ 0,3% 0,8% 

Políticas de 
Reabilitação 
Social 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% 

Políticas de 
Migração 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 

Acção 
governativa 
genérica 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 

Críticas Inter-
partidárias 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 

Actividades da 
Administração 
Pública 

5,3% _ 3,3% _ _ _ _ _ _ 1,8% _ _ _ 0,3% 0,2% 

Episódios de fait-
divers a envolver 
políticos 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 

Políticas para a 
Família 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 

Políticas para o 
Desporto 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 

Outros Política _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,8% 
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Nacional 

Subtotal Política 
Nacional  

78,9% 
91,7

% 
83,7% 91,7% 100,0% 100,0% 

100,0
% 

95,7% 100,0% 89,1% 100,0% 100,0% 100,0% 
14,3% 
(51) 

83,0% (410)  

Agricultura e 
pescas 

5,3% _ 3,3% _ _ _ _ _ _ 1,8% _ _ _ 0,3% 2,2% 

Turismo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 

Indicadores 
económicos 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 

Actividades de 
Organizações 
económicas 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 

Empresas e 
negócios 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 

Subtotal 
Economia, 
Finanças e 
Negócios  

5,3% _ 3,3% _ _ _ _ _ _ 1,8%   _ _ 0,3% (1) 3,6% (18)  

Obras públicas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,6% 

Transportes e 
Infra-estruturas 

10,5% _ 6,6% _ _ _ _ _ _ 3,6% _ _ _ 0,6% 1,4% 

Subtotal 
Urbanismo  

10,5% _ 6,6% _ _ _ _ _ _ 3,6% _ _ _ 0,6% (2) 3,0% (15)  

Poluição e Crimes 
ambientais 

_ 8,3% 3,1% _ _ _ _ _ _ 1,8% _ _ _ 0,3% 1,8% 

Protecção do 
ambiente e 
conservação da 
natureza 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 

Energias/Recurso
s naturais 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 

Subtotal 
Ambiente  

_ 8,3% 3,1% _ _ _ _ _ _ 1,8% _ _ _ 0,3% (1) 2,4% (12)  

Acções sindicais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% 

Greves, protestos 
e manifestações 
laborais 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% 
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Políticas laborais 
das 
empresas/empre
sários 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 

Subtotal 
Relações 
Laborais  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,0% (10)  

Manifestações/R
eivindicações 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% 

Acidentes e 
Catástrofes 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 

Subtotal Ordem 
Interna  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,2% (6)  

Funcionamento 
do sistema de 
saúde 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,6% 

Segurança e 
Assistência social 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 

Subtotal Saúde e 
Acção Social  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,0% (5)  

Subtotal 
Sociedade  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% (4)  

Subtotal 
Assuntos 
Internacionais  

5,3% _ 3,3% _ _ _ _ _ _ 1,8% _ _ _ 0,3% 0,4% (2)  

Subtotal 
Assuntos 
Comunitários  

_ _ _ 8,3% _ _ _ 4,3% _ 1,8% _ _ _ 0,3% 0,6% (3)  

Subtotal 
Cerimónias e 
Celebrações  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% (2)  

Subtotal 
Comunicação  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% (2)  

Subtotal Crença 
e Religião  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% (2)  

Subtotal 
Educação  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% (2)  



 [238] 

Subtotal Cultura  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% (1)  

Total 
100% 
(19)  

100% 
(12)  

100% 
(31)  

100% 
(12)  

100% 
(4)  

100% 
(4)  

100% 
(3)  

100% (23)  100% (1)  100% (55)  100% (1)  100% (1)  100% (2)  16% (57) 100% (494)  

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de presenças das instituições = 505. 
Total de presenças das instituições em peças com Tema Regional assinalado = 494. 
Total de presenças das seguintes instituições: Governo e Partidos Nacionais e Governo e Partidos da Madeira = 57. 
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. 
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 Fig. 170  PROTAGONISTAS IDENTIFICADOS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA E FORÇAS EXTERNAS AO CAMPO GOVERNAMENTAL E PARTIDÁRIO – RTPA (2007-2008) 

Protagonistas 
PRESIDENTE 

DA 
REPÚBLICA 

MINISTRO DA 
REPÚBLICA 
REG. AUT. 
AÇORES 

Políticos 
Independe

ntes 
Sindicatos 

Movime
ntos 

Cívicos/F
orças 

Sociais 

Outras Forças 
Políticas e/ou 
Institucionais 

(nac/int) 

Autarquias 
REGIONAIS 

Total 
Formações 

Total 
Amostra 

Secretários de 
Estado 

14,3% _ _ _ 28,6% 14,3% _ 57,1% (4) 100% (7) 

Ministros _ _ _ _ _ _ _ 16,7% (1) 100% (6) 

Primeiro-Ministro _ _ _ _ _ _ _ _ 100% (1) 

Subtotal Governo 7,1% _ _ _ 14,3% 7,1% _ 28,6% (4) 
100% 
(14) 

Secretários-gerais 
e Presidentes dos 
partidos 

5,3% 1,1% _ _ 1,1% 8,4% 3,2% 18,9% (18) 
100% 
(95) 

Deputados 
Regionais 

_ _ 2,6% _ _ 5,3% 2,6% 10,5% (4) 
100% 
(38) 

Militantes e 
Membros político-
partidários 

6,1% _ _ _ 3,0% 3,0% _ 12,1% (4) 
100% 
(33) 

Deputados e 
líderes 
parlamentares 

6,3% _ _ _ _ 6,3% _ 12,5% (2) 
100% 
(16) 

Candidatos _ _ _ _ 14,3% _ _ 14,3% (2) 
100% 
(14) 

Subtotal Partidos 
Políticos 

4,1% 0,5% 0,5% _ 2,0% 6,1% 2,0% 15,3% (30) 
100% 
(196) 

Membros de 
Governos e 
Órgãos Regionais 

_ _ _ 1,9% 10,3% 15,0% 4,7% 31,8% (34) 
100% 
(107) 

Presidentes dos 
Governos 
Regionais 

1,8% _ _ 5,3% 5,3% 14,0% 7,0% 33,3% (19) 
100% 
(57) 

Subtotal Governo 
e Órgãos 
Regionais 

0,6% _ _ 3,0% 8,5% 14,6% 5,5% 32,3% (53) 
100% 
(164) 

Presidente da 
República 

34,5% _ _ _ 3,4% 6,9% 3,4% 48,3% (14) 
100% 
(29) 

Representantes de 
Organizações da 
UE 

_ _ _ _ _ 37,5% 6,3% 43,8% (7) 
100% 
(16) 

Ministros da 
República das 
Regiões 
Autónomas 

50,0% 50,0% _ _ _ _ _ 100% (2) 100% (2) 

Vários actores 
políticos 

_ _ _ _ 16,7% _ _ 16,7%(1) 100% (6) 

Subtotal Outros 20,8% 1,9% _ _ 3,8% 15,1% 3,8% 45,3% (24) 
100% 
(53) 

Total 4,9% (21) 0,5% (2) 0,2% (1) 1,2% (5) 
5,2% 
(22) 

10,5% (45) 3,5% (15) 26% (111) 
100% 
(427) 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de peças com Protagonista identificado = 241. 
Total de presenças das instituições = 505. 
Total de presenças das instituições com Protagonista identificado = 427. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Presidente da República e Forças 
externas ao campo governamental e partidário = 111. 
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. 
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 Fig. 171  PROTAGONISTAS IDENTIFICADOS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: GOVERNO E PARTIDOS DOS AÇORES – RTPA / 2007-2008 

Protagonistas 

Instituições Açores 
Governo da 

Região 
Autónoma dos 

Açores 

PS 
AÇO
RES 

Governo 
Regional 

Açores + PS 
Açores 

PSD 
AÇO
RES 

CDS/P
P 

AÇOR
ES 

Oposição 
Parlamenta

r Açores 

PCP E PEV 
(CDU) 

AÇORES 

BE 
AÇO
RES 

PDA 
AÇO
RES 

PPM 
AÇO
RES 

PND 
AÇO
RES 

MPT 
AÇO
RES 

Oposição 
Extra-

Parlamentar 
Açores 

Total 
Formaçõ

es 

Total 
Amostr

a 

Secretários de 
Estado 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100%(7) 

Ministros 16,7% _ 16,7% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
16,7% 

(1) 
100%(6) 

Primeiro-Ministro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
100% 

(1) 

Subtotal Governo 7,1% _ 7,1% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,1% (1) 
100% 
(14) 

Secretários-gerais 
e Presidentes dos 
partidos 

8,4% 
9,5
% 

17,9% 
23,2

% 
9,5% 32,9% 6,3% 

2,1
% 

4,2% 4,2% _ 1,1% 17,9% 
68,4% 
(65) 

100% 
(95) 

Deputados 
Regionais 

13,2% 
23,7

% 
36,8% 

21,1
% 

7,9% 29,5% 2,6% 
2,6
% 

2,6% 5,3% 2,6% _ 15,8% 
81,6% 
(31) 

100% 
(38) 

Militantes e 
Membros político-
partidários 

_ 
9,1
% 

9,1% 
21,2

% 
15,2% 37,0% 12,1% 

6,1
% 

6,1% 3,0% 3,0% 3,0% 33,3% 
78,8% 
(26) 

100% 
(33) 

Deputados e 
líderes 
parlamentares 

12,5% _ 12,5% 6,3% 6,3% 12,9% _ 
6,3
% 

_ _ _ _ 6,3% 
31,3% 

(5) 
100%(1

6) 

Candidatos 7,1% 
14,3

% 
21,4% 

42,9
% 

_ 45,9% _ 
7,1
% 

_ 7,1% _ 7,1% 21,4% 
85,7% 
(12) 

100% 
(14) 

Subtotal Partidos 
Políticos 

8,2% 
11,7

% 
19,9% 

22,4
% 

9,2% 32,2% 5,6% 
3,6
% 

3,6% 4,1% 1,0% 1,5% 19,4% 
70,9% 
(139) 

100% 
(196) 

Membros de 
Governos e Órgãos 
Regionais 

60,7% 
0,9
% 

61,7% 2,8% _ 2,8% _ _ _ _ _ _ _ 
64,5% 
(69) 

100% 
(107) 

Presidentes dos 63,2% _ 63,2% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,2% 100% 
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Governos 
Regionais 

(36) (57) 

Subtotal Governo 
e Órgãos Regionais 

61,6% 
0,6
% 

62,2% 1,8% _ 1,8% _ _ _ _ _ _ _ 
64% 
(105) 

100% 
(164) 

Presidente da 
República 

3,4% 
10,3

% 
13,8% 

10,3
% 

10,3% 21,0% _ _ _ _ _ _ _ 
34,5% 
(10) 

100% 
(29) 

Representantes de 
Organizações da 
UE 

18,8% _ 18,8% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
18,8% 

(3) 
100% 
(16) 

Ministros da 
República das 
Regiões 
Autónomas 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
100% 

(2) 

Vários actores 
políticos 

_ 
16,7

% 
16,7% 

16,7
% 

16,7% 36,1% 16,7% 
16,7

% 
_ _ _ _ 33,3% 

83,3% 
(5) 

100% 
(6) 

Subtotal Outros 7,5% 
7,5
% 

15,1% 7,5% 7,5% 15,6% 1,9% 
1,9
% 

_ _ _ _ 3,8% 34% (18) 
100% 
(53) 

Total 28,6% (122) 
6,6
% 

(28) 
35,1% (150) 

11,9
% 

(51) 

5,2% 
(22) 

17,1% (73) 2,8% (12) 
1,9
% 
(8) 

1,6% 
(7) 

1,9% 
(8) 

0,5% 
(2) 

0,7% 
(3) 

9,4% (40) 
61,6% 
(263) 

100% 
(427) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de peças com Protagonista identificado = 241. 
Total de presenças das instituições = 505. 
Total de presenças das instituições com Protagonista identificado = 427. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Governo e Partidos dos Açores = 263. 
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. 
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 Fig. 172  PROTAGONISTAS IDENTIFICADOS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: GOVERNO E PARTIDOS NACIONAIS E GOVERNO E PARTIDOS DA MADEIRA – RTPA (2007-2008) 

Protagonistas  

Instituições Nacionais Instituições Madeira Totais Gerais 

GOVER
NO 

Naciona
l 

PS 
NACI
ONAL 

Governo 
Nacional + 

PS Nacional 

PSD 
NACIO

NAL 

PCP 
(CDU) 

NACION
AL 

CDS/PP 
NACION

AL 

BE 
NACI
ONAL 

Oposição 
Parlamentar 

Nacional 

Oposição 
Extra-

Parlamentar 
Nacional 

Governo da 
Região 

Autónoma da 
Madeira 

Oposição 
Parlamentar 

Madeira 

Total 
Formações 

Total 
Amostra 

Secretários de 
Estado 

42,9% _ 42,9% _ _ _ _ _ _ _ _ 42,9% 100%(7) 

Ministros 83,3% _ 83,3% _ _ _ _ _ _ _ _ 83,3% 100%(6) 

Primeiro-Ministro 100,0% _ 100,0% _ _ _ _ _ _ _ _ 100,0% 100% (1) 

Subtotal Governo  64,3% _ 64,3% _ _ _ _ _ _ _ _ 64,3% (9) 100% (14) 

Secretários-gerais 
e Presidentes dos 
partidos 

_ 3,2% 3,2% 3,2% 1,1% 2,1% 1,1% 7,4% 1,1% _ 1,1% 12,6% 100% (95) 

Deputados 
Regionais 

2,6% 2,6% 5,3% 2,6% _ _ _ 2,6% _ _ _ 7,9% 100% (38) 

Militantes e 
Membros político-
partidários 

_ 6,1% 6,1% 3,0% _ _ _ 3,0% _ _ _ 9,1% 100% (33) 

Deputados e 
líderes 
parlamentares 

_ 18,8% 18,8% 12,5% 12,5% 6,3% 6,3% 37,5% _ _ _ 56,3% 100%(16) 

Candidatos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100% (14) 

Subtotal Partidos 
Políticos  

0,5% 4,6% 5,1% 3,6% 1,5% 1,5% 1,0% 7,7% 0,5% _ 0,5% 13,8% (27) 100% (196) 

Membros de 
Governos e Órgãos 
Regionais 

3,7% _ 3,7% _ _ _ _ _ _ _ _ 3,7% 100% (107) 

Presidentes dos 
Governos 
Regionais 

1,8% _ 1,8% _ _ _ _ _ _ 1,8% _ 3,5% 100% (57) 

Subtotal Governo 
e Órgãos 
Regionais  

3,0% _ 3,0% _ _ _ _ _ _ 0,6% _ 3,7% (6) 100% (164) 

Presidente da _ 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 13,8% _ _ _ 17,2% 100% (29) 



 [244] 

República 

Representantes de 
Organizações da 
UE 

_ 12,5% 12,5% 25,0% _ _ _ 25,0% _ _ _ 37,5% 100% (16) 

Ministros da 
República das 
Regiões 
Autónomas 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100% (2) 

Vários actores 
políticos 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100% (6) 

Subtotal Outros  _ 5,7% 5,7% 9,4% 1,9% 1,9% 1,9% 15,1% _ _ _ 20,8% (11) 100% (53) 

Total 
3,5% 
(15) 

2,8% 
(12) 

6,3% (27) 
2,8% 
(12) 

0,9% (4) 0,9% (4) 
0,7% 
(3) 

5,4% (23) 0,2% (1) 0,2% (1) 0,2% (1) 12,4% 100% (427) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de peças com Protagonista identificado = 241. 
Total de presenças das instituições = 505. 
Total de presenças das instituições com Protagonista identificado = 427. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Governo e Partidos Nacionais e Governo e Partidos da Madeira = 53. 
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. 
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 Fig. 173  PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO IDENTIFICADAS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FORÇAS EXTERNAS AO CAMPO GOVERNAMENTAL E 

PARTIDÁRIO – RTPA (2007-2008) 

Fontes  
PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA 

MINISTRO DA 
REPÚBLICA REG. AUT. 

AÇORES 

Políticos 
Independente

s 

Sindic
atos 

Movimentos 
Cívicos/Forças 

Sociais 

Outras Forças Políticas e/ou 
Institucionais (nac/int) 

Autarquias 
REGIONAIS 

Total 
Formações 

Total Amostra 

PSD 8,0% _ _ _ 2,0% 8,0% 6,0% 24% (12) 100% (50) 

Deputados Regionais _ _ _ _ _ 6,5% 3,2% 9,7% (3) 100% (31) 

PS 4,0% _ _ _ _ 8,0% _ 12% (3) 100% (25) 

CDS/PP 4,8% _ _ _ _ 4,8% _ 9,5% (2) 100% (21) 

PCP/CDU 10,0% _ _ _ _ _ _ 10% (1) 100% (10) 

BE 
 

_ _ _ 16,7% _ _ 16,7% (1) 100% (6) 

Vários partidos políticos 
(oposição) 

5,4% _ _ _ 5,4% 2,7% _ 13,5% (5) 100% (37) 

Outros partidos políticos 
(FPNP)  

4,2% 4,2% _ 4,2% 8,3% _ 20,8% (5) 100% (24) 

Subtotal Partidos 
Políticos  

4,4% 0,5% 0,5% _ 2,5% 5,9% 2,0% 15,7% (32) 100% (204) 

Governo 4,0% 4,0% _ _ 20,0% 8,0% _ 36% (9) 100% (25) 

Subtotal Governo  4,0% 4,0% _ _ 20,0% 8,0% _ 36% (9) 100% (25) 

Instituições da UE _ _ _ _ _ 40,0% _ 40% (6) 100% (15) 

Presidência da República 53,8% _ _ _ 7,7% _ 7,7% 69,2% (9) 100% (13) 

Ministros da República das 
Regiões Autónomas 

50,0% 50,0% _ _ _ _ _ 100% (2) 100% (2) 

Outras fontes da Política 
Nacional 

_ _ _ _ _ 50,0% _ 50% (1) 100% (2) 

Outras fontes 2,0% _ _ 13,7% 7,8% 17,6% 15,7% 56,9% (29) 100% (51) 

Subtotal Outros  10,8% 1,2% _ 8,4% 6,0% 19,3% 10,8% 56,6% (47) 100% (83) 

Governos/Assembleias 
Regionais 

_ _ _ 1,7% 8,7% 13,9% 6,1% 30,4% (35) 100% (115) 

Presidentes de Governos 
Regionais 

1,9% _ _ 5,6% 5,6% 11,1% 7,4% 31,5% (17) 100% (54) 

Subtotal Governos e 0,6% _ _ 3,0% 7,7% 13,0% 6,5% 28,2% (52) 100% (169) 
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Órgãos Regionais  

Informação não atribuída 4,2% _ _ _ _ 12,5% 4,2% 20,8% (5) 100% (24) 

Total  4,2% (21) 0,6% (3) 0,2% (1) 
2,4% 
(12) 

5,5% (28) 10,9% (55) 5,0% (25) 28,7% (145) 100% (505) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de peças com fontes de informação identificadas = 272; Total de peças com informação não atribuída = 12. 
Total de presenças das instituições = 505. 
Total de presenças das instituições com fontes de informação assinaladas = 505. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Presidente da República e Forças Externas ao campo governamental e partidário = 145. 
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. 
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 Fig. 174  PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO IDENTIFICADAS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: GOVERNO E PARTIDOS DOS AÇORES – RTPA (2007-2008) 

Fontes  

Instituições Açores  

Governo da 
Região Autónoma 
dos Açores 

PS 
AÇO
RES 

Governo 
Açores + PS 
Açores  

PSD 
AÇOR
ES 

CDS/P
P 
AÇORE
S 

Oposição Parlamentar 
(PSD Açores + CDS/PP 
Açores)  

PCP E PEV 
(CDU) 
AÇORES 

BE 
AÇO
RES 

PDA 
AÇOR
ES 

PPM 
AÇOR
ES 

PND 
AÇOR
ES 

MPT 
AÇOR
ES 

Oposição 
Extra-
parlamentar  

Total 
Formaç
ões  

Total 
Amos
tra  

PSD 
2,0% 2,0% 4,0% 

60,0
% 

2,0% 62,0% _ _ _ _ _ _ _ 66,0% 
100% 
(50) 

Deputados Regionais 
12,9% 

25,8
% 

38,7% 
25,8

% 
6,5% 32,3% 3,2% 3,2% _ 3,2% _ _ 9,7% 80,6% 

100% 
(31)  

PS 
20,0% 

40,0
% 

60,0% 8,0% _ 8,0% _ _ _ _ _ _ _ 68,0% 
100% 
(25) 

CDS/PP 
9,5% _ 9,5% 4,8% 61,9% 66,7% _ _ _ _ _ _ _ 76,2% 

100% 
(21)  

PCP/CDU 
_ _ _ _ _ _ 80,0% _ _ _ _ _ 80,0% 80,0% 

100% 
(10)  

BE 
_ _ _ _ _ _ _ 

66,7
% 

_ _ _ _ 66,7% 66,7% 
100% 

(6)  
Vários partidos 
políticos (oposição) 

_ 8,1% 8,1% 
10,8

% 
10,8% 21,6% 8,1% 8,1% 2,7% _ _ 2,7% 21,6% 51,4% 

100% 
(37)  

Outros partidos 
políticos (FPNP) 

4,2% _ 4,2% _ 4,2% 4,2% _ _ 
25,0

% 
29,2

% 
8,3% 4,2% 66,7% 75,0% 

100% 
(24)  

Subtotal Partidos 
Políticos  

6,4% 
10,8

% 
17,2% 

22,1
% 

10,3% 32,4% 5,9% 3,9% 3,4% 3,9% 1,0% 1,0% 19,1% 
68,6% 
(140) 

100% 
(204) 

Governo 
16,0% _ 16,0% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,0% 

100% 
(25) 

Subtotal Governo  
16,0% _ 16,0% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

16% 
(4) 

100% 
(25) 

Instituições da UE 
26,7% _ 26,7% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,7% 

100% 
(15) 

Presidência da 
República 

7,7% 7,7% 15,4% 7,7% 7,7% 15,4% _ _ _ _ _ _ _ 30,8% 
100% 
(13)  

Ministros da 
República das 
Regiões Autónomas 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,0% 
100% 

(2)  

Outras fontes da 50,0% _ 50,0% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,0% 100% 
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Política Nacional (2) 

Outras fontes 
27,5% _ 27,5% 2,0% _ 2,0% 3,9% 2,0% _ _ _ 2,0% 7,8% 37,3% 

100% 
(51)  

Subtotal Outros  
24,1% 1,2% 25,3% 2,4% 1,2% 3,6% 2,4% 1,2% _ _ _ 1,2% 4,8% 

33,7% 
(28) 

100% 
(83) 

Governos/Assemblei
as Regionais 

61,7% 0,9% 62,6% 2,6% _ 2,6% _ _ _ _ _ _ _ 65,2% 
100% 
(115)  

Presidentes de 
Governos Regionais 

63,0% _ 63,0% _ 1,9% 1,9% _ _ _ _ _ _ _ 64,8% 
100% 
(54)  

Subtotal Governos e 
Órgãos Regionais  

62,1% 0,6% 62,7% 1,8% 0,6% 2,4% _ _ _ _ _ _ _ 65,1% 
100% 
(169) 

Informação não 
atribuída 

16,7% 
20,8

% 
37,5% 

12,5
% 

4,2% 16,7% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% _ 4,2% 20,8% 
75% 
(18) 

100% 
(24)  

Total 
28,9% (146) 

5,7% 
(29) 

34,7% (175) 
10,5

% 
(53) 

4,8% 
(24) 

15,2% (77) 3,0% (15) 
2,0% 
(10) 

1,6% 
(8) 

1,8% 
(9) 

0,4% 
(2) 

0,8% 
(4) 

9,5% (48) 
59,4% 
(300)  

100% 
(505)  

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de peças com fontes de informação identificadas = 272; Total de peças com informação não atribuída = 12. 
Total de presenças das instituições = 505. 
Total de presenças das instituições com fontes de informação assinaladas = 505. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Governo e Partidos dos Açores = 300. 
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. 
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 Fig. 175  PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO IDENTIFICADAS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: GOVERNO E PARTIDOS NACIONAIS E GOVERNO E PARTIDOS DA MADEIRA – RTPA 

(2007-2008) 

Fontes  

Instituições Nacionais Instituições Madeira Totais Gerais 

Govern
o 

Nacion
al 

PS 
NACI
ONAL 

Governo  
+ PS 

Nacional 

PSD 
NACI
ONAL 

PCP 
(CDU) 

NACION
AL 

CDS/PP 
NACIO

NAL 

BE 
NACI
ONAL 

Oposição 
Parlame

ntar 

Oposição 
Extra-

parlamenta
r 

Total 
Nacio
nais 

Governo da 
Região Autónoma 

da Madeira 

Oposição 
Parlamentar 

Madeira 

Total 
Made

ira 

Total 
Made

ira 

Total 
Forma
ções 

Total 
Amos

tra 

PSD _ 2,0% 2,0% 8,0% _ _ _ 8,0% _ 10,0% _ _ _ _ 10,0% 
100% 
(50) 

Deputados 
Regionais 

3,2% 3,2% 6,5% 3,2% _ _ _ 3,2% _ 9,7% _ _ _ _ 9,7% 
100% 
(31) 

PS _ 
20,0

% 
20,0% _ _ _ _ _ _ 20,0% _ _ _ _ 20,0% 

100% 
(25) 

CDS/PP _ _ _ _ _ 9,5% _ 9,5% _ 9,5% _ 4,8% 
100,0

% 
4,8% 14,3% 

100% 
(21) 

PCP/CDU _ _ _ _ 10,0% _ _ 10,0% _ 10,0% _ _ _ _ 10,0% 
100% 
(10) 

BE _ _ _ _ _ _ 
16,7

% 
16,7% _ 16,7% _ _ _ _ 16,7% 

100% 
(6) 

Vários partidos 
políticos (oposição) 

_ 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 5,4% 5,4% 27,0% _ 35,1% _ _ _ _ 35,1% 
100% 
(37) 

Outros partidos 
políticos (FPNP) 

_ _ _ _ _ _ _ _ 4,2% 4,2% _ _ _ _ 4,2% 
100% 
(24) 

Subtotal Partidos 
Políticos  

0,5% 4,9% 5,4% 3,9% 2,0% 2,0% 1,5% 9,3% (19) 0,5% 
15,2% 
(31) 

_ 0,5% 
100,0

% 
0,5% 

15,7% 
(32) 

100% 
(204) 

Governo 48,0% _ 48,0% _ _ _ _ _ _ 48,0% _ _ _ _ 48,0% 
100% 
(25) 

Subtotal Governo  48,0% _ 48,0% _ _ _ _ _ _ 
48% 
(12) 

_ _ _ _ 
48% 
(12) 

100% 
(25) 

Instituições da UE _ 
13,3

% 
13,3% 20,0% _ _ _ 20,0% _ 33,3% _ _ _ _ 33,3% 

100% 
(15) 

Presidência da 
República 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
100% 
(13) 

Ministros da 
República das 
Regiões Autónomas 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
100% 

(2) 
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Outras fontes da 
Política Nacional 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
100% 

(2) 

Outras fontes 5,9% _ 5,9% _ _ _ _ _ _ 5,9% _ _ _ _ 5,9% 
100% 
(51) 

Subtotal Outros  3,6% 2,4% 6,0% 3,6% _ _ _ 3,6% (3) _ 
9,6% 
(8) 

_ _ _ _ 
9,6% 
(8) 

100% 
(93) 

Governos/Assemble
ias Regionais 

4,3% _ 4,3% _ _ _ _ _ _ 4,3% _ _ _ _ 4,3% 
100% 
(115) 

Presidentes de 
Governos Regionais 

1,9% _ 1,9% _ _ _ _ _ _ 1,9% 1,9% _ 
100,0

% 
1,9% 3,7% 

100% 
(54) 

Subtotal Governos 
e Órgãos Regionais  

3,6% _ 3,6% _ _ _ _ _ _ 
3,6% 
(6) 

0,6% _ 
100,0

% 
0,6% 

4,1% 
(7) 

100% 
(169) 

Informação não 
atribuída 

_ _ _ 4,2% _ _ _ 4,2% (1) _ 4,2% _ _ _ _ 4,2% 
100% 
(24) 

Total 
4,4% 
(22) 

2,4% 
(12) 

6,7% 
2,4% 
(12) 

0,8% (4) 
0,8% 
(4) 

0,6% 
(3) 

4,6% 0,2% (1) 
11,5% 
(58) 

0,2% (1) 0,2% (1) 
200,0

% 
0,4% 

11,9% 
(60) 

100% 
(505) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de peças com fontes de informação identificadas = 272; Total de peças com informação não atribuída = 12. 
Total de presenças das instituições = 505. 
Total de presenças das instituições com fontes de informação assinaladas = 505. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Governo e Partidos Nacionais e Governo e Partidos da Madeira = 60. 
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. 
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 Fig. 176  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA SE APRESENTA NA 

QUALIDADE DE ALVO – RTPA (2007-2008) 

 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de peças em que o Presidente da República é Alvo = 10. 
Total de presenças das instituições = 480. 
Total de presenças das instituições em peças em que o Presidente da República é Alvo = 15. 
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. 

 Fig. 177  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE O GOVERNO NACIONAL E O PS NACIONAL SE 

APRESENTAM NA QUALIDADE DE ALVO – RTPA (2007-2008) 
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Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de peças em que o Governo Nacional é Alvo = 25. Total de peças em que o PS Nacional é Alvo = 6. 
Total de presenças das instituições = 480. 
Total de presenças das instituições em peças em que o Governo Nacional é Alvo = 44. Total de presenças das 
instituições em peças em que o PS Nacional é Alvo = 13. 
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. 

 Fig. 178  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE O GOVERNO DOS AÇORES E O PS AÇORES SE 

APRESENTAM NA QUALIDADE DE ALVO – RTPA (2007-2008) 

 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de peças em que o Governo dos Açores é Alvo = 51. Total de peças em que o PS Açores é Alvo = 14. 
Total de presenças das instituições = 480. 
Total de presenças das instituições em peças em que o Governo dos Açores é Alvo = 77. Total de presenças das 
instituições em peças em que o PS Açores é Alvo = 23. 
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. 
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 Fig. 179  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE OS PARTIDOS PARLAMENTARES NACIONAIS SE 

APRESENTAM NA QUALIDADE DE ALVO – RTPA (2007-2008) 

 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de peças em que o PSD Nacional é Alvo = 5.  
Total de presenças das instituições = 480. 
Total de presenças das instituições em peças em que o PSD Nacional é Alvo = 8.  
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. 
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 Fig. 180  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE OS PARTIDOS PARLAMENTARES DOS AÇORES SE 

APRESENTAM NA QUALIDADE DE ALVO – RTPA (2007-2008) 

 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de peças em que o PSD Açores é Alvo = 8. Total de peças em que o CDS/PP Açores é Alvo = 3.  
Total de presenças das instituições = 480. 
Total de presenças das instituições em peças em que o PSD Açores é Alvo = 11. Total de presenças das instituições 
em peças em que o CDS/PP Açores é Alvo = 5.  
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. 
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 Fig. 181  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE OS PARTIDOS EXTRA-PARLAMENTARES DOS AÇORES SE 

APRESENTAM NA QUALIDADE DE ALVO – RTPA (2007-2008) 

 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de peças em que o PCP Açores é Alvo = 2. Total de peças em que o BE Açores é Alvo = 1. Total de peças em que 
o PDA Açores é Alvo = 1. 
Total de presenças das instituições = 480. 
Total de presenças das instituições em peças em que o PCP Açores é Alvo = 2. Total de presenças das instituições em 
peças em que o BE Açores é Alvo = 1. Total de presenças das instituições em peças em que o PDA Açores é Alvo = 1.  
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. 
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 Fig. 182   INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE AS FORÇAS EXTERNAS AO CAMPO GOVERNAMENTAL E 

PARTIDÁRIO SE APRESENTAM NA QUALIDADE DE ALVO – RTPA (2007-2008) 

 
 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 284.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 39. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 245. 
Total de peças em que os Sindicatos são Alvo = 3. Total de peças em que Outras Forças Políticas e Institucionais são 
Alvo = 4. Total de peças em que as Autarquias Regionais são Alvo = 3.  
Total de presenças das instituições = 480. 
Total de presenças das instituições em peças em que os Sindicatos são Alvo = 5. Total de presenças das instituições 
em peças em que Outras Forças Políticas e Institucionais são Alvo = 4. Total de presenças das instituições em peças 
em que as Autarquias Regionais são Alvo = 4.  
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. 
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 Fig. 183  DISTRIBUIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS COM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO DO 

GOVERNO REGIONAL – RTPA (2008) 

RTP Açores 

Subtotal Presidente da República 3,4 (2) 

Governo Açores 16,9 (10) 

PS AÇORES 1,7 (1) 

Subtotal Governo Açores + PS Açores 18,6 (11) 

PSD AÇORES 11,9 (7) 

CDS/PP AÇORES 6,8 (4) 

Subtotal Partidos Parlamentares Açores 18,6 (11) 

PCP E PEV (CDU) AÇORES 8,5 (5) 

BE AÇORES 1,7 (1) 

PPM AÇORES 5,1 (3) 

MPT AÇORES 1,7 (1) 

Subtotal Partidos Extra-Parlamentares Açores 16,9 (10) 

Governo Nacional 1,7 (1) 

Subtotal Governo Nacional 1,7 (1) 

PCP (CDU) NACIONAL 1,7 (1) 

Subtotal Partidos Parlamentares Nacionais 1,7 (1) 

CDS/PP MADEIRA 1,7 (1) 

Subtotal Partidos Parlamentares Madeira 1,7 (1) 

Sindicatos 10,2 (6) 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 5,1 (3) 

Outras Forças Políticas e Institucionais 16,9 (10) 

Autarquias Regionais 5,1 (3) 

Subtotal Outras Formações 37,3 (22) 

Total 100,0 (59) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 245. 
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 = 39; Total de peças com 
Crítica/Contestação à Acção do Governo Nacional só em 2008 = 13; Total de peças com Crítica/Contestação à Acção 
do Governo Regional e Nacional só em 2008 = 11; Total de peças sem Crítica/Contestação à Acção Governativa só 
em 2008 = 121; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 61. 
Total de presenças das instituições só em 2008 = 444. 
Total de presenças das instituições em peças com Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 =59. 
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. 
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 Fig. 184  VALÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL NAS PEÇAS COM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO 

GOVERNATIVA – RTPA (2008) 

 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 245.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 = 39; Total de peças com 
Crítica/Contestação à Acção do Governo Nacional só em 2008 = 13; Total de peças com Crítica/Contestação à Acção 
do Governo Regional e Nacional só em 2008 = 11; Total de peças sem Crítica/Contestação à Acção Governativa só 
em 2008 = 121; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 61. 
Valores em percentagem. 
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 Fig. 185  DISTRIBUIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS SEM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO DO 

GOVERNO REGIONAL – RTPA (2008) 

RTP Açores 

Subtotal Presidente da República 0,9 (2) 

Governo Açores 51,4 (110) 

PS AÇORES 5,1 (11) 

Subtotal Governo Açores + PS Açores 56,4 (121) 

PSD AÇORES 2,8 (6) 

CDS/PP AÇORES 1,4 (3) 

Subtotal Partidos Parlamentares Açores 4,2 (9) 

PCP E PEV (CDU) AÇORES 0,5 (1) 

PPM AÇORES 0,5 (1) 

MPT AÇORES 0,5 (1) 

Subtotal Partidos Extra-Parlamentares Açores 1,4 (3) 

Governo Nacional 7,5 (16) 

PS NACIONAL 0,5 (1) 

Subtotal Governo Nacional + PS Nacional 7,9 (17) 

PSD NACIONAL 0,9 (2) 

Subtotal Partidos Parlamentares Nacionais 0,9 (2) 

PPM NACIONAL 0,5 (1) 

Subtotal Partidos Extra-Parlamentares Nacionais 0,5 (1) 

Ministro República Açores 0,5 (1) 

Sindicatos 1,4 (3) 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 6,1 (13) 

Outras Forças Políticas e Institucionais 11,7 (25) 

Autarquias Regionais 7,9 (17) 

Subtotal Outras Formações 27,6 (59) 

Total 100,0 (214) 
Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 245.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 = 39; Total de peças com 
Crítica/Contestação à Acção do Governo Nacional só em 2008 = 13; Total de peças com Crítica/Contestação à Acção 
do Governo Regional e Nacional só em 2008 = 11; Total de peças sem Crítica/Contestação à Acção Governativa só 
em 2008 = 121; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 61. 
Total de presenças das instituições só em 2008 = 444. 
Total de presenças das instituições em peças sem Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 
=214. 
Valores em percentagem. 



 [260] 

 Fig. 186   VALÊNCIA DO GOVERNO NAS PEÇAS SEM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO GOVERNATIVA – RTPA 

(2008) 

 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 245.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 = 39; Total de peças com 
Crítica/Contestação à Acção do Governo Nacional só em 2008 = 13; Total de peças com Crítica/Contestação à Acção 
do Governo Regional e Nacional só em 2008 = 11; Total de peças sem Crítica/Contestação à Acção Governativa só 
em 2008 = 121; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 61. 
Valores em percentagem. 
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ANEXO 4 - RTPM (2007/2008) 

 Fig. 187  INTERVENÇÕES DAS INSTITUIÇÕES EM DISCURSO DIRECTO – RTPM (2007-2008) 

RTP Madeira 

Instituições Quem fala Duração acumulada das peças 

Presidente da República 25,0 (5) 0:10:21 

Instituições Madeira 

Governo Madeira 40,2 (101) 3:39:31 

PSD MADEIRA 46,9 (46) 1:25:53 

Subtotal Governo Madeira + PSD Madeira 42,1 (147) − 

PS MADEIRA 69,3 (61) 1:56:52 

PCP/PEV (CDU) MADEIRA 75,0 (42) 1:26:22 

CDS/PP MADEIRA 87,5 (35) 1:14:08 

BE MADEIRA 79,5 (35) 1:10:30 

MPT MADEIRA 88,5 (23) 0:46:39 

PND MADEIRA 78,9 (15) 0:41:44 

Subtotal Partidos Parlamentares Madeira 77,3 (211) − 

Subtotal Madeira 57,6 (358)   

Instituições Nacionais 

Governo Nacional 10,6 (7) 0:16:25 

PS NACIONAL 50,0 (6) 0:27:05 

Subtotal Governo Nacional + PS Nacional 16,7 (13) − 

PSD NACIONAL 27,3 (6) 0:25:32 

BE NACIONAL 100,0 (1) 0:01:05 

PEV NACIONAL 100,0 (1) 0:01:45 

Subtotal Partidos Parlamentares Nacionais 30,8 (8) − 

Subtotal Nacional 20,6 (21)   

Instituições Açores 

CDS/PP AÇORES 100,0 (1) 0:02:26 

Subtotal Partidos Parlamentares Açores 100,0 (1) − 

Subtotal Açores 
100,0 (1)   

Outras Instituições  

Ministro Republica Madeira 40,0 (2) 0:04:30 

Sindicatos 50,0 (9) 0:20:18 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 73,3 (11) 0:46:23 

Outras Forças Políticas e Institucionais 52,0 (39) 2:09:38 

Autarquias Regionais 25,5 (12) 0:24:28 

Subtotal Outras Formações 45,6 (73) − 

Subtotal Outras Instituições 45,6 (73)  - 

Total 
50,6 (458) − 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de presenças das instituições com qualidade assinalada = 920. 
Total de presenças das instituições com qualidade «Quem fala» = 458. 
Valores em percentagem e horas:minutos:segundos. 
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. 
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 Fig. 188  PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES POR TEMAS DAS PEÇAS: PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FORÇAS EXTERNAS AO CAMPO GOVERNAMENTAL E PARTIDÁRIO – RTPM (2007-2008) 

RTP Madeira 

Temas 
Presidente da 

República 

Ministro república 

Açores 

Ministro República 

Madeira 

Sindica

tos 

Movimentos 

Cívicos/Forças Sociais 

Outras Forças Políticas e 

Institucionais 

Autarquias 

Regionais 

Total 

Formações 

Total 

Amostra 

Actividades genéricas dos partidos políticos 6,7% _ _ 17,6% 7,1% 9,5% 24,1% 12,6% 19% (135) 

Políticas de Ordenamento do Território _ _ _ _ 7,1% 9,5% 10,3% 7,0% 7,2% (51) 

Actividades de Órgãos Regionais 6,7% 100,0% _ 5,9% 7,1% 4,8% _ 4,9% 4,9% (35) 

Acção governativa genérica _ _ _ _ _ 1,6% _ 0,7% 3,2% (23) 

Políticas de Administração Pública 6,7% _ 25,0% 5,9% _ _ 6,9% 3,5% 3,1% (22) 

Políticas Fiscais/Financeiras _ _ _ _ _ 1,6% _ 0,7% 2,9% (21) 

Críticas Inter-partidárias 6,7% _ _ 5,9% _ _ 3,4% 2,1% 2,4% (17) 

Actividades das Autarquias _ _ _ _ 7,1% _ 13,8% 3,5% 2,2% (16) 

Políticas para a Educação _ _ _ 5,9% _ 1,6% 3,4% 2,1% 2,2% (16) 

Políticas para a Saúde _ _ _ 11,8% _ 4,8% _ 3,5% 2,2% (16) 

Políticas para o Ambiente _ _ _ _ 7,1% 1,6% _ 1,4% 2,1% (15) 

Políticas Económicas _ _ _ _ _ 3,2% _ 1,4% 2,1% (15) 

Políticas Laborais _ _ _ 17,6% 7,1% 3,2% _ 4,2% 2,1% (15) 

Políticas para a Segurança Social _ _ _ _ _ 1,6% _ 0,7% 2,0% (14) 

Políticas para o Turismo _ _ _ _ _ 3,2% _ 1,4% 1,5% (11) 

Críticas à acção Governativa 6,7% _ _ _ _ _ _ 0,7% 1,4% (10)  

Políticas para o Desporto _ _ _ _ _ 4,8% _ 2,1% 1,4% (10)  

Discussão do Orçamento de Estado _ _ _ _ _ _ _ _ 1,3% (9) 

Políticas para Agricultura/Pescas _ _ _ _ 14,3% 1,6% _ 2,1% 1,3% (9) 

Envolvimento de políticos em 
escândalos/irregularidades 

13,3% _ 25,0% _ _ 1,6% _ 2,8% 1,1% (8) 

Políticas para a Comunicação Social 6,7% _ _ _ _ _ _ 0,7% 1,1% (8) 
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Políticas para a Justiça _ _ _ _ _ 1,6% _ 0,7% 1,1% (8) 

Políticas de Defesa e Segurança _ _ _ _ _ 3,2% _ 1,4% 0,8% (6) 

Políticas para a Habitação _ _ _ _ _ _ 3,4% 0,7% 0,8% (6) 

Políticas de Reabilitação Social _ _ _ _ 7,1% _ 3,4% 1,4% 0,8% (6) 

Políticas para a Ciência e Tecnologia _ _ _ _ _ 1,6% _ 0,7% O,6% (4) 

Políticas Externas _ _ _ _ _ 3,2% _ 1,4% 0,6% (4) 

Críticas Intra-partidárias _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% (3) 

Participação cívica _ _ _ _ _ 1,6% _ 0,7% 0,3% (2) 

Actividades da Administração Pública _ _ _ 5,9% _ _ _ 0,7% 0,3% (2) 

Políticas para a Família _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% (2) 

Relações Governo/Presidência da República _ _ 25,0% _ _ _ _ 0,7% 0,1% (1) 

Críticas/ataques de membros do Governo a 
partidos políticos 

_ _ _ _ _ _ _ _ 0,1% (1) 

Actividades de organizações internacionais _ _ _ _ _ _ _ _ 0,1% (1) 

Acções governativas/Estado _ _ _ _ _ _ _ _ 0,1% (1) 

Políticas Culturais _ _ _ _ _ _ _ _ 0,1% (1) 

Subtotal Política Nacional  
53,3% 100,0% 75,0% 76,5% 64,3% 65,1% 69,0% 66,4% (95) 

73,6% 
(524) 

Obras públicas _ _ _ _ _ _ 10,3% 2,1% 2,5% 

Transportes e Infra-estruturas 20,0% _ _ _ _ 1,6% 3,4% 3,5% 2,0% 

Ordenamento do Território _ _ _ _ _ _ 3,4% 0,7% 0,8% 

Habitação _ _ _ _ _ _ _ _ 0,1% 

Subtotal Urbanismo  20,0%         1,6% 17,2% 6,3% (9) 5,5% (39) 

Indicadores económicos _ _ _ _ _ _ _ _ 2,1% 

Empresas e negócios _ _ _ _ _ 1,6% _ 0,7% 0,6% 

Turismo _ _ _ _ _ 1,6% _ 0,7% 0,4% 

Agricultura e pescas _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 

Actividades de Organizações económicas _ _ _ _ _ 1,6% _ 0,7% 0,3% 

Subtotal Economia, Finanças e Negócios            4,8%   2,1% (3) 3,7% (26) 
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Segurança e Assistência social _ _ _ _ 14,3% _ 3,4% 2,1% 1,8% 

Funcionamento do sistema de saúde _ _ _ _ _ _ 3,4% 0,7% 0,4% 

Subtotal Saúde e Acção Social          14,3%   6,9% 2,8% (4) 2,2% (16) 

Comunicação Social _ _ _ _ _ 4,8% _ 2,1% 2,0% 

Subtotal Comunicação  _ _ _ _ _ 4,8% _ 2,1% (3) 2,0% (14) 

Funcionamento do sistema judicial 6,7% _ _ _ _ 1,6% _ 1,4% 1,0% 

Casos de justiça 6,7% _ _ _ _ 1,6% _ 1,4% 0,8% 

Subtotal Sistema Judicial  13,3%         3,2%   2,8% (4) 1,8% (13) 

Casos de interesse humano _ _ 25,0% _ _ _ _ 0,7% 1,0% 

Assuntos sobre crianças _ _ _ _ 7,1% _ _ 0,7% 0,8% 

Subtotal Sociedade  _   25,0%   7,1%     1,4% (2) 1,8% (13) 

Funcionamento do sistema educativo _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% 

Ensino Superior _ _ _ _ _ 1,6% _ 0,7% 0,3% 

Outros Educação _ _ _ _ _ _ _ _ 0,6% 

Subtotal Educação            1,6%   0,7% (1) 1,7% (12) 

Emprego/Desemprego _ _ _ 5,9% 7,1% 1,6% _ 2,1% 0,6% 

Acções sindicais _ _ _ 11,8% _ 1,6% _ 2,1% 0,6% 

Políticas laborais das empresas/empresários _ _ _ 5,9% _ 1,6% 3,4% 2,1% 0,6% 

Subtotal Relações Laborais        23,5% 7,1% 4,8% 3,4% 6,3% (9) 1,7% (12) 

Futebol 6,7% _ _ _ _ 4,8% 3,4% 3,5% 1,3% 

Subtotal Desporto  6,7% _ _ _ _ 4,8% 3,4% 3,5% (5) 1,3% (9) 

Investigação científica (estudos/Pesquisas) _ _ _ _ 7,1% 1,6% _ 1,4% 1,0% 

Inovação e desenvolvimentos tecnológicos _ _ _ _ _ _ _ _ 0,1% 

Subtotal Ciência e Tecnologia          7,1% 1,6%   1,4% (2) 1,1% (8) 

Subtotal Ordem Interna            1,6%   0,7% (1) 0,7% (5) 

Subtotal Ambiente  _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% (3) 

Subtotal Assuntos Comunitários  _ _ _ _ _ _   _ 0,4% (3) 
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Subtotal População                _ 0,4% (3) 

Subtotal Assuntos Internacionais  _ _ _ _ _ 1,6% _ 0,7% (1) 0,3% (2) 

Subtotal Crença e Religião  _ _ _ _ _ 1,6% _ 0,7% (1) 0,3% (2) 

Subtotal Defesa  _ _ _ _ _ 1,6% _ 0,7% (1) 0,3% (2) 

Subtotal Grupos Minoritários  _ _ _ _ _ _ _ _ 0,1% (1) 

Subtotal Cerimónias e Celebrações  6,7%         1,6%   1,4% (2) 0,7% (5) 

Total 
100% (15) 100% (1) 100% (4) 

100% 
(17) 

100% (14) 100% (63) 100% (29) 100% (143)  
100% 
(712) 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de presenças das instituições = 730. 
Total de presenças das instituições em peças com Tema Regional assinalado = 712. 
Total de presenças das seguintes instituições: Presidente da República, Ministros da República das Regiões Autónomas, Sindicatos, Movimentos Cívicos/Forças Sociais, Outras Forças Políticas e 
Institucionais e Autarquias Regionais = 143. 
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. 
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 Fig. 189  PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES POR TEMAS DAS PEÇAS: GOVERNO E PARTIDOS DA MADEIRA – RTPM (2007-2008) 

RTP Madeira 

Instituições Madeira 

Temas 
Governo 
Madeira 

PS 
MADEIR

A 

PSD 
MADEIRA 

PCP E PEV (CDU) 
MADEIRA 

CDS/PP 
MADEIRA 

BE 
MADEIR

A 

MPT 
MADEIRA 

PND 
MADEIRA 

Oposição 
Parlamentar 
Madeirense 

Instituições 
Madeira 

Total 
Amostra 

Actividades 
genéricas dos 
partidos políticos 

7,3% 22,0% 31,4% 21,4% 26,3% 36,6% 34,6% 22,2% 28,9% 20,3% 
19% 
(135) 

Políticas de 
Ordenamento do 
Território 

4,5% 7,3% 5,7% 12,5% 13,2% 9,8% 7,7% 16,7% 10,0% 7,7% 7,2% (51) 

Actividades de 
Órgãos Regionais 

6,8% 2,4% 2,9% _ 2,6% _ _ _ 1,2% 3,3% 4,9% (35) 

Acção governativa 
genérica 

5,1% 2,4% 4,3% 1,8% 5,3% 4,9% 3,8% _ 3,6% 3,9% 3,2% (23) 

Políticas de 
Administração 
Pública 

2,8% 4,9% 4,3% 1,8% _ 2,4% _ 11,1% 2,8% 3,1% 3,1% (22) 

Políticas 
Fiscais/Financeiras 

3,4% 3,7% 5,7% 1,8% 2,6% 2,4% 3,8% 5,6% 3,6% 3,5% 2,9% (21) 

Críticas Inter-
partidárias 

1,1% 4,9% 4,3% 1,8% 2,6% 2,4% _ 5,6% 2,8% 2,6% 2,4% (17) 

Actividades das 
Autarquias 

0,6% 3,7% _ 5,4% 5,3% _ 3,8% _ 2,4% 2,0% 2,2% (16) 

Políticas para a 
Educação 

4,5% 2,4% _ 1,8% _ _ _ _ 0,4% 2,2% 2,2% (16) 

Políticas para a 
Saúde 

4,5% 1,2% _ 1,8% 2,6% _ _ _ 0,8% 2,2% 2,2% (16) 

Políticas para o 
Ambiente 

2,8% 2,4% 1,4% 3,6% 2,6% 4,9% _ _ 2,4% 2,6% 2,1% (15) 

Políticas 
Económicas 

2,3% 4,9% 1,4% 1,8% 2,6% 2,4% 3,8% _ 2,0% 2,6% 2,1% (15) 

Políticas Laborais 2,8% _ _ 1,8% _ 4,9% 3,8% _ 1,6% 1,8% 2,1% (15) 
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Políticas para a 
Segurança Social 

1,1% 1,2% 1,4% 7,1% 2,6% 2,4% 3,8% 5,6% 3,6% 2,4% 2,0% (14) 

Políticas para o 
Turismo 

4,0% 1,2% _ _ _ _ _ _ _ 1,6% 1,5% (11) 

Críticas à acção 
Governativa 

_ 4,9% 2,9% _ 2,6% _ _ 5,6% 1,6% 1,6% 1,4% (10) 

Políticas para o 
Desporto 

3,4% 1,2% _ _ _ _ _ _ _ 1,4% 1,4% (10) 

Discussão do 
Orçamento de 
Estado 

0,6% 2,4% 1,4% 1,8% 2,6% 2,4% 3,8% 5,6% 2,4% 1,8% 1,3% (9) 

Políticas para 
Agricultura/Pescas 

1,7% 1,2% _ _ 2,6% _ _ _ 0,4% 1,0% 1,3% (9) 

Envolvimento de 
políticos em 
escândalos/irregul
aridades 

0,6% 2,4% _ _ _ _ _ 5,6% 0,4% 0,8% 1,1% (8) 

Políticas para a 
Comunicação 
Social 

1,7% _ _ _ 2,6% _ _ _ 0,4% 0,8% 1,1% (8) 

Políticas para a 
Justiça 

_ 1,2% 1,4% 1,8% 2,6% 2,4% 3,8% 5,6% 2,4% 1,4% 1,1% (8) 

Políticas de 
Defesa e 
Segurança 

1,1% _ _ 3,6% _ _ _ _ 0,8% 0,8% 0,8% (6) 

Políticas para a 
Habitação 

0,6% _ 4,3% 1,8% _ _ _ _ 1,6% 1,0% 0,8% (6) 

Políticas de 
Reabilitação Social 

0,6% _ _ 3,6% _ _ 3,8% _ 1,2% 0,8% 0,8% (6) 

Políticas para a 
Ciência e 
Tecnologia 

1,1% 1,2% _ _ _ _ _ _ _ 0,6% O,6% (4) 

Políticas Externas 1,1% _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 0,6% (4) 
Críticas Intra-
partidárias 

_ _ 4,3% _ _ _ _ _ 1,2% 0,6% 0,4% (3) 
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Participação cívica _ _ 1,4% _ _ _ _ _ 0,4% 0,2% 0,3% (2) 
Actividades da 
Administração 
Pública 

_ 1,2% _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 0,3% (2) 

Políticas para a 
Família 

_ _ _ _ _ 2,4% _ _ 0,4% 0,2% 0,3% (2) 

Relações 
Governo/Presidên
cia da República 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,1% (1) 

Críticas/ataques 
de membros do 
Governo a 
partidos políticos 

0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 0,1% (1) 

Actividades de 
organizações 
internacionais 

0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 0,1% (1) 

Acções 
governativas/Esta
do 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,0% 0,1% (1) 

Políticas Culturais _ _ _ 1,8% _ _ _ _ 0,4% 0,2% 0,1% (1) 
Subtotal Política 
Nacional 

67,2% 80,5% 78,6% 78,6% 81,6% 80,5% 76,9% 88,9% 79,9% 75,6% (384) 
73,6% 
(524) 

Obras públicas 2,3% 3,7% 2,9% 3,6% 2,6% 2,4% _ _ 2,4% 2,6% 2,5% 
Transportes e 
Infra-estruturas 

1,7% _ _ 3,6% 5,3% _ _ _ 1,6% 1,4% 2,0% 

Ordenamento do 
Território 

1,1% 1,2% _ _ _ 2,4% 3,8% _ 0,8% 1,0% 0,8% 

Habitação _ _ _ _ _ 2,4% _ _ 0,4% 0,2% 0,1% 
Subtotal 
Urbanismo 

5,1% 4,9% 2,9% 7,1% 7,9% 7,3% 3,8% 
 

5,2% 5,1% (26) 5,5% (39) 

Indicadores 
económicos 

3,4% 2,4% 1,4% 1,8% 2,6% 2,4% 3,8% 5,6% 2,4% 2,8% 2,1% 

Empresas e 
negócios 

1,7% _ _ _ _ _ _ _ _ 0,6% 0,6% 
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Turismo 0,6% _ 1,4% _ _ _ _ _ 0,4% 0,4% 0,4% 
Agricultura e 
pescas 

0,6% _ 1,4% _ _ _ _ _ 0,4% 0,4% 0,3% 

Actividades de 
Organizações 
económicas 

0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 0,3% 

Subtotal 
Economia, 
Finanças e 
Negócios 

6,8% 2,4% 4,3% 1,8% 2,6% 2,4% 3,8% 5,6% 3,2% 4,3% (22) 3,7% (26) 

Segurança e 
Assistência social 

1,7% 1,2% 1,4% 1,8% 2,6% 2,4% 3,8% _ 2,0% 1,8% 1,8% 

Funcionamento 
do sistema de 
saúde 

_ 1,2% 1,4% _ _ _ _ _ 0,4% 0,4% 0,4% 

Subtotal Saúde e 
Acção Social 

1,7% 2,4% 2,9% 1,8% 2,6% 2,4% 3,8% 
 

2,4% 2,2% (11) 2,2% (16) 

Comunicação 
Social 

1,1% 2,4% 4,3% _ 2,6% _ _ _ 1,6% 1,6% 2,0% 

Subtotal 
Comunicação 

1,1% 2,4% 4,3% _ 2,6% _ _ _ 1,6% 1,6% (8) 2,0% (14) 

Funcionamento 
do sistema judicial 

0,6% _ _ _ _ _ 3,8% 5,6% 0,8% 0,6% 1,0% 

Casos de justiça 0,6% 2,4% _ 1,8% _ _ _ _ 0,4% 0,8% 0,8% 
Subtotal Sistema 
Judicial 

1,1% 2,4% 
 

1,8% 
  

3,8% 5,6% 1,2% 1,4% (7) 1,8% (13) 

Casos de interesse 
humano 

1,1% _ _ 5,4% _ 2,4% _ _ 1,6% 1,2% 1,0% 

Assuntos sobre 
crianças 

1,7% _ 1,4% 1,8% _ _ _ _ 0,8% 1,0% 0,8% 

Subtotal 
Sociedade 

2,8% 
 

1,4% 7,1% 
 

2,4% 
  

2,4% 2,2% (11) 1,8% (13) 

Funcionamento 
do sistema 
educativo 

1,1% 1,2% 1,4% 1,8% 2,6% _ _ _ 1,2% 1,2% 0,8% 
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Ensino Superior 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 0,3% 

Outros Educação 0,6% _ 1,4% _ _ _ 3,8% _ 0,8% 0,6% 0,6% 
Subtotal 
Educação 

2,3% 1,2% 2,9% 1,8% 2,6% 
 

3,8% 
 

2,0% 2,0% (10) 1,7% (12) 

Emprego/Desemp
rego 

0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 0,6% 

Acções sindicais 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% 0,6% 
Políticas laborais 
das 
empresas/empres
ários 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,0% 0,6% 

Subtotal Relações 
Laborais 

1,1% 
       

_ 0,4% (2) 1,7% (12) 

Futebol 2,3% _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% 1,3% 

Subtotal Desporto 2,3% _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% (4) 1,3% (9) 
Investigação 
científica 
(estudos/Pesquisa
s) 

1,1% _ 1,4% _ _ 2,4% _ _ 0,8% 0,8% 1,0% 

Inovação e 
desenvolvimentos 
tecnológicos 

_ _ 1,4% _ _ _ _ _ 0,4% 0,2% 0,1% 

Subtotal Ciência e 
Tecnologia 

1,1% 
 

2,9% 
  

2,4% 
  

1,2% 1,0% (5) 1,1% (8) 

Subtotal Ordem 
Interna 

1,1% 1,2% 
   

2,4% 
  

0,4% 0,8% (4) 0,7% (5) 

Subtotal 
Ambiente 

1,7% _ _ _ _ _ _ _ _ 0,6% (3) 0,4% (3) 

Subtotal Assuntos 
Comunitários 

1,1% 
       

_ 0,4% (2) 0,4% (3) 

Subtotal 
População 

0,6% 1,2% 
      

_ 0,4% (2) 0,4% (3) 

Subtotal Assuntos 
Internacionais 

0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% (1) 0,3% (2) 
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Subtotal Crença e 
Religião 

_ 1,2% _ _ _ _ _ _ _ 0,2% (1) 0,3% (2) 

Subtotal Defesa 0,6% _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2% (1) 0,3% (2) 
Subtotal Grupos 
Minoritários 

_ _ _ _ _ _ 3,8% _ 0,4% 0,2% (1) 0,1% (1) 

Subtotal 
Cerimónias e 
Celebrações 

1,7% 
       

_ 0,6% (3) 0,7% (5) 

Total 100% (177) 
100% 
(82) 

100% 
(70) 

100% (56) 100% (38) 
100% 
(41) 

100% (26) 
100% 
(18) 

100% (249) 100% (508) 
100% 
(712) 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de presenças das instituições = 730. 
Total de presenças das instituições em peças com Tema Regional assinalado = 712. 
Total de presenças das seguintes instituições: Governo e Partidos da Madeira = 508. 
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. 
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 Fig. 190  PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES POR TEMAS DAS PEÇAS: GOVERNO E PARTIDOS NACIONAIS E GOVERNO E PARTIDOS DOS AÇORES – RTPM (2007-2008) 

RTP Madeira 

Instituições Nacionais  
Instituições Açores  Totais Gerais  

Temas  

Govern
o 
Nacion
al 

PS 
NACI
ONAL 

Governo 
Nacional + PS 
Nacional  

PSD 
NACIO
NAL 

PCP 
(CDU) 
NACIONA
L 

CDS/PP 
NACION
AL 

PEV 
NACIO
NAL 

Oposição 
Parlamentar 
Nacional  

Instituiçõ
es 
Nacionais  

Gover
no 
Açores 

PS 
AÇO
RES 

Governo Açores + 
Partido Socialista 
Açores  

PSD 
AÇO
RES 

CDS/P
P 
AÇORE
S 

Oposição 
Parlamentar 
Açores  

Instituiç
ões 
Açores  

Total 
Formaç
ões  

Total 
Amos
tra  

Actividades 
genéricas 
dos 
partidos 
políticos 

7,1% 33,3% 11,8% 58,3% 100,0% _ _ 53,3% 24,5% 12,5% 
50,0

% 
20,0% _ _ _ 16,7% 23,0% 

19% 
(135) 

Políticas de 
Ordenamen
to do 
Território 

7,1% _ 5,9% _ _ _ _ _ 4,1% _ _ _ _ _ _ _ 3,3% 
7,2% 
(51) 

Actividades 
de Órgãos 
Regionais 

17,9% 16,7% 17,6% 16,7% _ _ _ 13,3% 16,3% 12,5% _ 10,0% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0% 25,0% 18,0% 

4,9% 
(35) 

Acção 
governativa 
genérica 

3,6% _ 2,9% 8,3% _ _ _ 6,7% 4,1% _ _ _ _ _ _ _ 3,3% 
3,2% 
(23) 

Políticas de 
Administraç
ão Pública 

_ 16,7% 2,9% _ _ _ _ _ 2,0% _ _ _ _ _ _ _ 1,6% 
3,1% 
(22) 

Políticas 
Fiscais/Fina
nceiras 

7,1% _ 5,9% _ _ _ _ _ 4,1% _ _ _ _ _ _ _ 3,3% 
2,9% 
(21) 

Críticas 
Inter-
partidárias 

_ 16,7% 2,9% _ _ _ _ _ 2,0% _ _ _ _ _ _ _ 1,6% 
2,4% 
(17) 

Actividades 
das 
Autarquias 

3,6% _ 2,9% _ _ _ _ _ 2,0% _ _ _ _ _ _ _ 1,6% 
2,2% 
(16) 

Políticas 
para a 
Educação 

3,6% _ 2,9% _ _ _ _ _ 2,0% 12,5% _ 10,0% _ _ _ 8,3% 3,3% 
2,2% 
(16) 

Políticas 
para a 
Saúde 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2,2% 
(16) 
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Políticas 
para o 
Ambiente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2,1% 
(15) 

Políticas 
Económicas 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2,1% 
(15) 

Políticas 
Laborais 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2,1% 
(15) 

Políticas 
para a 
Segurança 
Social 

3,6% _ 2,9% _ _ _ _ _ 2,0% _ _ _ _ _ _ _ 1,6% 
2,0% 
(14) 

Políticas 
para o 
Turismo 

3,6% _ 2,9% _ _ _ _ _ 2,0% _ _ _ _ _ _ _ 1,6% 
1,5% 
(11) 

Críticas à 
acção 
Governativ
a 

3,6% _ 2,9% _ _ _ _ _ 2,0% _ _ _ _ _ _ _ 1,6% 
1,4% 
(10)  

Políticas 
para o 
Desporto 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1,4% 
(10)  

Discussão 
do 
Orçamento 
de Estado 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1,3% 
(9) 

Políticas 
para 
Agricultura/
Pescas 

3,6% _ 2,9% _ _ _ _ _ 2,0% _ _ _ _ _ _ _ 1,6% 
1,3% 
(9) 

Envolvimen
to de 
políticos em 
escândalos/
irregularida
des 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1,1% 
(8) 

Políticas 
para a 
Comunicaçã
o Social 

3,6% _ 2,9% 8,3% _ _ 
100,0

% 
13,3% 6,1% _ _ _ _ _ _ _ 4,9% 

1,1% 
(8) 

Políticas 
para a 
Justiça 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1,1% 
(8) 
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Políticas de 
Defesa e 
Segurança 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,8% 
(6) 

Políticas 
para a 
Habitação 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,8% 
(6) 

Políticas de 
Reabilitaçã
o Social 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,8% 
(6) 

Políticas 
para a 
Ciência e 
Tecnologia 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
O,6% 

(4) 

Políticas 
Externas 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,6% 
(4) 

Críticas 
Intra-
partidárias 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,4% 
(3) 

Participaçã
o cívica 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,3% 
(2) 

Actividades 
da 
Administraç
ão Pública 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,3% 
(2) 

Políticas 
para a 
Família 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,5% _ 10,0% _ _ _ 8,3% 1,6% 
0,3% 
(2) 

Relações 
Governo/Pr
esidência 
da 
República 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,1% 
(1) 

Críticas/ata
ques de 
membros 
do Governo 
a partidos 
políticos 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,1% 
(1) 

Actividades 
de 
organizaçõe
s 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,1% 
(1) 
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internacion
ais 
Acções 
governativa
s/Estado 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,5% _ 10,0% _ _ _ 8,3% 1,6% 
0,1% 
(1) 

Políticas 
Culturais 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,1% 
(1) 

Subtotal 
Política 
Nacional  

67,9% 
83,3

% 
70,6% 91,7% 100,0%   

100,0
% 

86,7% 75,5% 62,5% 
50,0

% 
60,0% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0% 66,7% 
73,8% 
(45) 

73,6% 
(524) 

Obras 
públicas 

7,1% _ 5,9% _ _ _ _ _ 4,1% _ _ _ _ _ _ _ 3,3% 2,5% 

Transportes 
e Infra-
estruturas 

3,6% _ 2,9% _ _ 100,0% _ 6,7% 4,1% _ _ _ _ _ _ _ 3,3% 2,0% 

Ordenamen
to do 
Território 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% 

Habitação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,1% 

Subtotal 
Urbanismo  

10,7%   8,8%     100,0%   6,7% 8,2%     _     _ _ 
6,6% 
(4) 

5,5% 
(39) 

Indicadores 
económicos 

3,6% _ 2,9% _ _ _ _ _ 2,0% _ _ _ _ _ _ _ 1,6% 2,1% 

Empresas e 
negócios 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,6% 

Turismo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 

Agricultura 
e pescas 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 

Actividades 
de 
Organizaçõ
es 
económicas 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 

Subtotal 
Economia, 
Finanças e 
Negócios  

3,6%   2,9%         _ 2,0%     _     _ _ 
1,6% 
(1) 

3,7% 
(26) 

Segurança e 
Assistência 
social 

3,6% _ 2,9% _ _ _ _ _ 2,0% _ _ _ _ _ _ _ 1,6% 1,8% 

Funcionam _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4% 
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ento do 
sistema de 
saúde 
Subtotal 
Saúde e 
Acção 
Social  

3,6%   2,9%         _ 2,0%     _     _ _ 
1,6% 
(1) 

2,2% 
(16) 

Comunicaçã
o Social 

3,6% _ 2,9% _ _ _ _ _ 2,0% 12,5% 
50,0

% 
20,0% _ _ _ 16,7% 4,9% 2,0% 

Subtotal 
Comunicaç
ão  

3,6% _ 2,9% _ _ _ _ _ 2,0% 12,5% 
50,0

% 
20,0% _ _ _ 16,7% 

4,9% 
(3) 

2,0% 
(14) 

Funcionam
ento do 
sistema 
judicial 

3,6% _ 2,9% _ _ _ _ _ 2,0% 12,5% _ 10,0% _ _ _ 8,3% 3,3% 1,0% 

Casos de 
justiça 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% 

Subtotal 
Sistema 
Judicial  

3,6%   2,9%         _ 2,0% 12,5%   10,0%     _ 8,3% 
3,3% 
(2) 

1,8% 
(13) 

Casos de 
interesse 
humano 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,0% 

Assuntos 
sobre 
crianças 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% 

Subtotal 
Sociedade  

    _         _ _     _     _ _ _ 
1,8% 
(13) 

Funcionam
ento do 
sistema 
educativo 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,8% 

Ensino 
Superior 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3% 

Outros 
Educação 

3,6% _ 2,9% _ _ _ _ _ 2,0% _ _ _ _ _ _ _ 1,6% 0,6% 

Subtotal 
Educação  

3,6%   2,9%         _ 2,0%     _     _ _ 
1,6% 
(1) 

1,7% 
(12) 

Emprego/D
esemprego 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,6% 

Acções _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,6% 
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sindicais 

Políticas 
laborais das 
empresas/e
mpresários 

_ _ _ 8,3% _ _ _ 6,7% 2,0% _ _ _ _ _ _ _ 1,6% 0,6% 

Subtotal 
Relações 
Laborais  

    _ 8,3%       6,7% 2,0%     _     _ _ 
1,6% 
(1) 

1,7% 
(12) 

Futebol _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,3% 

Subtotal 
Desporto  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1,3% 
(9) 

Investigaçã
o científica 
(estudos/Pe
squisas) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,5% _ 10,0% _ _ _ 8,3% 1,6% 1,0% 

Inovação e 
desenvolvi
mentos 
tecnológico
s 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,1% 

Subtotal 
Ciência e 
Tecnologia  

    _         _ _ 12,5%   10,0%     _ 8,3% 
1,6% 
(1) 

1,1% 
(8) 

Subtotal 
Ordem 
Interna  

    _         _ _     _     _ _ _ 
0,7% 
(5) 

Subtotal 
Ambiente  

_ _ 0,0% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,4% 
(3) 

Subtotal 
Assuntos 
Comunitári
os  

  
16,7

% 
2,9%         _ 2,0%     _     _ _ 

1,6% 
(1) 

0,4% 
(3) 

Subtotal 
População  

3,6%   2,9%         _ 2,0%     _     _ _ 
1,6% 
(1) 

0,4% 
(3) 

Subtotal 
Assuntos 
Internacion
ais  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,3% 
(2) 

Subtotal 
Crença e 
Religião  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,3% 
(2) 
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Subtotal 
Defesa  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,3% 
(2) 

Subtotal 
Grupos 
Minoritário
s  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0,1% 
(1) 

Subtotal 
Cerimónias 
e 
Celebraçõe
s  

    _         _ _     _     _ _ _ 
0,7% 
(5) 

Total 

100% 
(28) 

100% 
(6) 

100% (34) 
100% 
(12) 

100% (1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% (15) 

100% 
(49)  

100% 
(8) 

100
% 
(2) 

100% (10)  
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% (2) 

100% 
(12) 

100% 
(61) 

100% 
(712) 

 
Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de presenças das instituições = 730. 
Total de presenças das instituições em peças com Tema Regional assinalado = 712. 
Total de presenças das seguintes instituições: Governo e Partidos nacionais e Governo e Partidos dos Açores = 61. 
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. 
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 Fig. 191  PROTAGONISTAS IDENTIFICADOS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FORÇAS EXTERNAS AO CAMPO GOVERNAMENTAL E PARTIDÁRIO – RTPM  

(2007-2008) 

RTP Madeira 

Protagonistas 
Presidente 

da 
República 

Ministro 
República Açores 

Ministro 
República 
Madeira 

Sindicatos 
Movimentos 

Cívicos/Forças 
Sociais 

Outras 
Forças 

Políticas e 
Institucionais 

Autarquias 
Regionais 

Total 
Formações 

Total 
Amostra 

Presidente da República 40,0% - - - - - 6,7% 46,7% (7) 100,0% (15) 

Ministros - - - - - - - - 100,0% (6) 

Secretários de Estado - 7,1% - - 14,3% 7,1% - 28,6% (4) 100,0% (14) 

Subtotal Governo Nacional 17,1% 2,9% - - 5,7% 2,9% 2,9% 31,4% (11) 100,0% (35) 

Deputados Regionais - - - 0,6% 1,3% 4,5% 3,2% 9,6% (15) 100,0% (155) 
Militantes e Membros político-
partidários 

0,8% - 0,8% 0,8% - 1,7% 6,7% 10,8% (13) 100,0% (120) 

Secretários-gerais e 
Presidentes dos partidos 

1,3% - - 3,8% - 5,1% 3,8% 14,1% (11) 100,0% (78) 

Candidatos - - - - - - - - 100,0% (4) 
Notáveis e Históricos do 
Partido 

- - - - - - - - 100,0% (2) 

Deputados e líderes 
parlamentares 

- - - - - - - - 100,0% (1) 

Subtotal Partidos Políticos 0,6% - 0,3% 1,4% 0,6% 3,6% 4,4% 10,8% (39) 100,0% (360) 
Presidentes dos Governos 
Regionais 

5,3% - - 1,1% - 14,7% 5,3% 26,3% (25) 100,0% (95) 

Membros de Governos e 
Órgãos Regionais 

- - - 4,1% 6,2% 16,5% 1,0% 27,8% (27) 100,0% (97) 

Subtotal Governos e Órgãos 
Regionais 

2,6% - - 2,6% 3,1% 15,6% 3,1% 27,1% (52) 100,0% (192) 

Presidentes de Autarquias - - - - - - 50,0% 50% (1) 100,0% (2) 
Representantes de 
Organizações da UE 

- - - - - - - - 100,0% (2) 



 [281] 

Ministros da República das 
Regiões Autónomas 

20,0% - 60,0% - - - - 80% (4) 100,0% (5) 

Subtotal Outros 11,1% - 33,3% - - - 11,1% 55,6% (5) 100,0% (9) 

Total 2,3% 0,2% 0,7% 1,7% 1,7% 7,4% 4,0% 18,0% (107) 100,0% (596) 
Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de peças com Protagonista identificado = 344. 
Total de presenças das instituições = 730. 
Total de presenças das instituições com Protagonista identificado = 596. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Presidente da República e Forças externas ao campo governamental e partidário = 107. 
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. 
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 Fig. 192  PROTAGONISTAS IDENTIFICADOS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: GOVERNO E PARTIDOS – RTPM (2007-2008) 

RTP Madeira 

Protagonistas 

Instituições Madeira Instituições Nacionais Instituições Açores 
Total 

Formaçõ
es 

Total 
Amostra 

Gover
no 

Madei
ra 

PS 
Madei

ra 

PPD/P
SD 

Madei
ra 

CDU 
Madei

ra 

CDS/P
P 

Madei
ra 

BE 
Madei

ra 

MPT 
Madei

ra 

PND 
Madei

ra 

Gover
no 

Nacio
nal 

PS 
Nacio

nal 

PPD/P
SD 

Nacion
al 

PCP/C
DU 

Nacion
al 

CDS/P
P 

Nacio
nal 

BE 
Nacio

nal 

PEV 
Nacio

nal 

Gover
no 

Açore
s 

PS 
Açor

es 

PPD/P
SD 

Açores 

CDS/
PP 

Açore
s 

Presidente da 
República 

13,3% - 6,7% - - - - - 13,3% - 13,3% - - - - - - 6,7% - 
53,3% 

(8) 
100,0% 

(15) 

Ministros 16,7% - - - - - - - 50,0% - 16,7% - - - 16,7% - - - - 100% (6) 
100,0% 

(6) 
Secretários de 
Estado 

21,4% - - - - - - - 50,0% - - - - - - - - - - 
71,4% 
(10) 

100,0% 
(14) 

Subtotal Governo 
Nacional 

17,1% - 2,9% - - - - - 34,3% - 8,6% - - - 2,9% - - 2,9% - 
68,6% 
(24) 

100,0% 
(35) 

Deputados Regionais 7,1% 16,1% 15,5% 12,3% 7,7% 11,6% 7,7% 8,4% 0,6% 0,6% 1,3% - - - - 1,3% - - - 
90,3% 
(140) 

100,0% 
(155) 

Militantes e 
Membros político-
partidários 

5,0% 21,7% 16,7% 15,0% 7,5% 10,8% 6,7% - 2,5% 1,7% - - - 0,8% - 0,8% - - - 
89,2% 
(107) 

100,0% 
(120) 

Secretários-gerais e 
Presidentes dos 
partidos 

5,1% 19,2% 12,8% 10,3% 15,4% 5,1% 2,6% 1,3% 1,3% 1,3% 6,4% 1,3% 1,3% - - - 1,3% - 1,3% 
85,9% 
(67) 

100,0% 
(78) 

Candidatos - 25,0% 25,0% - - - - - 25,0% - 25,0% - - - - - - - - 100% (4) 
100,0% 

(4) 
Notáveis e Históricos 
do Partido 

- - 50,0% - - - - - - - 50,0% - - - - - - - - 100% (2) 
100,0% 

(2) 
Deputados e líderes 
parlamentares 

- - 
100,0

% 
- - - - - - - - - - - - - - - - 100% (1) 

100,0% 
(1) 

Subtotal Partidos 
Políticos 

5,8% 18,6% 15,8% 12,5% 9,2% 9,7% 6,1% 3,9% 1,7% 1,1% 2,5% 0,3% 0,3% 0,3% - 0,8% 0,3% - 0,3% 
89,2% 
(321) 

100,0% 
(360) 

Presidentes dos 
Governos Regionais 

58,9% 1,1% 3,2% 1,1% - - - 1,1% 3,2% 1,1% 3,2% - - - - 1,1% - - - 
73,7% 
(70) 

100,0% 
(95) 

Membros de 
Governos e Órgãos 
Regionais 

61,9% 1,0% 1,0% 2,1% 1,0% 2,1% - - 3,1% - - - - - - - - - - 
72,2% 
(70) 

100,0% 
(97) 

Subtotal Governos e 
Órgãos Regionais 

60,4% 1,0% 2,1% 1,6% 0,5% 1,0% - 0,5% 3,1% 0,5% 1,6% - - - - 0,5% - - - 
72,9% 
(140) 

100,0% 
(192) 
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Presidentes de 
Autarquias 

50,0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50% (1) 
100,0% 

(2) 

Representantes de 
Organizações da UE 

- 50,0% - - - - - - - 50,0% - - - - - - - - - 100% (2) 
100,0% 

(2) 

Ministros da 
República das 
Regiões Autónomas 

- 20,0% - - - - - - - - - - - - - - - - - 20% (1) 
100,0% 

(5) 

Subtotal Outros 11,1% 22,2% - - - - - - - 11,1% - - - - - - - - - 
44,4% 

(4) 
100,0% 

(9) 

Total 24,2% 11,9% 10,4% 8,1% 5,7% 6,2% 3,7% 2,5% 4,0% 1,0% 2,5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,7% 0,2% 0,2% 0,2% 
82% 
(489) 

100,0% 
(596) 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de peças com Protagonista identificado = 344. 
Total de presenças das instituições = 730. 
Total de presenças das instituições com Protagonista identificado = 596. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Governo e Partidos Nacionais, Governo e Partidos da Madeira e Governo e Partidos dos Açores = 489. 
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. 
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 Fig. 193  PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO IDENTIFICADAS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FORÇAS EXTERNAS AO CAMPO GOVERNAMENTAL E PARTIDÁRIO – RTPM (2007-2008) 

RTP Madeira 

Fonte 
Presidente 

da República 
Sindic
atos 

Movimentos 
Cívicos/Forç

as Sociais 

Outras 
Forças 

Políticas e 
Institucionai

s 

Autarqu
ias 

Regiona
is 

Ministro 
Madeira 

Ministro 
Açores 

Total 
Formações 

Total 
Amostra 

Deputados Regionais - 0,6% 1,2% 4,1% 3,0% - - 8,9% (15) 
100% 
(169) 

PS - 6,7% - 6,7% 8,3% - - 21,7% (13) 
100% 
(60) 

PSD 1,7% - - 3,4% 6,9% - - 12,1% (7) 
100% 
(58) 

PCP/CDU 2,4% - - 2,4% - 2,4% - 7,3% (3) 
100% 
(41) 

CDS/PP - - - - 8,0% - - 8,0% (2) 
100% 
(25) 

Governo - - 10,0% 5,0% - - 5,0% 20,0% (4) 
100% 
(20) 

BE - - - 5,0% - - - 5,0% (1) 
100% 
(20) 

MPT - - - - - - - - 
100% 

(4) 
Vários partidos 
políticos (oposição) 

- - - - - - - - 
100% 

(7) 
Outros partidos 
políticos (FPNP) 

- - - - - - - - 
100% 

(7) 
Subtotal Partidos 
Políticos 

0,5% 1,2% 1,0% 3,9% 3,9% 0,2% 0,2% 10,9% (45) 
100% 
(411) 

Presidentes de 
Governos Regionais 

6,3% - - 11,3% 3,8% - - 21,3% (17) 
100% 
(80) 

Membros de 
Governos/Assembleia
s Regionais 

- 3,9% 4,9% 15,5% 1,0% - - 25,2% (26) 
100% 
(103) 

Subtotal Governos e 
Órgãos Regionais 

2,7% 2,2% 2,7% 13,7% 2,2% - - 23,5% (43) 
100% 
(183) 

Presidência da 
República 

45,5% - - - 9,1% - - 54,5% (6) 
100% 
(11) 

Instituições da UE - - - - - - - - 
100% 

(2) 

Outras fontes 1,1% 9,5% 5,3% 21,1% 6,3% - - 43,2% (41) 
100% 
(95) 

Ministros da 
República das Regiões 
Autónomas 

20,0% - - - - 60,0% - 80,0% (4) 
100% 

(5) 

Subtotal Outros 6,2% 8,0% 4,4% 17,7% 6,2% 2,7% 
 

45,1% (51) 
100% 
(113) 

Informação não 
atribuída 

6,7% - - 6,7% 13,3% - - 26,7% (4) 
100% 
(15) 

Total 2,1% 2,5% 1,9% 8,6% 4,0% 0,6% 0,1% 19,8% (143) 
100% 
(722) 

 
Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de peças com fontes de informação identificadas = 387; Total de peças com informação não atribuída = 12. 
Total de presenças das instituições = 730. 
Total de presenças das instituições com fontes de informação assinaladas = 722. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Presidente da República e Forças 
Externas ao campo governamental e partidário = 143. 
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. 
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 Fig. 194  PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO IDENTIFICADAS NAS PEÇAS POR PRESENÇA DAS INSTITUIÇÕES: GOVERNO E PARTIDOS – RTPM (2007-2008) 

RTP Madeira 

Fonte 

Instituições da Madeira Instituições Nacionais Instituições Açores 
Total 

Formaçõ
es 

Total 
Amostra 

Gover
no 

Madei
ra 

PS 
Madei

ra 

PPD/P
SD 

Madeir
a 

CDU 
Madei

ra 

CDS/P
P 

Madei
ra 

BE 
Madei

ra 

MPT 
Madei

ra 

PND 
Madei

ra 

Gover
no 

Nacion
al 

PS 
Nacion

al 

PPD/P
SD 

Nacion
al 

PCP/C
DU 

Nacion
al 

CDS/P
P 

Nacion
al 

BE 
Nacion

al 

PEV 
Nacion

al 

Gover
no 

Açores 

PS 
Açor

es 

CDS/
PP 

Açore
s 

Deputados Regionais 7,1% 16,0% 16,0% 11,8% 8,3% 11,8% 8,3% 8,3% 0,6% 0,6% 1,2% - - - - 1,2% - - 
91,1% 
(154) 

100% 
(169) 

PS 3,3% 63,3% 1,7% - - - - - 1,7% 5,0% - - - - - 1,7% 1,7% - 
78,3% 
(47) 

100% 
(60) 

PSD 6,9% 5,2% 51,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 5,2% - 10,3% - - - - - - - 
87,9% 
(51) 

100% 
(58) 

PCP/CDU 9,8% 2,4% 4,9% 65,9% 2,4% 2,4% - 2,4% - - - 2,4% - - - - - - 
92,7% 
(38) 

100% 
(41) 

CDS/PP 8,0% - - - 76,0% - - - - - - - 4,0% - - - - 4,0% 
92,0% 
(23) 

100% 
(25) 

Governo 25,0% - - - - - - - 45,0% - 5,0% - - - 5,0% - - - 
80,0% 
(16) 

100% 
(20) 

BE 5,0% - - - - 80,0% - - 5,0% - - - - 5,0% - - - - 
95,0% 
(19) 

100% 
(20) 

MPT - - - - - - 
100,0

% 
- - - - - - - - - - - 100% (4) 100% (4) 

Vários partidos políticos (oposição) 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% - - - - - - - - - - - 100% (7) 100% (7) 

Outros partidos políticos (FPNP) 14,3% - - - - - 71,4% - 14,3% - - - - - - - - - 100% (7) 100% (7) 

Subtotal Partidos Políticos 7,8% 17,0% 14,8% 11,9% 8,8% 9,5% 6,1% 3,9% 3,9% 1,0% 2,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,7% 0,2% 0,2% 
89,1% 
(366) 

100% 
(411) 

Presidentes de Governos Regionais 60,0% 1,3% 3,8% 1,3% - - - 1,3% 3,8% 2,5% 3,8% - - - - 1,3% - - 
78,8% 
(63) 

100% 
(80) 

Membros de Governos/Assembleias 
Regionais 

64,1% 1,9% 1,0% 1,9% 1,0% 1,0% - - 3,9% - - - - - - - - - 
74,8% 
(77) 

100% 
(103) 

Subtotal Governos e Órgãos 
Regionais 

62,3% 1,6% 2,2% 1,6% 0,5% 0,5% 0,0% 0,5% 3,8% 1,1% 1,6% - - - - 0,5% - - 
76,5% 
(140) 

100% 
(183) 

Presidência da República 18,2% - - - - - - - 18,2% - 9,1% - - - - - - - 45,5% (5) 
100% 
(11) 

Instituições da UE - 50,0% - - - - - - - 50,0% - - - - - - - - 100% (2) 100% (2) 

Outras fontes 25,3% 5,3% 6,3% 2,1% 2,1% 2,1% 1,1% 1,1% 5,3% - 2,1% - - - - 3,2% 1,1% - 
56,8% 
(54) 

100% 
(95) 

Ministros da República das Regiões 
Autónomas 

- 20,0% - - - - - - - - - - - - - - - - 20,0% (1) 100% (5) 
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Subtotal Outros 23,0% 6,2% 5,3% 1,8% 1,8% 1,8% 0,9% 0,9% 6,2% 0,9% 2,7% - - - - 2,7% 0,9% - 
54,9% 
(62) 

100% 
(113) 

Informação não atribuída 33,3% 13,3% - 13,3% - 6,7% - - - - - - - - - 6,7% - - 
73,3% 
(11) 

100% 
(15) 

Total 24,5% 11,4% 9,8% 7,8% 5,4% 6,0% 3,6% 2,5% 4,2% 1,0% 2,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 1,1% 0,3% 0,1% 
80,2% 
(579) 

100% 
(722) 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de peças com fontes de informação identificadas = 387; Total de peças com informação não atribuída = 12. 
Total de presenças das instituições = 730. 
Total de presenças das instituições com fontes de informação assinaladas = 722. 
Total de presenças das seguintes instituições com Protagonista identificado: Governo e Partidos Nacionais, Governo e Partidos dos Açores e Governo e Partidos da Madeira = 579. 
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. 
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 Fig. 195  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA SE APRESENTA NA 

QUALIDADE DE ALVO – RTPM (2007-2008) 

 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de peças em que o Presidente da República é Alvo = 4. 
Total de presenças das instituições = 730. 
Total de presenças das instituições em peças em que o Presidente da República é Alvo = 4. 
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. 
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 Fig. 196   INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE O GOVERNO NACIONAL E O PS NACIONAL SE 

APRESENTAM NA QUALIDADE DE ALVO – RTPM (2007-2008) 

 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de peças em que o Governo Nacional é Alvo = 36. Total de peças em que o PS Nacional é Alvo = 5. 
Total de presenças das instituições = 730. 
Total de presenças das instituições em peças em que o Governo Nacional é Alvo = 64. Total de presenças das 
instituições em peças em que o PS Nacional é Alvo = 6. 
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. 
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 Fig. 197  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE O GOVERNO DA MADEIRA E O PSD MADEIRA SE 

APRESENTAM NA QUALIDADE DE ALVO – RTPM (2007-2008) 

 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de peças em que o Governo da Madeira é Alvo = 84. Total de peças em que o PSD Madeira é Alvo = 32. 
Total de presenças das instituições = 730. 
Total de presenças das instituições em peças em que o Governo da Madeira é Alvo = 155. Total de presenças das 
instituições em peças em que o PSD Madeira é Alvo = 77. 
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. 
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 Fig. 198   INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE OS PARTIDOS PARLAMENTARES NACIONAIS SE 

APRESENTAM NA QUALIDADE DE ALVO – RTPM (2007-2008) 

 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de peças em que o PSD Nacional é Alvo = 6.  
Total de presenças das instituições = 730. 
Total de presenças das instituições em peças em que o PSD Nacional é Alvo = 6.  
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. 
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 Fig. 199   INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE OS PARTIDOS PARLAMENTARES DA MADEIRA SE 

APRESENTAM NA QUALIDADE DE ALVO – RTPM (2007-2008) 

 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de peças em que o PS Madeira é Alvo = 8. Total de peças em que o CDS/PP Madeira é Alvo = 1. Total de peças 
em que o BE Madeira é Alvo = 1. Total de peças em que o PND Madeira é Alvo = 2. 
Total de presenças das instituições = 730. 
Total de presenças das instituições em peças em que o PS Madeira é Alvo = 13. Total de presenças das instituições 
em peças em que o CDS/PP Madeira é Alvo = 1. Total de presenças das instituições em peças em que o BE Madeira é 
Alvo = 1. Total de presenças das instituições em peças em que o PND Madeira é Alvo = 2.  
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. 
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 Fig. 200  INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS EM QUE AS FORÇAS EXTERNAS AO CAMPO GOVERNAMENTAL E 

PARTIDÁRIO SE APRESENTAM NA QUALIDADE DE ALVO – RTPM (2007-2008) 

 

Nota: Total de peças emitidas analisadas = 404.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 72. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 332. 
Total de peças em que os Movimentos Cívicos/Forças Sociais são Alvo = 1. Total de peças em que Outras Forças 
Políticas e Institucionais são Alvo = 12. Total de peças em que as Autarquias Regionais são Alvo = 18.  
Total de presenças das instituições = 730. 
Total de presenças das instituições em peças em que os Movimentos Cívicos/Forças Sociais são Alvo = 1. Total de 
presenças das instituições em peças em que Outras Forças Políticas e Institucionais são Alvo = 21. Total de presenças 
das instituições em peças em que as Autarquias Regionais são Alvo = 19.  
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. 
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 Fig. 201  DISTRIBUIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS COM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO DO 

GOVERNO REGIONAL – RTPM (2008) 

RTP Madeira 

Presidente da República 0,7 (1) 

Instituições Madeira 

Governo Madeira 7,7 (11) 

PSD MADEIRA 4,9 (7) 

Subtotal Governo Madeira + PSD Madeira 12,7 (18) 

PS MADEIRA 21,8 (31) 

PCP E PEV (CDU) MADEIRA 12,0 (17) 

CDS/PP MADEIRA 11,3 (16) 

BE MADEIRA 11,3 (16) 

MPT MADEIRA 4,9 (7) 

PND MADEIRA 7,7 (11) 

Subtotal Partidos Parlamentares Madeira 69,0 (98) 

Subtotal Madeira 81,7 (116) 

Instituições Nacionais 

Governo Nacional 2,8 (4) 

PS NACIONAL 2,1 (3) 

Subtotal Governo Nacional + PS Nacional 4,9 (7) 

PSD NACIONAL 0,7 (1) 

Subtotal Partidos Parlamentares Nacionais 0,7 (1) 

Subtotal Nacional 5,6 (8) 

Outras Instituições  
Ministro República Madeira 0,7 (1) 

Sindicatos 2,1 (3) 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 1,4 (2) 

Outras Forças Políticas e Institucionais 5,6 (8) 

Autarquias Regionais 2,1 (3) 

Subtotal Outras Instituições 12,0 (17) 

Total 100,0 (142) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 332.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 = 76; Total de peças com 
Crítica/Contestação à Acção do Governo Nacional só em 2008 = 27; Total de peças com Crítica/Contestação à Acção 
do Governo Regional e Nacional só em 2008 = 4; Total de peças sem Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 
2008 = 132; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 93. 
Total de presenças das instituições só em 2008 = 613. 
Total de presenças das instituições em peças com Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 
=142. 
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. 
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 Fig. 202   VALÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL NAS PEÇAS COM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO 

GOVERNATIVA – RTPM (2008) 

 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 332.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 = 76; Total de peças com 
Crítica/Contestação à Acção do Governo Nacional só em 2008 = 27; Total de peças com Crítica/Contestação à Acção 
do Governo Regional e Nacional só em 2008 = 4; Total de peças sem Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 
2008 = 132; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 93. 
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. 

 Fig. 203  DISTRIBUIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PRESENTES NAS PEÇAS SEM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO DO 

GOVERNO REGIONAL – RTPM (2008) 

RTP Madeira 

Presidente da República 2,7 (7) 

Instituições Madeira 

Governo Madeira 46,6 (122) 

PSD MADEIRA 5,3 (14) 

Subtotal Governo Madeira + PSD Madeira 51,9 (136) 

PS MADEIRA 3,1 (8) 

PCP E PEV (CDU) MADEIRA 1,1 (3) 

CDS/PP MADEIRA 0,8 (2) 

BE MADEIRA 1,9 (5) 

Subtotal Partidos Parlamentares Madeira 6,9 (18) 

Subtotal Madeira 58,8 (154) 

Instituições Nacionais 
Governo Nacional 7,3 (19) 

PS NACIONAL 1,1 (3) 

Subtotal Governo Nacional + PS Nacional 8,4 (22) 

PSD NACIONAL 1,9 (5) 

Subtotal Partidos Parlamentares Nacionais 1,9 (5) 

PXXI NACIONAL 3,1 (8) 

Subtotal Partidos Extra-Parlamentares Nacionais 3,1 (8) 

Subtotal Nacional 13,4 (35) 
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Instituições Açores 
Governo Açores 2,3 (6) 

PS AÇORES 0,8 (2) 

Subtotal Governo Açores + PS Açores 3,1 (8) 

Subtotal Açores 3,1 (8) 

Outras Instituições  

Ministro República Açores 0,4 (1) 

Movimentos Cívicos/Forças Sociais 2,7 (7) 

Outras Forças Políticas e Institucionais 15,6 (41) 

Autarquias Regionais 3,4 (9) 

Subtotal Outras Instituições 22,1 (58) 

Total 100,0 (262) 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 332.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 = 76; Total de peças com 
Crítica/Contestação à Acção do Governo Nacional só em 2008 = 27; Total de peças com Crítica/Contestação à Acção 
do Governo Regional e Nacional só em 2008 = 4; Total de peças sem Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 
2008 = 132; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 93. 
Total de presenças das instituições só em 2008 = 613. 
Total de presenças das instituições em peças sem Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 
=262. 
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. 

 Fig. 204  VALÊNCIA DO GOVERNO NAS PEÇAS SEM CRÍTICA OU CONTESTAÇÃO À ACÇÃO GOVERNATIVA – RTPM 

/ 2008 

 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas só em 2008 = 332.  
Total de peças com Crítica/Contestação à Acção do Governo Regional só em 2008 = 76; Total de peças com 
Crítica/Contestação à Acção do Governo Nacional só em 2008 = 27; Total de peças com Crítica/Contestação à Acção 
do Governo Regional e Nacional só em 2008 = 4; Total de peças sem Crítica/Contestação à Acção Governativa só em 
2008 = 132; Total de peças sem presença do Governo só em 2008 = 93. 
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. 
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 ANEXO II – DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS ANÁLISE DA INFORMAÇÃO DIÁRIA 

 
 Variável valência/tom face às instituições presentes na peça: Esta variável é de 

resposta múltipla, sendo assinalada sempre que existe presença ou referência às 
instituições incluídas no âmbito desta análise. A valência/tom é analisada 
considerando as seguintes questões: 1º - É possível identificar objectivamente se a 
situação contextual apresentada na peça representa uma ocorrência positiva, negativa 
ou neutral para o interveniente (actor ou partido político) em causa? 2º - O 
interveniente (actor ou partido político) surge num contexto que representa para ele 
uma situação objectivamente positiva, negativa ou neutral? 

É atribuída valência/tom equilibrado ou neutro à presença de um protagonista quando se 
verificam as seguintes condições: 

• O protagonista ou a instituição são associados a situações em que valorações 
positivas (sucesso, resolução de problemas, apresentação de propostas ou ideias) 
e negativas (insucesso, quebra de compromissos, envolvimento em situações 
polémicas, alvo de crítica) se equilibram ou são inexistentes.  

 

• Como elementos complementares da atribuição da valência/tom equilibrado ou 
neutro, avalia-se o contraditório (equilíbrio) que pode, aqui, ser feito por outro 
protagonista político ou não, ou pelo próprio jornalista, sem que nenhum deles 
predomine abertamente.  

 

• Ao nível da imagem/som – planos, sequências de planos e efeitos audiovisuais –, o 
protagonista não é beneficiado, nem penalizado.  

 

• Ao nível da linguagem, não se utilizam, ou utilizam-se raramente, figuras de estilo, 
susceptíveis de alterarem o sentido denotativo face ao protagonista/formação 
política, e onde se destaca a função informativa (estilo descritivo e registo factual). 
Por outro lado, não se recorre ou raramente se recorre a advérbios de modo ou 
adjectivos para se referir ao protagonista ou instituição.  

É atribuída valência/tom positivo à presença de um protagonista quando se 
verificam as seguintes condições: 

• O protagonista ou a instituição surgem num contexto essencialmente associado a 
situações de sucesso, resolução de problemas, apresentação de propostas ou 
ideias, etc.  

 

• Como elementos complementares da atribuição da valência/tom positivo avalia-se 
se as fontes são ou não mencionadas, ou se o protagonista não é confrontado com 
outras vozes, limitando-se o operador a reproduzir o discurso do 
protagonista/instituição. 
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• Ao nível dos planos, verifica-se se o operador recorre a encadeamentos que 
conduzem a uma percepção amplificadora favorável ao protagonista. 

 

• Ao nível da linguagem, verifica-se se se recorre a advérbios de modo ou 
adjectivos, comentários ou conclusões no final ou à margem da peça para 
reforçar uma qualificação positiva do protagonista. 

É atribuída valência/tom negativo à presença de um protagonista quando se verificam 
as seguintes condições: 

• O protagonista ou a instituição político-partidária são essencialmente 
associados a situações de insucesso, quebra de compromissos, 
envolvimento em situações polémicas, alvo de crítica, etc. 

 

• Como elementos complementares da atribuição da valência/tom negativo 
avalia-se se as fontes produzem ou não apenas ou sobretudo declarações 
oponentes/dissonantes face ao protagonista/formação política, sem que 
exista contraditório. 

 

• Quanto aos planos, verifica-se se as sequências de planos utilizam sobretudo 
encadeamentos condicionantes de uma percepção redutora que menoriza o 
protagonista.  

 

• Ao nível da linguagem, verifica-se se se recorre a advérbios de modo ou 
adjectivos, comentários ou conclusões, no final ou à margem da peça, para 
reforçar uma qualificação negativa do protagonista. 

 
 Variável qualidade em que aparece o interveniente das instituições: Esta variável é 

de resposta múltipla, sendo assinalada sempre que existe presença ou referência às 
instituições incluídas no âmbito desta análise. Refere-se ao modo de intervenção do 
interveniente ou instituição identificado na peça, podendo apresentar-se em discurso 
directo, prestando declarações (quem fala), em discurso indirecto (de quem se fala), 
como alvo de crítica ou contestação (destinatário ou alvo) ou como protagonizando a 
peça e ao mesmo tempo sendo alvo de crítica ou contestação (simultaneamente 
protagonista e alvo). De notar que quando um interveniente ou instituição se 
apresenta apenas na qualidade de destinatário ou alvo, a sua presença na variável 
correspondente não é assinalada, pois a sua visibilidade é exclusivamente negativa. 

 
Variável temática principal: Por temática principal entende-se o assunto ou ideia 
preponderante que a peça aborda ou desenvolve. 
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 Variável crítica ou contestação à acção governativa: Esta variável identifica todos os 

casos em que o assunto ou ideia preponderante que a peça aborda ou desenvolve se 
centra em questões críticas à actividade ou política desenvolvida pelo Governo 
nacional e seus representantes, quer centrada no discurso de terceiros, quer pela 
construção do discurso jornalístico. Através desta variável assinalam-se: 1) as peças 
que contêm crítica ou contestação à acção governativa; 2) as peças que não contêm 
crítica ou contestação à acção governativa; 3) as peças onde não existe qualquer 
referência ao Governo ou a políticas governativas. 

 
 
 Variável acontecimento planeado: Na tipologia dos acontecimentos considerada na 

análise define-se como acontecimento planeado aquele que é organizado por 
terceiros, seja o protagonista político, ou outros intervenientes não presentes na peça, 
desde que se verifique uma acção político-partidária no âmbito desse acontecimento 
retratada na peça; e acontecimento não planeado aquele cuja iniciativa pertence aos 
meios de comunicação ou que resulta de situações não controladas pelos actores. 

 
 
 Variável eleições internas do PSD: Esta variável identifica se a peça se refere a 

questões relacionadas com as eleições para a liderança do PSD. 

 
 
 Variável protagonista político-partidário com maior visibilidade: Refere-se ao 

indivíduo cujas declarações ou acção são essenciais à construção da notícia e cuja 
centralidade enquanto protagonista político-partidário da peça noticiosa é visível. 
Sendo que cada peça poderá ter mais do que um interveniente político-partidário, 
assinala-se apenas o interveniente principal. A identificação de protagonistas nesta 
análise está restringida ao âmbito político-partidário. Nos casos em que as peças não 
apresentam qualquer interveniente político-partidário esta variável não é codificada. 

 
 
 Variável pertença político-partidária do protagonista com maior visibilidade: Esta 

variável assinala a pertença político-partidária do protagonista seleccionado na 
anterior. 

 
 Variável fonte político-partidária dominante: Identifica a fonte de informação 

político-partidária dominante, consultada na peça e normalmente referida na 
abertura. Sendo que cada peça poderá ter mais do que uma fonte político-partidária, 
assinala-se apenas a principal. A identificação de fontes nesta análise está restringida 
ao âmbito político-partidário. No entanto, quando não existem na peça fontes de 
informação de âmbito político-partidário, assinala-se a existência de outras fontes. 
Quando o jornalista não refere a fonte de informação que foi utilizada, considera-se 
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informação não atribuída. Esta variável apenas se aplica no caso dos conteúdos 
informativos, em peças de comentário não se assinala. 

 
 
 Variável número de fontes de informação: Esta variável regista, do ponto de vista 

quantitativo, o número de fontes de informação ouvidas na peça, quer sejam do 
âmbito político-partidário ou não. A classificação desta variável rege-se também pela 
consonância partidária das fontes que compõem a peça, sendo que fontes do mesmo 
partido, com discurso consonante, apenas contabilizam uma fonte de informação; ao 
contrário fontes de partidos diferentes contabilizam fontes múltiplas. 
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 ANEXO III – DADOS RELATIVOS AO UNIVERSO DE PEÇAS COM PRESENÇA DOS 
PARTIDOS EXTRAPARLAMENTARES 

ANEXO 1 - RTP1 E RTP2 (2008) 

 Fig. 205  NÚMERO DE PRESENÇAS DOS PARTIDOS EXTRA-PARLAMENTARES NOS NOTICIÁRIOS DA RTP1 E RTP2 

EM 2008 

Denominação do 
Partido 

Nº de 
Presenças Datas das Peças 2008 

PPM 3 5/1/2008; 25/1/2008; 13/12/2008 

MPT 7 
5/1/2008; 25/1/2008; 14/4/2008; 14/10/2008; 7/11/2008; 
28/12/2008 

PND 25 

22/1/2008; 25/1/2008; 9/2/2008; 10/2/2008; 14/4/2008; 6/5/2008; 
29/7/2008; 12/10/2008; 5/11/2008; 6/11/2008; 7/11/2008; 
13/11/2008; 28/12/2008 

PNR 6 25/1/2008; 8/4/2008; 6/10/2008; 7/10/2008 

POUS 2 25/01/2008 

MPCTP/MRPP 1 25/01/2008 

PDA 2 25/1/2008; 14/10/2008 

PH 1 25/01/2008 

MEP 6 4/3/2008; 27/6/2008; 5/10/2008; 8/10/2008 

MMS 3 29/04/2008 

Total 56   

Nota: Uma peça apresentada pela RTP não menciona o nome de qualquer partido referindo-se apenas a 8 pequenos 
partidos (Telejornal do dia 29/2/2008). De acordo com a lógica do conteúdo manifesto, a ERC não inclui esta peça 
na sua análise do pluralismo político-partidário. O mesmo acontece com a peça que apresenta Garcia Pereira, na 
medida em que este é designado enquanto "advogado de Paulo Portas" e não existe referência partidária. 

 Fig. 206  NÚMERO DE PEÇAS COM PRESENÇA DOS PARTIDOS EXTRA-PARLAMENTARES NOS NOTICIÁRIOS DA 

RTP1 E RTP2 EM 2008 

Nº de peças 2008 

Noticiário/Canal 

Total Jornal da Tarde da RTP1 Telejornal da RTP1 Jornal 2 da RTP2 

10 17 16 43 

 Fig. 207   
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 Fig. 208   NÚMERO DE PRESENÇAS DOS PARTIDOS EXTRA-PARLAMENTARES NOS NOTICIÁRIOS DA RTP1 E RTP2 

EM 2008, EXCEPTUANDO OS PARTIDOS NOVOS (MEP E MMS) 

Denominação do 
Partido 

Nº de 
Presenças Datas das Peças 2008 

PPM 3 5/1/2008; 25/1/2008; 13/12/2008 

MPT 7 
5/1/2008; 25/1/2008; 14/4/2008; 14/10/2008; 7/11/2008; 
28/12/2008 

PND 25 

22/1/2008; 25/1/2008; 9/2/2008; 10/2/2008; 14/4/2008; 6/5/2008; 
29/7/2008; 12/10/2008; 5/11/2008; 6/11/2008; 7/11/2008; 
13/11/2008; 28/12/2008 

PNR 6 25/1/2008; 8/4/2008; 6/10/2008; 7/10/2008 

POUS 2 25/01/2008 

MPCTP/MRPP 1 25/01/2008 

PDA 2 25/1/2008; 14/10/2008 

PH 1 25/01/2008 

Total 47   

 Fig. 209  QUADRO RESUMO APRESENTADO PELA RTP RELATIVO ÀS PRESENÇAS DOS PARTIDOS EXTRA-
PARLAMENTARES 

  Partidos 
Nº de 

presenças 
Tempo de 
presença 

 PCTP-MRPP 5     2:48     

 PND 47     45:08     

 PPM 3     1:14     

 POUS 1     9:10     

 MEP 8     6:34     

 PDA 1     0:29     

 MMS 3     9:52     

 MPT 5     1:58     

 PNR 6     3:58     

 Sem Protagonista individualizado 4     2:09     

 Total 83     83:22     
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ANEXO 2 - RTPN (2008) 

 Fig. 210   NÚMERO DE PRESENÇAS DOS PARTIDOS EXTRA-PARLAMENTARES NO NOTICIÁRIO DA RTPN EM 2008 

Denominação do Partido Nº de Presenças Datas das Peças 

PPM 1 06/01/2008 

MPT 4 6/1/2008; 8/11/2008; 28/12/2008. 

PCTP/MRPP 1 12/01/2008 

PND 16 

22/1/2008; 10/2/2008; 15/4/2008; 7/5/2008; 13/10/2008; 
6/11/2008; 7/11/2008; 8/11/2008; 14/11/2008; 

16/11/2008; 23/12/2008; 28/12/2008. 

PNR 1 09/04/2008 

MEP 1 06/1/-2008 

Total 24   

Nota 1: Uma peça apresentada pela RTP não menciona qualquer partido referindo-se apenas a 8 pequenos partidos 
(Telejornal do dia 29/2/2008). De acordo com a lógica do conteúdo manifesto, a ERC não inclui esta peça na sua 
análise do pluralismo político-partidário. O mesmo acontece com a peça que apresenta Garcia Pereira, na medida 
em que este é apresentado enquando "advogado de Paulo Portas" e não existe referência partidária. 
Nota 2: A RTP identificou 1 peça no Jornal das 24 do dia 7 de Novembro de 2008 com presença/referência ao PND. A 
ERC identificou para esse mesmo dia mais 1 peça com presença/referência ao PND, perfazendo um total de 2 peças 
nesse dia. 
Nota 3: A RTP identificou 1 peça no Jornal das 24 do dia 28 de Dezembro de 2008 com presença/referência ao PND e 
ao MPT. A ERC identificou para esse mesmo dia mais 1 peça com presença/referência ao PND e ao MPT, perfazendo 
um total de 2 peças nesse dia. 

 Fig. 211   NÚMERO DE PEÇAS COM PRESENÇA DOS PARTIDOS EXTRA-PARLAMENTARES NO NOTICIÁRIO DA RTPN 

EM 2008 

Nº de peças / RTPN 

18 

 Fig. 212  NÚMERO DE PRESENÇAS DOS PARTIDOS EXTRA-PARLAMENTARES NOS NOTICIÁRIOS DA RTPN EM 

2008, EXCEPTUANDO OS PARTIDOS NOVOS (MEP E MMS) 

Denominação do Partido Nº de Presenças Datas das Peças 

PPM 1 06/01/2008 

MPT 4 6/1/2008; 8/11/2008; 28/12/2008. 

PCTP/MRPP 1 12/01/2008 

PND 16 

22/1/2008; 10/2/2008; 15/4/2008; 7/5/2008; 13/10/2008; 
6/11/2008; 7/11/2008; 8/11/2008; 14/11/2008; 

16/11/2008; 23/12/2008; 28/12/2008. 

PNR 1 09/04/2008 

Total 23   
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 ANEXO IV – TÉCNICA DE AMOSTRAGEM  

 RTP1, RTP2 E RTPN - 2008 

 TÉCNICA DE AMOSTRAGEM PARA O PLURALISMO POLÍTICO – RTP1, RTP2, RTPN. 

A recolha de informação relativamente a uma população pode ser efectuada de forma 
exaustiva ou numa fracção da população. 

A amostragem incide sobre uma fracção da população estudada, designada por amostra. A 
redução de custos e a gestão do tempo motivam a utilização da amostragem no apuramento 
de resultados.  

A amostragem proporciona resultados aproximados e só tem interesse se, com base na 
informação recolhida na amostra, for possível caracterizar a população. 

No presente documento, apresenta-se o plano de amostragem para a monitorização de 
programas informativos dos Canais de serviço público. 

Pretende-se recolher uma amostra representativa com as seguintes características: 

- Erro de amostragem inferior a 5%. 

- Grau de confiança associado de 95%. 

 TÉCNICA DE AMOSTRAGEM APLICADA NO PRESENTE RELATÓRIO 

No presente caso, temos: 

Universo ou População: São todos os Blocos informativos da RTP1 (Jornal da Tarde e 
Telejornal), RTP2 (Jornal 2) e RTPN (Jornal 24)38

                       
 
38 Para o caso da RTPN, as unidades de amostra referentes aos meses de Novembro e 
Dezembro de 2007 não foram recolhidas.   
 

 entre 01/09/2007 e 31/12/2008. 

Amostra: É o subconjunto da população obtido seleccionando uma fracção de Blocos 
informativos. 

O facto de não ser possível analisar de forma exaustiva toda a população devido a limitações 
de recursos humanos e tempo sugere a utilização de técnicas de amostragem. 

Considera-se plausível a amostragem sistemática. A metodologia a seguir é a seguinte: 
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 DEFINIÇÃO DO INTERVALO AMOSTRAL 

Por coerência, este intervalo é igual ao inverso da proporção da amostra na população. Se a 
proporção referida é (1/7), logo o intervalo amostral será 7. O objectivo será analisar apenas 
um dia por semana. O facto de se pretender analisar dias distintos implica um intervalo 
amostral de 8. 

CRIAÇÃO DE UMA LISTA SEQUENCIAL DOS ELEMENTOS DA POPULAÇÃO.  

É possível gerar N grupos com 7 elementos cada. Na realidade, cada grupo será uma semana. 

 
}{ 7,6,5,4,3,2,11→Grupo  

 
}{ 14,13,12,11,10,9,82 →Grupo  

 
}{ 21,20,19,18,17,16,153 →Grupo  

 
  
 

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] }{ 7,671,...,271,171 ∗+∗−+∗−+∗−→ NNNNNGrupo  

 

SELECÇÃO ALEATÓRIA E DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

Selecção aleatória de um número entre 1 e 7 que serve tanto para determinar o ponto de 
partida na lista sequencial como para indicar o primeiro elemento a integrar na amostra. Foi 
feita a selecção atribuindo probabilidades iguais a cada um dos números. Foi extraído o 
número 5, o que corresponde a Sexta-Feira (07/09/2007). 

A este número soma-se sucessivamente o intervalo amostral e, os elementos correspondentes 
às ordens dos números obtidos (progressão aritmética de razão igual ao intervalo amostral) 
serão os outros elementos da amostra. Assim, a amostra será constituída pelas N unidades 
estatísticas a que correspondem os números: 

{5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93, 101, 109, 117, 125, 133, 141, ….}  

O que corresponde a: 

{Sexta-Feira (07-09-07); Sábado (15-09-07); ..... ; Domingo (30-12-08)} 

A grande facilidade da amostragem sistemática consiste na geração de apenas um número 
aleatório de partida. 

A informação para um grau de confiança de 95% encontra-se sintetizada no quadro seguinte: 
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 Fig. 213   ERRO MÁXIMO DA AMOSTRA  

Canais/Programas 
Dias - 

População 
Dias - 

Amostra 
População 

Unidades da 
Amostra 

EMA% 

RTP1 + RTP2 488 61 1464 183 6,7788 

RTP1 488 61 976 122 8,3037 

Por Programa 488 61 488 61 11,7493 

RTPN 488 53 488 53 12,7224 

 Fig. 214  ERRO MÁXIMO DE AMOSTRAGEM E A DESAGREGAÇÃO DE DADOS 

 
 
 
Sabe-se que a fórmula de cálculo do tamanho da amostra é: 
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Onde: 
 

AmostradaDimensãon =   AmostragemdeErroe =  

 

( )αα −= 12

2
confiançadegrauumparapadrãoNormalãoDistribuiçdavalordoQuadradoz

 
BernoullidaVariânciaqp =×  PopulaçãodaDimensãoN =    

  
 

A partir desta fórmula é possível deduzir o Erro Máximo da Amostra: 

 

( ) ( ) ⇔×××=×××+−××⇔
××+−×
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 ANEXO V – DADOS DO MODELO PONDERADO  

 RTP1 E RTP2 - 2008 

 Fig. 215  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS EM CADA CANAL NOS BLOCOS INFORMATIVOS ANALISADOS: 
MODELO PONDERADO

 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número de presenças das instituições político-partidárias = 1342; Jornal da Tarde = 286; Telejornal = 584; Jornal 2 = 
472. 
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. 

 – RTP1 E RTP2 (2007-2008)  
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 Fig. 216  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS COM REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR PARLAMENTAR EM 

CADA CANAL NOS BLOCOS INFORMATIVOS ANALISADOS: MODELO PONDERADO

 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número de presenças das instituições político-partidárias = 1342; Jornal da Tarde = 286; Telejornal = 584; Jornal 2 = 
472. 
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 ponderado: RTP1 (Governo = 42,5%; PS = 9,7%; PCP = 9,8%; PEV = 1,9%); RTP2 
(Governo = 38%; PS = 9,9%; PCP = 11,5%; PEV = 1,5%). 

 – RTP1 E RTP2 (2007-2008) 
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 Fig. 217  PRESENÇA DO GOVERNO E DOS PARTIDOS SEM REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR EM CADA CANAL NOS 

BLOCOS INFORMATIVOS ANALISADOS: MODELO PONDERADO

 

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1103; Jornal da Tarde = 290; Telejornal = 443; Jornal 2 = 370.  
Número total de peças emitidas e analisadas em 2007 = 232. 
Número total de peças emitidas e analisadas em 2008 = 871. 
Número de presenças das instituições político-partidárias = 1342; Jornal da Tarde = 286; Telejornal = 584; Jornal 2 = 
472. Número total de presenças de partidos extra-parlamentares = 7.  
Valores em percentagem.  

 – RTP1 E RTP2 (2007-2008) 

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. 
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ANEXO I 

 INDICADORES APLICADOS NA ANÁLISE DO PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NOS 
PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO NÃO-DIÁRIA 

Programa de informação não-diária considerados na análise: Foram considerados na análise 
os programas de debate, entrevista e comentário com periodicidade não-diária, nos quais se 
verificou a presença de actores/protagonistas do Governo e dos partidos políticos.  
 
Duração: Indicação do tempo de exibição/reexibição do programa em horas, minutos e 
segundos (h:m:s). 
 
Reexibição/1ª exibição: Considera-se como reexibição toda a repetição de um programa 
originário de um canal na grelha de outro canal, bem como toda a repetição de um programa 
na grelha de programação do seu canal de origem, sendo que nestes casos a primeira exibição 
de cada edição é identificada como 1ª exibição e a segunda (ou restantes) como reexibição. 
 
Audiência: Os índices de audiência são analisados com base nos dados da 
MediaMonitor/Marktest atendendo a duas variáveis: 
 

Rat% – Rating – Audiência média por segundo, corresponde à taxa média de 
audiência, ponderando o tempo de contacto de cada indivíduo com o programa em 
causa.  
 

Rat% =   Total de segundos contactados   x 100 
   Duração do programa x n.º de indivíduos do alvo  
 

Rat# – Rating em milhares, indica o número médio de indivíduos do alvo presente na 
audiência do programa. 

  Rat# = rat% x n.º de indivíduos do alvo em milhares 
     100 
 

Estes dois indicadores são apresentados em todas as edições dos programas seleccionados, à 
excepção dos programas da RTP Madeira e da RTP Açores, pelo facto de o serviço 
MediaMonitor/Marktest não dispor de registos de audiências para estes canais. 
 
Actores/protagonistas considerados para efeitos de avaliação do pluralismo político-
partidário: Os actores/protagonistas do Governo incluem o primeiro-ministro, os ministros, os 
secretários de Estado e porta-vozes oficiais ou outros actores/protagonistas cuja intervenção 
num programa é feita explicitamente em representação do Governo.  
 
Na análise da RTP Madeira e da RTP Açores, incluem-se o presidente e demais membros dos 
Governos Regionais.  
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Os actores/protagonistas dos partidos incluem os deputados eleitos (Assembleia da República, 
Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e Parlamento Europeu) e os dirigentes e 
representantes de partidos políticos com e sem representação parlamentar. 
 
No processo de codificação, é identificada a presença de todos os actores/protagonistas do 
Governo e dos partidos políticos nas edições dos programas seleccionados que foram emitidos 
entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2008. 
 
A presença de actores/protagonistas em programas reexibidos, no próprio canal de origem ou 
noutro, é sempre identificada como uma nova presença. 
 
Actividade/Função: Identifica a qualidade profissional ou a função desempenhada pelo 
actor/protagonista tal como é apresentado no programa.  
 
Tema: Este indicador aplica-se unicamente a programas cuja configuração é subordinada a um 
tema preponderante. O tema é identificado a um nível micro, especificando-se o título sob o 
qual foi apresentado o programa. 



 [315] 

 ANEXO II - DADOS COMPLEMENTARES POR PROGRAMA 

 RTP1  

CORREDOR DO PODER 

 Fig. 218  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA CORREDOR DO PODER (RTP1) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Temas Convidado Actividade/ 
Função 

Orgs. 
político 

Duração 
 

Rat. 
(%) 

28.02.08 A Reforma do Ensino Sem convidado - - 00:54:43 3,1 

06.03.08 Braço de Ferro na Educação 

Mário Nogueira 
(VC*) 
 
Albino Almeida 
(VC*) 
 
Rui Pereira 

Secretário-
geral da 
FENPROF 
 
Presidente da 
CONFAP 
 
Ministro da 
Adm. Interna 

NA* 
 

NA* 
 

Governo 

01:01:03 3,1 

13.03.08 
Crise no PSD / Balanço 3 anos de 
Governo / Humor e Poder 

Herman José Humorista NA* 01:00:03 3,4 

20.03.08 
Saúde: Gestão Pública ou Privada? / O 
Poder da Igreja 

D. Januário 
Torgal Ferreira 

Bispo das 
Forças 
Armadas 

NA* 01:01:39 3,3 

03.04.08 
Violência na Escola / Descida do IVA: 
Que Impacto? 

Sem convidado - - 00:50:04 2,7 

10.04.08 
Ex-governantes em empresas privadas 
/ Desemprego 

António Pires 
de Lima 

Gestor NA* 00:51:26 3,4 

17.04.08 Crise no PSD / Nova Lei do Divórcio 
António 
Marinho Pinto 

Bastonário da 
Ordem dos 
Advogados 

NA* 01:03:52 2,5 

24.04.08 A Revolução de Abril 
Otelo Saraiva 
de Carvalho 

Ex-militar, 
Capitão de 
Abril 

NA* 01:00:22 2,7 

01.05.08 Novo Código Laboral 
Manuel 
Carvalho da 
Silva 

Secretário-
geral da CGTP 

NA* 01:00:42 2,4 

08.05.08 
Crise na Polícia Judiciária / As Mulheres 
e o Poder 

Maria Carrilho 
Socióloga, 
Deputada do 
PS 

PS 00:55:10 2,7 

15.05.08 Preços dos Combustíveis  Pedro Guerreiro 
Director do 
Jornal de 
Negócios 

NA* 00:58:50 2,8 

29.05.08 Os Avisos de Soares André Freire Politólogo NA* 00:58:47 2,1 

05.06.08 
200 Mil na manifestação contra o 
Governo / Comício das Esquerdas / Nova 
liderança do PSD 

Augusto Santos 
Silva 

Ministro dos 
Assuntos 
Parlamentares 

Governo 01:00:16 4,0 

19.06.08 O Poder do Futebol José Lello 

Ex-Ministro da 
Juventude e 
do Desporto, 
Deputado 

PS 00:57:51 2,2 
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26.06.08 
Nova Liderança do PSD / Novo Código 
do Trabalho 

José Pedro 
Aguiar Branco 

Vice-
presidente do 
PSD 

PSD 00:58:44 2,7 

03.07.08 
1ªs Medidas Governamentais de 
Combate à Crise / Análise da entrevista 
de José Sócrates à RTP1 

Sem convidado - - 01:11:05 3,2 

10.07.08 
Taxa Robin dos Bosques/ Medidas de 
combate à crise / Estado da Nação e da 
Governação 

Sem convidado - - 01:00:39 3,1 

25.09.08 
Crise Financeira Internacional / Relações 
Governo-Presidente da República 

Sem convidado - - 00:59:40 1,7 

09.10.08 

Sondagem da Universidade Católica 
sobre as eleições legislativas / Sobre a 
crise financeira / Sobre o casamento 
homossexual 

Sem convidado - - 00:58:05 1,9 

16.10.08 Orçamento de Estado 2009 Sem convidado - - 01:01:26 2,4 

23.10.08 

Declarações de Freitas do Amaral sobre 
o acidente de Sá Carneiro / Eleições 
Regionais dos Açores / Promulgação da 
Nova Lei do Divórcio 

Sem convidado - - 01:02:45 1,5 

30.10.08 
Aumento do Salário Mínimo / Eleições 
nos Estados Unidos da América 

Sem convidado - - 01:00:05 1,7 

06.11.08 
Nacionalização do BPN / A América vai 
mudar?  

Sem convidado - - 00:59:35 3,0 

13.11.08 
Crise na Educação/ As explicações de 
Vítor Constâncio sobre o BPN 

Sem convidado - - 01:00:35 2,4 

20.11.08 Avaliação de Professores Mário Nogueira 
Secretário-
geral da 
FENPROF 

NA* 00:59:24 2,5 

27.11.08 
BPN: O Caso Político / O Estado e o BPP / 
Sá Fernandes e o BE 

Sem convidado - - 00:59:07 2,5 

04.12.08 
Braço de Ferro na Educação / 
Convergência de Esquerda  

Sem convidado - - 01:00:35 2,7 

11.12.08 
Crise Económica (recessão em Portugal) 
/ Faltas dos Deputados na AR 

Sem convidado - - 00:40:26 3,2 

Médias 00:58:49 2,7 

Total 27:26:59  

 N= 28 (N.º total de edições do Corredor do Poder) 
 Linhas a cor indicam edições com actores/protagonistas do Governo e dos Partidos Políticos 
 (VC*) - Através de videoconferência 
NA* - Não se aplica 
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PRÓS E CONTRAS 

 Fig. 219   DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA PRÓS E CONTRAS (RTP1) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Tema 
Duração 
(h:m:s) 

Rat.  
(%) 

Rat.  
(#) 

07.01.08 Para onde vai a saúde?  3:19:10 6,1 580,0 

14.01.08 Alcochete: as consequências da decisão 3:00:28 5,0 473,3 

21.01.08 Cigarros apagados (nova lei anti-tabaco) 2:55:37 5,3 500,8 

28.01.08 Impacto do abrandamento da economia na vida dos portugueses 2:39:35 3,3 313,5 

11.02.08 O que pensam os portugueses da justiça? 2:44:26 3,8 363,4 

18.02.08 A terceira travessia do Tejo 2:42:00 3,8 362,5 

25.02.08 Avaliação de professores e gestão das escolas 2:54:47 5,9 558,2 

03.03.08 A educação na hora da verdade 2:37:32 3,8 362,3 

10.03.08 Rei ou Presidente? 2:44:46 2,8 269,3 

17.03.08 A confiança dos portugueses 2:42:44 2,7 257,6 

31.03.08 O fim da autoridade (caso da Escola Carolina Michaelis) 2:57:12 4,4 413,2 

07.04.08 Terceira travessia sobre o Tejo: o debate final 2:43:38 2,7 252,9 

14.04.08 Português escrito: a uniformidade é possível? 2:50:18 2,4 230,0 

21.04.08 PSD – Quem sucede a Menezes? 2:13:03 3,3 315,9 

28.04.08 Novo Código do Trabalho 2:54:03 2,8 265,3 

05.05.08 A escalada do preço da comida 2:44:11 3,6 340,2 

12.05.08 O apito final 2:49:39 4,8 454,2 

19.05.08 Quem trava o aumento dos combustíveis? 2:41:10 3,8 361,3 

26.05.08 Crise económica - Como vamos resistir? 1:46:00 3,4 322,9 

02.06.08 Crise nas pescas 2:37:14 3,5 332,7 

16.06.08 Futebol: coesão ou alienação? 2:42:18 3,1 294,9 

30.06.08 Portugal: estratégias para a crise 2:44:45 2,8 266,3 

07.07.08 O estado da saúde em Portugal 2:50:23 3,0 281,6 

14.07.08 A sociedade da nação 2:51:20 3,7 347,8 

29.09.08 Divórcio sem culpa 1:58:43 4,1 390,1 

06.10.08 As nossas poupanças estão seguras? 1:33:47 4,1 389,5 

13.10.08 Respostas aos dias de incerteza 1:40:40 6,6 620,1 

20.10.08 O veredicto da sociedade 2:15:15 4,3 402,9 

27.10.08 
O valor da casa 
As casas estão a perder valor? 

1:40:34 4,6 435,3 

03.11.08 Eleições nos EUA: O mundo pós-Bush 2:01:53 3,9 369,3 

10.11.08 Caso BPN: Nacionalização na era do capitalismo 2:09:48 3,9 367,4 

17.11.08 A batalha de Lisboa 2:00:15 3,9 443,3 

24.11.08 Avaliação: simplificação ou suspensão? 1:41:31 5,5 519,0 

15.12.08 O que vem aí? 2:00:38 4,9 467,7 

Total 81:30:13  

Média 2:28:11 4,0 380,1 

N = 34 (N.º total de edições do Prós e Contras). 
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 Fig. 220  POSIÇÃO NO DISPOSITIVO CÉNICO DOS ACTORES/PROTAGONISTAS DO PRÓS E CONTRAS (RTP1) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

6; 1,3%

162; 36,3%

278; 62,3%

Directo

Palco

Plateia

 N = 446 (N.º total de actores/protagonistas). N.º total de edições do Prós e Contras: 34. 

GRANDE ENTREVISTA 

 Fig. 221  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA GRANDE ENTREVISTA (RTP1) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Actores Actividade/Função 
Orgs. 

Político 
Duraç. 
(h:m:s) 

Rat. 
(%) 

10.01.08 Carlos Matias Ramos Pres. Laboratório Nacional de Engenharia Civil NA 00:38:27 9,3 

17.01.08 Ferreira de Oliveira Pres. da Comissão Executiva da GALP Energia NA 00:36:50 7,8 

24.01.08 Vitor Constâncio Governador do Banco de Portugal NA 00:42:39 9,0 

31.01.08 Marinho Pinto Bastonário da Ordem dos Advogados NA 00:40:22 12,9 

07.02.08 Charles Aznavour Cantor francês NA 00:34:16 9,5 

21.02.08 António Costa Pres. Câmara Municipal de Lisboa NA 00:33:45 9,9 

28.02.08 Simone de Oliveira Artista NA 00:37:05 13,6 

06.03.08 
Maria de Lurdes 

Rodrigues 
Ministra da Educação Governo 00:39:31 10,0 

13.03.08 Luís Filipe Menezes Presidente do PSD PSD 00:37:21 6,6 

20.03.08 Luís Martins Pres. Sociedade Portuguesa de Hipertensão NA 00:32:36 8,9 

23.03.08 Simone de Oliveira** Artista NA 00:37:03 1,8 

17.04.08 António Borges Economista, Prof. Universitário PSD 00:30:07 8,8 

22.04.08 Filipe Duarte Santos Prof. Catedrático de Física e cientista NA 00:30:31 5,2 

24.04.08 Rui Rio Pres. Câmara Municipal do Porto PSD 00:33:11 9,8 

01.05.08 Pedro Santana Lopes Candidato à liderança do PSD PSD 00:31:59 8,3 

07.05.08 
Manuela Ferreira 

Leite 
Candidata à liderança do PSD PSD 00:33:32 9,4 

08.05.08 Luiz Felipe Scolari Seleccionador Nacional de Futebol NA 00:38:36 11,0 

15.05.08 Hermínio Loureiro Pres. Liga Portuguesa de Futebol Profissional NA 00:36:46 10,1 

16.05.08 Pedro Passos Coelho Candidato à liderança do PSD PSD 00:32:16 7,5 

21.05.08 Luís Gomes Sargento NA 00:29:59 10,2 

26.05.08 Patinha Antão Candidato à liderança do PSD PSD 00:21:52 7,9 

29.05.08 Ivo Pitanguy Cirurgião Plástico brasileiro NA 00:35:18 10,1 
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05.06.08 Manuel Alegre Deputado do PS PS 00:30:05 9,5 

12.06.08 Salvador Vaz da Silva Doente oncológico NA 00:32:55 9,6 

10.07.08 Marinho Pinto Bastonário da Ordem dos Advogados NA 00:38:16 9,0 

17.07.08 Luís Filipe Vieira Presidente do Benfica NA 0:35:30 8,6 

24.07.08 Gonçalo Amaral 
Inspector responsável na investigação do caso 

Maddie 
NA 00:43:09 13,5 

28.08.08 Rui Pereira Ministro da Administração Interna Governo 00:33:48 9,1 

11.09.08 Maria José Morgado Procuradora Geral-Adjunta NA 00:37:51 11,9 

18.09.08 Fernando Ulrich Presidente do BPI NA 00:34:15 9,2 

25.09.08 
Luís Marques 

Mendes 
Ex-líder do PSD. Militante do PSD PSD 00:35:09 9,7 

02.10.08 Paulo de Carvalho Cantor NA 00:27:33 9,2 

09.10.08 Nuno Lobo Antunes Neuropediatra NA 00:27:37 10,9 

16.10.08 Teixeira dos Santos Ministro das Finanças Governo 00:39:04 9,7 

23.10.08 
Diogo Freitas do 

Amaral 
Professor NA 00:37:24 9,2 

30.10.08 Madalena Iglésias Artista NA 00:34:17 10,5 

13.11.08 Carlos Queiroz Seleccionador Nacional de Futebol NA 00:30:07 9,8 

20.11.08 
Maria de Lurdes 

Rodrigues 
Ministra da Educação Governo 00:37:45 12,7 

21.11.08 
Manuel Dias 

Loureiro 
Conselheiro de Estado. Gestor de empresas NA 00:37:54 12,7 

27.11.08 Catalina Pestana Antiga Provedora da Casa Pia NA 00:32:59 12,3 

04.12.08 Jerónimo de Sousa Secretário-geral do PCP PCP 00:31:00 10,1 

11.12.08 Francisco Louçã Líder do BE BE 00:29:32 11,3 

18.12.08 Manuel Alegre Deputado do PS PS 00:31:35 10,7 

Total 24:41:47 
 

Médias 00:34:28 9,7 

N= 43 (N.º total de edições da Grande Entrevista) 
 Linhas a cor indicam edições com actores/protagonistas do Governo e dos Partidos Políticos 
 * Reexibição do programa de 28.02.08 
 NA – Não se aplica à avaliação do pluralismo político-partidário. 

AS ESCOLHAS DE MARCELO REBELO DE SOUSA E NOTAS SOLTAS DE ANTÓNIO VITORINO 

 Fig. 222  DADOS POR EDIÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMENTÁRIO (RTP1) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Programa Data 
Duração 
(h:m:s) 

Rat. % Rat. # 

As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa  06.01.08 0:28:01 10,2 965,9 

13.01.08 0:25:16 7,5 706,9 

20.01.08 0:30:49 11 1.040,80 

27.01.08 0:31:38 9,8 923,2 

03.02.08 0:29:49 8,7 824,7 

10.02.08 0:24:01 8,2 777,9 

17.02.08 0:32:08 8,8 828,7 

24.02.08 0:31:50 9 848,6 

02.03.08 0:31:38 9,2 874,7 

09.03.08 0:31:30 11,1 1.051,90 

16.03.08 0:29:39 10,5 994 

23.03.08 0:32:34 7,4 701,8 

30.03.08 0:30:57 9 851,6 
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06.04.08 0:26:26 10 950 

13.04.08 0:30:43 7,4 704,4 

20.04.08 0:30:20 7,6 723,4 

27.04.08 0:31:11 8,8 834,1 

04.05.08 0:33:31 8,8 829,8 

11.05.08 0:31:12 10,5 992,8 

18.05.08 0:29:19 9,9 940 

25.05.08 0:28:55 11,3 1.066,20 

01.06.08 0:29:38 10,6 1.005,30 

08.06.08 0:23:54 8,1 765,8 

15.06.08 0:28:58 3,8 359,9 

22.06.08 0:30:55 5,7 538,5 

29.06.08 0:27:39 2,3 218,9 

06.07.08 0:31:16 9,1 858,2 

13.07.08 0:30:24 10,1 956,1 

20:07:08 0:20:52 7,1 671,2 

07.09.08 0:25:53 8,0 754,8 

14.09.08 0:19:06 8,4 797,5 

21.09.08 0:21:02 8,2 779,1 

28.09.08 0:23:30 8,6 810,8 

05.10.08 0:22:08 8,5 803,5 

12.10.08 0:21:33 9,7 913,0 

26.10.08 0:19:25 9,0 855,6 

02.11.08 0:22:27 9,1 858,0 

09.11.08 0:21:43 7,1 671,4 

16.11.08 0:21:01 10,0 949,8 

23.11.08 0:21:52 10,7 1011,6 

30.11.08 0:23:33 9,5 897,1 

07.12.08 0:20:22 6,8 642,2 

14.12.08 0:21:27 12,2 1153,2 

Total (Duração) 
 

19:20:05 
  

Notas Soltas de António Vitorino 07.01.08 0:17:39 8,9 842,4 

14.01.08 0:18:18 9,3 878,9 

21.01.08 0:17:08 10,4 983,1 

28.01.08 0:15:04 8,9 846,4 

04.02.08 0:19:32 7,5 708,9 

11.02.08 0:16:25 9,9 940,6 

18.02.08 0:12:24 8,9 838,5 

25.02.08 0:16:03 9,9 937,1 

03.03.08 0:15:59 9,7 916,2 

10.03.08 0:18:28 9,9 937 

17.03.08 0:14:20 8,4 794,2 

24.03.08 0:15:50 9,4 893,2 

31.03.08 0:16:15 10 946,2 

07.04.08 0:16:54 8,9 844,6 

14.04.08 0:14:28 9,1 863,6 

21.04.08 0:15:54 9,3 883,5 

28.04.08 0:15:46 10 945,2 

05.05.08 0:16:56 8,9 838,2 

12.05.08 0:14:43 8,8 836 

19.05.08 0:16:24 8,5 807,9 

26.05.08 0:16:43 10,7 1.013,00 

02.06.08 0:18:44 8,6 817 
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09.06.08 0:16:53 6,2 584,5 

16.06.08 0:16:21 6,7 633,6 

23.06.08 0:17:46 7,3 687,2 

30.06.08 0:18:24 6,9 654,7 

07.07.08 0:19:36 8,7 825,9 

14.07.08 0:18:36 7,7 729,1 

21.07.08 0:19:55 6,9 649,0 

08.09.08 0:15:54 8,3 789,4 

15.09.08 0:18:45 8,6 809,2 

22.09.08 0:14:47 11,6 1101,3 

29.09.08 0:15:14 9,5 897,6 

06.10.08 0:16:03 13,2 1252,2 

13.10.08 0:18:53 10,7 1013,7 

27.10.08 0:15:25 11,5 1090,6 

03.11.08 0:18:28 10,7 1009,3 

10.11.08 0:19:04 8,7 826,9 

17.11.08 0:17:37 11,7 1106,1 

24.11.08 0:18:14 11,4 1080,2 

01.12.08 0:17:35 10,9 1034,6 

08.12.08 0:17:48 10,4 984,4 

15.12.08 0:17:25 11,4 1076,8 

Total (Duração) 
 

11:48:45 
  

N= 86 (N.º total de edições dos programas de comentário) 
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 RTP2 

EURODEPUTADOS 

 Fig. 223  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA EURODEPUTADOS (RTP2) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Tema Exibição Duração 
Rat.  
(%) 

Rat.  
(#) 

07.01.08 Cimeira Euro-Africana 1ª. Exibição 0:32:20 0,4  42,5 

08.01.08 Cimeira Euro-Africana Reexibição 0:32:20 0,2  19,6 

14.01.08 Balanço da presidência portuguesa da União Europeia 1ª. Exibição 0:32:42 0,5  48,2 

15.01.08 Balanço da presidência portuguesa da União Europeia Reexibição 0:32:42 0,1  7,8 

21.01.08 Debate sobre a globalização no parlamento europeu 1ª. Exibição 0:33:01 0,9  81,5 

22.01.08 Debate sobre a globalização no Parlamento Europeu Reexibição 0:33:01 0,2  17,1 

28.01.08 Independência do Kosovo 1ª. Exibição 0:32:23 0,4  33,3 

29.01.08 Independência do Kosovo Reexibição 0:32:23 0,1  6,2 

04.02.08 Presidência Europeia da Eslovénia 1ª. Exibição 0:31:22 0,7  65,6 

05.02.08 Presidência Europeia da Eslovénia Reexibição 0:31:22 0,1  13,3 

11.02.08 Decisão do Governo de não referendar o Tratado de Lisboa 1ª. Exibição 0:31:04 0,4  34,1 

12.02.08 Decisão do Governo de não referendar o Tratado de Lisboa Reexibição 0:31:04 0,1  7,2 

18.02.08 
Consequências do preço do petróleo nas economias 
europeias 

1ª. Exibição 0:32:15 0,5  50,2 

19.02.08 
Consequências do preço do petróleo nas economias 
europeias 

Reexibição 0:32:15 0,0  4,6 

25.02.08 Independência do Kosovo e situação em Timor 1ª. Exibição 0:33:18 0,8  76,9 

03.03.08 Igualdade de direitos entre homens e mulheres 1ª. Exibição 0:35:25 0,5  46,6 

04.03.08 Igualdade de direitos entre homens e mulheres Reexibição 0:35:25 0,1  7,5 

10.03.08 Estratégia de Lisboa 1ª. Exibição 0:31:54 1,0  93,3 

11.03.08 Estratégia de Lisboa Reexibição 0:31:54 0,3  25,6 

17.03.08 50º Aniversário do Parlamento Europeu 1ª. Exibição 0:33:07 0,5  48,1 

18.03.08 50º Aniversário do Parlamento Europeu Reexibição 0:33:07 0,3  27,7 

24.03.08 Aumento do preço dos bens de consumo essenciais 1ª. Exibição 0:32:47 0,3  30,4 

25.03.08 Aumento do preço dos bens de consumo essenciais Reexibição 0:32:47 0,2  21,2 

31.03.08 
Relatório sobre a situação no Iraque elaborado por Ana 
Gomes 

1ª. Exibição 0:32:14 0,3  30,7 

01.04.08 
Relatório sobre a situação no Iraque elaborado por Ana 
Gomes 

Reexibição 0:32:14 0,2  14,4 

07.04.08 Indústria pesqueira na EU 1ª. Exibição 0:31:17 0,8  76 

08.04.08 Indústria pesqueira na EU Reexibição 0:31:17 0,1  5,5 

14.04.08 O Tratado de Lisboa 1ª. Exibição 0:32:04 0,3  30,2 

15.04.08 O Tratado de Lisboa Reexibição 0:32:04 0,2  17,8 

21.04.08 Relatório sobre os direitos das crianças 1ª. Exibição 0:31:12 0,4  37,9 

22.04.08 Relatório sobre os direitos das crianças Reexibição 0:31:12 0,0  1,7 

28.04.08 Candidatos à presidência do Conselho Europeu 1ª. Exibição 0:31:45 0,4  39,8 

29.04.08 Candidatos à presidência do Conselho Europeu Reexibição 0:31:45 0,2  14,5 

05.05.08 
Debate sobre a situação da China e suas implicações em 
África e no Tibete 

1ª. Exibição 0:33:05 0,5  49,2 

06.05.08 
Debate sobre a situação da China e suas implicações em 
África e no Tibete 

Reexibição 0:33:05 0,7  70,6 

12.05.08 Sobre a fome no mundo 1ª. Exibição 0:32:41 0,5  51,5 

13.05.08 Sobre a fome no mundo Reexibição 0:32:41 0,1  8,8 
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19.05.08 Promoção da cultura no espaço comunitário 1ª. Exibição 0:32:52 0,7  61,7 

20.05.08 Promoção da cultura no espaço comunitário Reexibição 0:32:52 0,2  21,2 

26.05.08 Relações entre a União Europeia e a Rússia 1ª. Exibição 0:33:22 0,5  45,1 

27.05.08 Relações entre a União Europeia e a Rússia Reexibição 0:33:22 0,0  2,6 

02.06.08 Reforma da Política Agrícola comum 1ª. Exibição 0:33:18 0,8  71,3 

03.06.08 Reforma da Política Agrícola comum Reexibição 0:33:18 0,2  24,6 

09.06.08 Situação do desporto na EU 1ª. Exibição 0:32:26 0,2  17,5 

10.06.08 Situação do desporto na EU Reexibição 0:32:26 0,1  11,2 

16.06.08 Dia Europeu do Mar e a Política Marítima Europeia 1ª. Exibição 0:32:54 0,3  26,9 

17.06.08 Dia Europeu do Mar e a Política Marítima Europeia Reexibição 0:32:54 0,1  12,9 

23.06.08 Resultado do Referendo ao Tratado de Lisboa na Irlanda 1ª. Exibição 0:30:39 0,4  40,5 

24.06.08 Resultado do Referendo ao Tratado de Lisboa na Irlanda Reexibição 0:30:39 0,1  17,1 

30.06.08 Preço do petróleo e repercussões nas economias europeias 1ª. Exibição 0:33:47 0,6  55,2 

01.07.08 Preço do petróleo e repercussões nas economias europeias Reexibição 0:33:47 0,2  15,5 

07.07.08 Eleições americanas Repercussões na política internacional 1ª. Exibição 0:33:02 0,7  67,6 

08.07.08 Eleições americanas Repercussões na política internacional Reexibição 0:33:01 0,2  18,5 

14.07.08 
Não da Irlanda no referendo Europeu e repercussões na 
presidência francesa da Europa 

1ª. Exibição 0:32:12 0,4  37,6 

15.07.08 
Não da Irlanda no referendo Europeu e repercussões na 
presidência francesa da Europa 

Reexibição 0:32:12 0,2  18,5 

26.07.08 
Banco Central Europeu aumenta taxas de juro; receios dos 
países do Sul da Europa de abrandamento da economia 

1ª. Exibição 0:31:13 0,5  46,3 

28.07.08 
Nova legislação sobre imigração aprovada pelo parlamento 
europeu 

1ª. Exibição 0:31:59 0,4  42,3 

29.07.08 
Nova legislação sobre imigração aprovada pelo parlamento 
europeu 

Reexibição 0:31:59 0,1  8,3 

08.09.08 União europeia pede a Rússia que se retire da Ossetia do sul 1ª. Exibição 0:32:30 0,4  37,1 

09.09.08 União europeia pede a Rússia que se retire da Ossetia do sul Reexibição 0:32:30 0,0  3,2 

15.09.08 
A revolução que constitui a nomeação de um negro pelos 
democratas como candidato a presidência dos EUA e a sua 
possível nova política 

1ª. Exibição 0:31:55 0,5  44,2 

16.09.08 
A revolução que constitui a nomeação de um negro pelos 
democratas como candidato a presidência dos EUA e a sua 
possível nova política 

Reexibição 0:33:11 0,2  16,0 

22.09.08 Economistas admitem possibilidade de recessão na Europa 1ª. Exibição 0:33:12 0,8  79,6 

23.09.08 Economistas admitem possibilidade de recessão na Europa Reexibição 0:33:12 0,2  21,1 

29.09.08 
Relatório instituto de estatística europeu envelhecimento da 
população europeia 

1ª. Exibição 0:33:04 0,7  64,8 

30.09.08 
Relatório instituto estatística europeu envelhecimento da 
população europeia 

Reexibição 0:33:04 0,3  30,2 

06.10.08 Crise do subprime; falências americanas; recessão europeia 1ª. Exibição 0:34:53 0,9  89,5 

07.10.08 Crise do subprime falências americanas recessão europeia Reexibição 0:34:52 0,2  16,5 

13.10.08 
UE organiza primeira cimeira europeia dedicada a etnia 
cigana 

1ª. Exibição 0:31:52 0,7  70,8 

14.10.08 
UE organiza primeira cimeira europeia dedicada a etnia 
cigana 

Reexibição 0:31:52 0,0  1,6 

20.10.08 
Crise económica e ameaça de recessão na Europa têm 
impacto negativo na luta contra as alterações climáticas 

1ª. Exibição 0:31:44 0,8  74,0 
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21.10.08 
Crise económica e ameaça de recessão na Europa tem 
impacto negativo na luta contra as alterações climáticas 

Reexibição 0:31:45 0,0  0 

27.10.08 
Parlamento europeu organiza semana africana que reúne 
líderes dos 2 continentes 

1ª. Exibição 0:30:46 0,9  87,9 

28.10.08 
Parlamento europeu organiza semana africana que reúne 
líderes dos 2 continentes 

Reexibição 0:30:46 0,2  20,5 

03.11.08 
Chefes de estado da união europeia unem-se contra a crise 
financeira 

1ª. Exibição 0:36:20 1,2  111,7 

04.11.08 
Chefes de estado da união europeia unem-se contra a crise 
financeira 

Reexibição 0:36:20 0,1  6,0 

10.11.08 
Nicolas Sarkosy propõe governo económico europeu para 
fazer face a crise económica 

1ª. Exibição 0:32:38 0,6  61,1 

11.11.08 
Nicolas Sarkosy propõe governo económico europeu para 
fazer face a crise económica 

Reexibição 0:32:38 0,1  12,3 

17.11.08 Portugal é o 22º país a reconhecer independência do Kosovo 1ª. Exibição 0:32:28 0,5  51,5 

18.11.08 Portugal é o 22º país a reconhecer independência do Kosovo Reexibição 0:32:28 0,1  10,8 

24.11.08 Vaga de entusiasmo com a eleição de Obama 1ª. Exibição 0:33:05 0,7  65,9 

25.11.08 Vaga de entusiasmo com a eleição de Obama Reexibição 0:33:06 0,2  17,7 

01.12.08 
Países mais ricos do mundo e potências emergentes reúnem-
se em Washington para procurar saída para crise financeira 

1ª. Exibição 0:31:46 0,7  70,0 

02.12.08 
Países mais ricos do mundo e potências emergentes reúnem-
se em Washington para procurar saída para crise financeira 

Reexibição 0:31:46 0,1  9,6 

08.12.08 Europa prepara-se para reformar a política agrícola comum 1ª. Exibição 0:32:57 1,6  148,1 

09.12.08 Europa prepara-se para reformar a política agrícola comum Reexibição 0:32:56 0,1  12,3 

15.12.08 Cimeira de nice normaliza relações entre Moscovo e Bruxelas 1ª. Exibição 0:31:43 0,5  45,3 

16.12.08 Cimeira de nice normaliza relações entre Moscovo e Bruxelas Reexibição 0:31:43 0,1  11,7 

22.12.08 
27 adoptam, durante a cimeira europeia, plano para relançar 
economia 

1ª. Exibição 0:33:46 0,6  60,8 

23.12.08 
27 adoptam, durante a cimeira europeia, plano para relançar 
economia 

Reexibição 0:33:46 0,1  13,5 

29.12.08 
Situação na Geórgia, não irlandês, crise sistema financeiro - 
temas que marcaram a presidência francesa da Europa 

1ª. Exibição 0:31:08 0,8  74,2 

30.12.08 
Situação na Geórgia, não irlandês, crise sistema financeiro - 
temas que marcaram a presidência francesa da Europa 

Reexibição 0:31:08 0,2  17,2 

Total 49:55:38 
  

Médias 00:32:34 0,4  36,7 

N=92 (Nº. total de exibições do programa Eurodeputados, incluindo 1ªs. exibições e reexibições) 
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PARLAMENTO 

 Fig. 224  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA PARLAMENTO (RTP2) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Tema Hora de Exibição 
Duração 
(h:m:s) 

Rat.  
(%) 

Rat.  
(#) 

12.01.08 Novo Aeroporto de Lisboa 13:59:18 0:57:57 0,7  65,9 

19.01.08 Ratificação do Tratado de Lisboa 14:00:32 0:57:17 0,4  41,8 

26.01.08 Reestruturação dos serviços de urgência 13:58:55 0:55:02 0,7  62,9 

02.02.08 Remodelação do Governo 14:00:48 0:56:14 0,6  61,4 

09.02.08 
Declarações do Bastonário da Ordem dos 
Advogados sobre a corrupção em cargos de relevo 
no Estado 

14:01:35 0:57:13 0,8  78,4 

16.02.08 
Sistema de avaliação de desempenho dos 
professores 

14:01:00 0:55:43 1,2  111,5 

23.02.08 Investigação de alegadas irregularidades no BCP 13:56:02 0:56:17 0,4  39,7 

01.03.08 
Discussão sobre o modelo de financiamento dos 
partidos políticos 

14:01:01 0:56:38 0,8  72,1 

08.03.08 Segurança/insegurança pública no país 14:07:11 0:53:52 1,7  156,8 

15.03.08 3 Anos de Governo PS 14:01:09 0:55:46 0,9  85,5 

29.03.08 Défice orçamental e a redução do IVA 13:59:57 0:57:45 0,6  57,7 

05.04.08 Violência e indisciplina nas escolas 14:00:49 0:55:00 0,5  45,7 

12.04.08 Precariedade laboral 14:00:37 0:57:11 0,9  83,5 

19.04.08 Fim do divórcio litigioso 14:00:22 0:57:05 0,7  68,1 

26.04.08 
Balanço do estado da Democracia na comemoração 
do 25 de Abril 

13:58:47 1:00:06 0,5  50,4 

03.05.08 Revisão do Código Laboral 14:01:57 0:54:45 0,8  73,6 

10.05.08 
Nova direcção da Polícia Judiciária e a tutela da 
Administração Interna 

13:59:31 0:58:03 0,7  70,4 

17.05.08 
Subida do preço do petróleo e abrandamento da 
economia portuguesa 

14:00:01 0:56:42 0,8  71,1 

24.05.08 Medidas contra a crise anunciadas pelo Governo 13:59:35 0:58:37 1,0  92,1 

31.05.08 Aumento do custo de vida 14:01:25 0:54:25 1,3  121,5 

07.06.08 
Chumbo da moção de censura do CDS-PP ao 
Governo 

14:01:07 0:56:27 0,7  65,9 

14.06.08 Protesto/bloqueio dos camionistas 13:59:48 0:57:33 1,2  111,9 

21.06.08 
Consequências do NÃO da Irlanda no Referendo ao 
Tratado de Lisboa 

13:57:41 0:58:09 0,6  61,0 

28.06.08 
Controvérsia sobre alegado facilitismo dos exames 
nacionais 

13:59:53 0:56:52 0,9  83,4 

14.01.08 Novo Aeroporto de Lisboa 1:49:24 0:57:57 0,2  20,6 

21.01.08 Ratificação do Tratado de Lisboa 1:41:47 0:57:16 0,2  18,2 

28.01.08 Reestruturação dos serviços de urgência 1:54:52 0:55:00 0,1  16,9 

04.02.08 Remodelação do Governo 1:55:24 0:56:14 0,5  49,6 

11.02.08 
Declarações do Bastonário da Ordem dos 
Advogados sobre a corrupção em cargos de relevo 
no Estado 

1:44:03 0:57:13 0,2  13,5 

18.02.08 
Sistema de avaliação de desempenho dos 
professores 

1:47:49 0:55:43 0,3  24,2 

25.02.08 Investigação de alegadas irregularidades no BCP 1:37:17 0:52:43 0,3  28,1 

03.03.08 
Discussão sobre o modelo de financiamento dos 
partidos políticos 

1:35:21 0:54:39 0,3  28,3 
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10.03.08 Segurança/insegurança pública no país 1:46:35 0:53:51 0,2  15,2 

17.03.08 3 Anos de Governo PS 1:35:04 0:54:56 0,3  28,4 

07.04.08 Violência e indisciplina nas escolas 1:47:44 0:55:00 0,3  27,3 

05.07.08 
Observatório dos sistemas de saúde alerta para 
desinvestimento no serviço público e escassez de 
recursos profissionais 

14:00:04 0:57:46 0,8  75,6 

12.07.08 Debate sobre o estado da nação 13:59:00 0:58:24 0,7  70,3 

27.09.08 
Inicio de novo ano político em ano de crise e 
eleições europeias, autárquicas e legislativas 

13:57:13 0:53:46 0,5  45,2 

04.10.08 
Turbulência nos mercados financeiros norte-
americanos já abala Europa; efeitos na vida dos 
portugueses 

13:59:59 0:52:59 0,8  72,8 

11.10.08 
Parlamento chumba proposta de casamento entre 
pessoas do mesmo sexo 

13:57:02 0:56:40 0,7  62,3 

18.10.08 
Apresentação da proposta de orçamento de estado. 
Crise financeira ameaça economias de todo o 
mundo 

13:58:09 0:54:36 1,1  100,9 

25.10.08 
Cavaco Silva promulga segunda versão da lei do 
divórcio mas mantém as mesmas críticas 

14:02:59 0:56:37 0,4  41,1 

01.11.08 
Novo estatuto dos Açores provoca braço de ferro 
entre PR e Governo 

13:59:23 0:56:03 3,3  64,5 

08.11.08 
Nacionalização BPN; supervisão do sistema 
financeiro 

14:00:44 0:58:52 1,0  92,9 

15.11.08 
Manifestação de 120 mil professores pela 
suspensão do sistema de avaliação 

14:01:12 0:56:05 0,5  49,3 

22.11.08 
INE revela que taxa de desemprego subiu no 
terceiro trimestre do ano e inverteu pela primeira 
vez a tendência de queda desde 2007 

14:01:56 0:57:49 0,7  64,4 

29.11.08 
Constituição de uma comissão de inquérito para 
apurar o que se passou no BPN e na supervisão 

14:02:12 0:57:12 0,6  61,2 

06.12.08 
PS vai confirmar estatuto político-administrativo 
dos Açores apesar de todas as reservas do PR 

14:00:39 0:51:14 1,0  89,9 

13.12.08 
48 Deputados faltaram a votações e alguns 
assinaram folha - relance do debate sobre 
assiduidade parlamentar 

13:58:44 0:56:26 0,8  77,9 

20.12.08 Plano anti-crise apresentado pelo Governo 14:00:00 0:57:33 0,7  62,0 

Total 46:53:13 
  

Médias 00:56:16 0,7 62,7 

 N= 50 (N.º total de exibições do programa Parlamento, incluindo 1ªs. exibições e reexibições) 
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 RTPN 

PONTOS DE VISTA 

 Fig. 225  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA PONTOS DE VISTA (RTPN) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Tema 
Actores 

(n) 
Duração 
(h:m:s) 

Rat. 
(%) 

Rat. 
(#) 

04.01.08 
Mensagem de Ano Novo do Presidente da República; 
Futuro do BCP 

5 0:55:10 0,2 15,0 

11.01.08 
Construção do novo aeroporto; Ratificação do Tratado 
de Lisboa; Remodelação governamental 

5 0:57:50 0,2 22,6 

18.01.08 
Intervenção do governador do Banco de Portugal; 
Primeira moção de censura ao Governo 

5 0:52:32 0,1 9,3 

25.01.08 
Declarações do bastonário da Ordem dos Advogados; 
Reforma da Administração Pública;  
Nova lei autárquica 

5 0:51:56 0,1 8,2 

01.02.08 
Remodelação governamental; Declarações do 
bastonário da Ordem dos Advogados 

5 0:54:40 0,2 19,5 

08.02.08 Liderança da PJ; Nova ponte sobre o Tejo 5 0:54:34 0,1 12,4 

15.02.08 
Situação política em Timor-Leste; Crescimento da 
economia portuguesa; Desemprego 

5 0:52:22 0,2 19,2 

22.02.08 
Condenação pelo Tribunal Constitucional de partido 
político por financiamento ilegal 

5 0:57:19 0,1 8,8 

29.02.08 Balanço de três anos de Governo e estado da Oposição 5 0:54:48 0,2 19,7 

07.03.08 
Manifestação nacional de professores; Política de 
segurança 

5 0:51:31 0,1 10,6 

14.03.08 
Avaliação dos professores; Balanço de três anos de 
Governo; Situação no PSD 

5 0:56:56 0,1 5,3 

21.03.08 
Mapa judiciário; Fim das parcerias público-privadas nos 
hospitais; Lei eleitoral autárquica                                      

5 0:55:36 0,2 16,7 

28.03.08 
Taxa de IVA a 20%; Caso de violência na escola Carolina 
Michaelis                                                                                                                                                                               

5 0:54:11 0,0 3,0 

04.04.08 Terceira ponte sobre o Tejo 5 0:55:25 0,1 10,4 

11.04.08 
Novo regime de contrato de trabalho para os 
funcionários públicos; Jorge Coelho na Mota Engil; 
Situação do PSD 

5 0:56:15 0,1 11,9 

18.04.08 Disputa da liderança do PSD 5 01:21:25 0,1 11,5 

25.04.08 
Discurso do Presidente da República no 25 Abril; 
Disputa da liderança do PSD 

5 0:54:47 0,3 26,5 

02.05.08 
Moção de censura ao Governo; Alterações ao Código 
do Trabalho 

5 0:53:26 0,1 10,7 

16.05.08 
Aumento do preço dos combustíveis; Indicadores 
económicos 

5 0:50:08 0,1 10,0 

23.05.08 
Voos de Guantánamo; Debate quinzenal no Parlamento 
sobre situação económica                                                                                                                                                  

5 0:55:47 0,3 23,9 

30.05.08 Aumento do preço dos combustíveis                                                                                      5 0:56:08 0,2 19,4 

04.07.08 
Primeira grande entrevista de Manuela Ferreira Leite 
(TVI); Entrevista do primeiro-ministro (RTP) 

5 1:00:03 0,6 54,5 

11.07.08 Debate sobre o Estado da Nação 5 0:53:33 0,5 45,7 

18.07.08 
Estimativas do Banco de Portugal; Crítica de Luís Filipe 
Menezes à liderança do PSD 

5 0:54:24 0,2 20,9 

25.07.08 Energia nuclear 5 0:51:04 0,2 17,3 
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01.08.08 Estatuto político-administrativo dos Açores 5 0:54:47 0,2 23,2 

29.08.08 Segurança – aumento da criminalidade violenta 5 0:52:53 0,2 16,8 

05.09.08 Reinício do “ano político” 5 0:57:01 0,2 14,7 

12.09.08 Estatuto dos Açores – veto presidencial 5 0:53:54 0,2 16,2 

19.09.08 
Crise financeira; Preço dos combustíveis; Início dos 
trabalhos na AR 

5 0:57:02 0,2 16,8 

26.09.08 Efeitos da crise financeira norte-americana 5 0:56:23 0,1 8,2 

03.10.08 Plano Paulson; Indicadores económico-financeiros 5 0:51.55 0,2 16,2 

10.10.08 Crise financeira 5 0:58:03 0,3 25,4 

17.10.08 Proposta do Orçamento de Estado 2009 5 0:51:12 0,2 18,0 

24.10.08 Fundo de garantia do Estado aos bancos 5 0:53:06 0,3 30,4 

31.10.08 
Proposta de Orçamento de Estado 2009; 
Descontentamento dos militares 

5 0:51:55 0,3 24,5 

07.11.08 
Código do Trabalho; Orçamento de Estado 2009; 
Nacionalização do BPN 

5 0:50:41 0,2 19,2 

14.11.08 Manifestações de professores e alunos 5 0:53:29 0,2 18,4 

21.11.08 
Protestos dos professores; Declarações de Manuela 
Ferreira Leite sobre suspensão da democracia; Caso 
BPN 

5 0:54:38 0,5 45,5 

28.11.08 Orçamento de Estado 2009 5 0:50:31 0,5 44,9 

05.12.08 Contestação à avaliação docente; Caso BPN 5 0:50:28 0,1 9,5 

12.12.08 
Avaliação de professores; Plano europeu de 
relançamento da economia; Faltas dos deputados 

5 0:51:34 0,3 26,6 

19.12.08 Contestação à avaliação de professores; Caso BPN 5 0:51:01 0,2 15,7 

26.12.08 Balanço de 2008; Perspectivas de 2009 5 0:52:48 0,2 17,8 

Total 220 39:13:16   

Médias 0:54:44 0,2 19,1 

N = 44 (N.º total de edições do Pontos de Vista). 

CORREDOR DO PODER (REEXIBIÇÃO) 

 Fig. 226  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA CORREDOR DO PODER (RTPN) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Tema 
Duração 
(h:m:s) 

Rat. 
(%) 

Rat. 
(#) 

11.10.08 
Sondagem da Universidade Católica sobre as eleições legislativas / Sobre 
a crise financeira / Sobre o casamento homossexual 

00:58:37 0,0 0,6 

18.10.08 Orçamento de Estado 2009 01:01:08 0,0 0,1 

25.10.08 
Declarações de Freitas do Amaral sobre o acidente de Sá Carneiro / 
Eleições Regionais dos Açores / Promulgação da Nova Lei do Divórcio 

01:06:54 0,0 0,0 

01.11.08 Aumento do Salário Mínimo / Eleições nos Estados Unidos da América 01:10:12 0,0 0,0 

15.11.08 Crise na Educação/ As explicações de Vítor Constâncio sobre o BPN 01:04:09 0,0 0,3 

Total 05:21:00 
  

Médias 01:04:12 0,0 0,2 

N= 5 (N.º total de reexibições do Corredor do Poder) 
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PRÓS E CONTRAS (REEXIBIÇÃO) 

 Fig. 227  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA PRÓS E CONTRAS (RTPN) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Tema 
Duração  
(h:m:s) 

Rat.  
(%) 

Rat.  
(#) 

09.01.08 Para onde vai a saúde?                                                                                                                                                                   2:29:27 0,0 1,9 

16.01.08 Alcochete: as consequências da decisão 3:00:27 0,1 9,8 

23.01.08 Cigarros apagados (nova lei anti-tabaco) 2:55:30 0,2 17,3 

30.01.08 Impacto do abrandamento da economia na vida dos portugueses 2:39:36 0,1 8,0 

13.02.08 O que pensam os portugueses da justiça? 2:44:27 0,0 1,1 

20.02.08 A terceira travessia do Tejo 2:42:02 0,0 3,3 

27.02.08 Avaliação de professores e gestão das escolas 2:54:45 0,1 4,9 

05.03.08 A educação na hora da verdade 2:37:32 0,0 0,7 

12.03.08 Rei ou Presidente? 2:44:54 0,1 7,4 

19.03.08 A confiança dos portugueses 2:42:44 0,0 3,5 

02.04.08 O fim da autoridade (caso da Escola Carolina Michaelis) 2:57:13 0,0 3,3 

09.04.08 Terceira travessia sobre o Tejo: o debate final 2:36:04 0,1 5,4 

16.04.08 Português escrito: a uniformidade é possível? 2:50:30 0,1 5,9 

23.04.08 PSD – Quem sucede a Menezes? 2:12:46 0,0 3,7 

30.04.08 Novo Código do Trabalho 2:54:00 0,1 8,3 

07.05.08 A escalada do preço da comida 2:44:06 0,0 2,1 

14.05.08 O apito final 2:49:39 0,2 18,1 

21.05.08 Quem trava o aumento dos combustíveis? 2:41:11 0,1 8,8 

28.05.08 Crise económica - Como vamos resistir? 1:46:03 0,1 13,0 

04.06.08 Crise nas pescas 2:37:12 0,2 12,9 

18.06.08 Futebol: coesão ou alienação? 2:42:19 0,0 2,7 

02.07.08 Portugal: estratégias para a crise 2:44:46 0,0 4,7 

09.07.08 O estado da saúde em Portugal 2:50:23 0,1 7,2 

16.07.08 A sociedade da nação 2:51:20 0,0 3,0 

01.10.08 Divórcio sem culpa 1:58:43 0,0 1,4 

15.10.08 Respostas aos dias de incerteza 1:40:40 0,1 7,0 

22.10.08 O veredicto da sociedade 2:15:15 0,0 1,3 

29.10.08 
O valor da casa 
As casas estão a perder valor 

1:40:34 0,1 13,1 

04.11.08 Eleições nos EUA: o mundo pós-Bush 2:01:53 0,0 1,1 

11.11.08 Caso BPN: nacionalização na era do capitalismo 2.09:48 0,3 26,2 

18.11.08 A batalha de Lisboa 2:00:15 0,0 2,5 

25.11.08 Avaliação: simplificação ou suspensão 1:41:31 0,2 14,7 

16.12.08 O que vem aí? 2:00:38 0,0 1,4 

Total 80:08:25  

Médias 2:30:16 0,1 6,8 

N = 33 (N.º total de edições do Prós e Contras). 
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GRANDE ENTREVISTA (REEXIBIÇÃO) 

 Fig. 228  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA GRANDE ENTREVISTA (RTPN) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data 
Actor/ 

Protagonista 
Actividade/Função Exibição 

Duração 
(h:m:s) 

Rat 
(%) 

Rat. 
(#) 

11-01-08 
Carlos Matias 
Ramos 

Presidente do Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil 

1ª Exibição 0:38:39 0,1 8,4 

11-01-08 
Carlos Matias 
Ramos 

Presidente do Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil 

Reexibição 0:38:39 0,0 2,8 

18-01-08 Ferreira de Oliveira 
Presidente da Comissão Executiva da GALP 
Energia 

1ª Exibição 0:37:03 0,1 6,0 

18-01-08 Ferreira de Oliveira 
Presidente da Comissão Executiva da GALP 
Energia 

Reexibição 0:37:02 0,0 4,0 

25-01-08 Vitor Constâncio Governador do Banco de Portugal 1ª Exibição 0:42:39 0,1 10,6 

25-01-08 Vitor Constâncio Governador do Banco de Portugal Reexibição 0:42:59 0,0 0,1 

01-02-08 Marinho Pinto Bastonário da Ordem dos Advogados 1ª Exibição 0:40:45 0,1 7,8 

01-02-08 Marinho Pinto Bastonário da Ordem dos Advogados Reexibição 0:40:45 0,1 5,1 

08-02-08 Charles Aznavour Cantor francês 1ª Exibição 0:34:38 0,1 8,4 

08-02-08 Charles Aznavour Cantor francês Reexibição 0:34:38 0,0 0,0 

22-02-08 António Costa Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 1ª Exibição 0:34:06 0,0 1,2 

22-02-08 António Costa  Presidente da Câmara Municipal de Lisboa Reexibição 0:34:06 0,0 2,0 

29-02-08 Simone de Oliveira Artista 1ª Exibição 0:37:27 0,1 11,8 

29-02-08 Simone de Oliveira  Artista Reexibição 0:37:28 0,1 5,9 

07-03-08 
Maria de Lurdes 
Rodrigues 

Ministra da Educação 1ª Exibição 0:39:52 0,4 37,0 

07-03-08 
Maria de Lurdes 
Rodrigues 

Ministra da Educação Reexibição 0:39:52 0,0 0,0 

14-03-08 Luís Filipe Menezes Presidente do PSD 1ª Exibição 0:37:38 0,2 17,2 

21-03-08 Luís Martins 
Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão 

1ª Exibição 0:32:50 0,1 11,2 

21-03-08 Luís Martins 
Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão 

Reexibição 0:32:49 0,0 2,2 

18-04-08 António Borges 
Economista, Professor Universitário, 
Militante do PSD 

1ª Exibição 0:30:31 0,2 21,3 

18-04-08 António Borges 
Economista, Professor Universitário, 
Militante do PSD 

Reexibição 0:30:31 0,0 1,7 

25-04-08 Rui Rio Presidente da Câmara Municipal do Porto 1ª Exibição 0:33:36 0,1 5,0 

25-04-08 Rui Rio Presidente da Câmara Municipal do Porto Reexibição 0:33:37 0,1 7,2 

02-05-08 
Pedro Santana 
Lopes 

Candidato à liderança do PSD 1ª Exibição 0:32:21 0,0 0,1 

02-05-08 
Pedro Santana 
Lopes 

Candidato à liderança do PSD Reexibição 0:32:21 0,0 0,9 

08-05-08 
Manuela Ferreira 
Leite 

Candidata à liderança do PSD 1ª Exibição 0:33:56 0,0 2,7 

09-05-08 Luiz Felipe Scolari Seleccionador Nacional de Futebol 1ª Exibição 0:39:01 0,2 23,1 

09-05-08 Luiz Felipe Scolari Seleccionador Nacional de Futebol Reexibição 0:39:00 0,0 0,7 

16-05-08 Hermínio Loureiro 
Presidente da Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional 

1ª Exibição 0:37:05 0,1 6,1 

23-05-08 Luís Gomes Sargento 1ª Exibição 0:29:59 0,1 5,7 

23-05-08 Luís Gomes Sargento Reexibição 0:29:59 0,0 1,3 

30-05-08 Ivo Pitanguy Cirurgião plástico brasileiro 1ª Exibição 0:34:47 0,0 4,5 

30-05-08 Ivo Pitanguy Cirurgião plástico brasileiro Reexibição 0:34:47 0,1 8,6 
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06-06-08 Manuel Alegre Deputado do PS 1ª Exibição 0:30:06 0,2 14,4 

06-06-08 Manuel Alegre Deputado do PS Reexibição 0:30:05 0,0 0,2 

13-06-08 
Salvador Vaz da 
Silva 

Doente Oncológico 1ª Exibição 0:32:52 0,1 12,8 

13-06-08 
Salvador Vaz da 
Silva 

Doente Oncológico Reexibição 0:32:52 0,0 1,2 

11-07-08 Marinho Pinto Bastonário da Ordem dos Advogados 1ª Exibição 0:38:16 0,2 22,9 

18-07-08 Luis Filipe Vieira Presidente do Benfica 1ª Exibição 0:35:29 0,1 7,7 

18-07-08 Luís Filipe Vieira Presidente do Benfica Reexibição 0:35:29 0,1 8,1 

25-07-08 Gonçalo Amaral 
Inspector responsável pela investigação 
Maddie 

1ª Exibição 0:43:09 0,2 21,9 

25-07-08 Gonçalo Amaral 
Inspector responsável pela investigação 
Maddie 

Reexibição 0:43:00 0,2 21,1 

25-07-08 Gonçalo Amaral 
Inspector responsável pela investigação 
Maddie 

Reexibição 0:43:09 0,1 10,3 

29-08-08 Rui Pereira Ministro da Administração Interna 1ª Exibição 0:33:47 0,1 5,8 

29-08-08 Rui Pereira Ministro da Administração Interna Reexibição 0:33:47 0,0 2,5 

12-09-08 
Maria José 
Morgado 

Procuradora Geral-Adjunta 1ª Exibição 0:37:52 0,0 0,2 

12-09-08 
Maria José 
Morgado 

Procuradora Geral-Adjunta Reexibição 0:37:51 0,0 1,1 

19-09-08 Fernando Ulrich Presidente do BPI 1ª Exibição 0:34:15 0,1 9,7 

19-09-08 Fernando Ulrich Presidente do BPI Reexibição 0:34:14 0,0 0,1 

26-09-08 
Luis Marques 
Mendes 

Ex-líder do PSD. Militante PSD 1ª Exibição 0:35:10 0,0 4,0 

26-09-08 
Luis Marques 
Mendes 

Ex-líder do PSD. Militante PSD Reexibição 0:35:10 0,0 0,1 

03-10-08 Paulo de Carvalho Cantor 1ª Exibição 0:27:35 0,2 16,0 

10-10-08 Nuno Lobo Antunes Neuropediatra 1ª Exibição 0:27:39 0,0 0,0 

18-10-08 Teixeira dos Santos Ministro das Finanças 1ª Exibição 0:39:03 0,0 1,0 

24-10-08 
Diogo Freitas do 
Amaral 

Professor 1ª Exibição 0:37:23 0,0 3,7 

31-10-08 Madalena Iglésias Artista 1ª Exibição 0:34:17 0,1 11,7 

14-11-08 Carlos Queiroz Seleccionador Nacional de Futebol 1ª Exibição 0:30:06 0,1 6,0 

21-11-08 
Maria de Lurdes 
Rodrigues 

Ministra da Educação 1ª Exibição 0:37:41 0,0 3,6 

22-11-08 
Manuel Dias 
Loureiro 

Conselheiro de Estado. Gestor de empresas 1ª Exibição 0:24:19 0,0 0,0 

22-11-08 
Manuel Dias 
Loureiro 

Conselheiro de Estado. Gestor de empresas Reexibição 0:37:53 0,3 25,0 

28-11-08 Catalina Pestana Antiga Provedora da Casa Pia 1ª Exibição 0:32:59 0,1 5,1 

05-12-08 Jerónimo de Sousa Secretário-geral do PCP 1ª Exibição 0:31:04 0,1 10,0 

12-12-08 Francisco Louçã Líder do BE 1ª Exibição 0:29:32 0,0 3,6 

19-12-08 Manuel Alegre Deputado do PS 1ª Exibição 0:31:35 0,1 11,2 

Total 37:33:05 
  

Médias 00:35:12 0,1 7,4 

 N= 64 (N.º total de exibições da Grande Entrevista, incluindo 1ªs. exibições e reexibições) 
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EURODEPUTADOS (REEXIBIÇÃO) 

 Fig. 229  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA EURODEPUTADOS (RTPN) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Tema Exibição Duração 
Rat. 
(%) 

Rat. 
(#) 

04.01.08 Cimeira Euro-Africana                                                                                                                                                                                                                                      1ª. Exibição 0:32:19 0,0  1,5 

11.01.08 Balanço da presidência portuguesa da União Europeia                                                                                                                                                                                                        1ª. Exibição 0:32:43 0,1  11,3 

18.01.08 Debate sobre a globalização no parlamento europeu                                                                                                                                                                                                          1ª. Exibição 0:33:00 0,0  1,2 

25.01.08 Independência do Kosovo                                                                                                                                                                                                                                    1ª. Exibição 0:32:24 0,0  2,6 

01.02.08 Presidência Europeia da Eslovénia                                                                                                                                                                                                                          1ª. Exibição 0:31:22 0,0  2,9 

08.02.08 Decisão do Governo de não referendar o Tratado de Lisboa                                                                                                                                                                                                   1ª. Exibição 0:31:04 0,0  1,1 

15.02.08 Consequências do preço do petróleo nas economias europeias                                                                                                                                                                                                 1ª. Exibição 0:32:15 0,1  5,0 

22.02.08 Independência do Kosovo e situação em Timor                                                                                                                                                                                                                1ª. Exibição 0:33:19 0,0  4,5 

29.02.08 Igualdade de direitos entre homens e mulheres                                                                                                                                                                                                              1ª. Exibição 0:35:24 0,0  4,4 

07.03.08 Abrandamento da economia europeia na parte final de 2007                                                                                                                                                                                                   1ª. Exibição 0:31:54 0,0  1,5 

14.03.08 50º Aniversário do Parlamento Europeu                                                                                                                                                                                                                      1ª. Exibição 0:33:07 0,0  1,2 

21.03.08 Aumento do preço dos bens de consumo essenciais                                                                                                                                                                                                            1ª. Exibição 0:32:46 0,1  6,0 

28.03.08 Relatório sobre a situação no Iraque elaborado por Ana Gomes                                                                                                                                                                                               1ª. Exibição 0:32:16 0,0  3,6 

04.04.08 Indústria pesqueira na UE                                                                                                                                                                                                                                  1ª. Exibição 0:31:15 0,0  2,1 

11.04.08 O Tratado de Lisboa                                                                                                                                                                                                                                        1ª. Exibição 0:32:07 0,1  6,1 

18.04.08 Relatório sobre os direitos das crianças                                                                                                                                                                                                                   1ª. Exibição 0:31:12 0,0  1,2 

25.04.08 Candidatos à presidência do Conselho Europeu                                                                                                                                                                                                               1ª. Exibição 0:31:45 0,0  2,3 

02.05.08 
Debate sobre a situação da China e sua implicações em África e 
no Tibete                                                                                                                                                                                   

1ª. Exibição 0:33:06 0,0  1,1 

09.05.08 Sobre a fome no mundo                                                                                                                                                                                                                                      1ª. Exibição 0:32:39 0,0  0,5 

30.05.08 Reforma da Política Agrícola comum                                                                                                                                                                                                                         1ª. Exibição 0:33:20 0,1  9,3 

06.06.08 Situação do desporto na UE                                                                                                                                                                                                                                 1ª. Exibição 0:32:25 0,1  4,9 

13.06.08 Dia Europeu do Mar e a Política Marítima Europeia                                                                                                                                                                                                          1ª. Exibição 0:32:53 0,0  0,6 

20.06.08 Resultado do Referendo ao Tratado de Lisboa na Irlanda                                                                                                                                                                                                     1ª. Exibição 0:30:38 0,1  6,9 

27.06.08 Preço do petróleo e repercussões nas economias europeias                                                                                                                                                                                                   1ª. Exibição 0:33:46 0,0  4,6 

05.01.08 Cimeira Euro-Africana                                                                                                                                                                                                                                      Reexibição 0:32:19 0,0  3,3 

12.01.08 Balanço da presidência portuguesa da União Europeia                                                                                                                                                                                                        Reexibição 0:32:44 0,0  0,7 

15.03.08 50º Aniversário do Parlamento Europeu                                                                                                                                                                                                                      Reexibição 0:33:08 0,1  6,5 

22.03.08 Aumento do preço dos bens de consumo essenciais                                                                                                                                                                                                            Reexibição 0:32:46 0,1  8,1 

29.03.08 Relatório sobre a situação no Iraque elaborado por Ana Gomes                                                                                                                                                                                               Reexibição 0:32:16 0,1  8,9 

05.04.08 Indústria pesqueira na UE                                                                                                                                                                                                                                  Reexibição 0:31:15 0,1  6,6 

04.07.08 Eleições americanas Repercussões na política internacional                                                                                                                                                                                                 1ª. Exibição 0:33:02 0,0  2,5 

12.07.08 
Não da Irlanda no referendo Europeu e repercussões na 
presidência francesa da Europa                                                                                                                                                                       

1ª. Exibição 0:32:10 0,0  0 

18.07.08 
Banco Central Europeu aumenta taxas de juro; receios dos 
países do sul da Europa de abrandamento da economia                                                                                                                                               

1ª. Exibição 0:31:14 0,1  9,0 

05.09.08 União europeia pede a Rússia que se retire da Ossetia do sul                                                                                                                                                                                               1ª. Exibição 0:32:31 0,1  9,4 

12.09.08 
a revolução que constitui a nomeação de um negro pelos 
democratas como candidato a presidência dos EUA e a sua 
possível nova politica                                                                                                                      

1ª. Exibição 0:31:53 0,0  1,0 

19.09.08 Economistas admitem possibilidade de recessão na Europa                                                                                                                                                                                                    1ª. Exibição 0:33:13 0,0  0,3 

05.10.08 Crise do subprime falências americanas recessão europeia                                                                                                                                                                                                  1ª. Exibição 0:34:52 0,0  1,6 

11.10.08 UE organiza primeira cimeira europeia dedicada a etnia cigana                                                                                                                                                                                              1ª. Exibição 0:31:51 0,1  5,6 

25.10.08 
Parlamento europeu organiza semana africana que reúne 
líderes dos 2 continentes                                                                                                                                                                            

1ª. Exibição 0:30:46 0,0  0,7 
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01.11.08 
Chefes de estado da união europeia unem-se contra a crise 
financeira                                                                                                                                                                                       

1ª. Exibição 0:36:19 0,0  0,4 

08.11.08 
Nicolas Sarkosy propõe governo económico europeu para fazer 
face a crise económica                                                                                                                                                                         

1ª. Exibição 0:32:38 0,0  2,3 

15.11.08 
Portugal é 27 pais da UE a reconhecer a independência do 
Kosovo                                                                                                                                                                                            

1ª. Exibição 0:32:28 0,0  0,5 

29.11.08 
Países mais ricos do mundo e potenciais emergentes reúnem-se 
em Washington para procurar saída para crise financeira                                                                                                                                        

1ª. Exibição 0:31:42 0,0  1,7 

13.12.08 Cimeira de nice normaliza relações entre Moscovo e Bruxelas                                                                                                                                                                                                1ª. Exibição 0:31:44 0,1  9,9 

18.10.08 
Ameaça de recessão na Europa tem impacto na luta contra 
alterações climáticas                                                                                                                                                                              

1ª. Exibição 0:31:45 0,0  0,6 

26.09.08 
Instituto estatística europeu divulga estudo alarmante sobre 
envelhecimento da população europeia                                                                                                                                                          

1ª. Exibição 0:33:05 0,0  1,3 

16.05.08 
Cultura é parente pobre da UE. Deputados defendem programas 
que estimulem a criatividade                                                                                                                                                                   

1ª. Exibição 0:32:50 0,0  0,8 

26.07.08 
Legislação aprovada em Junho pelo PE sobre imigração ilegal 
contestada pelos organismos de defesa dos direitos humanos                                                                                                                                     

1ª. Exibição 0:31:50 0,0  1,7 

27.12.08 
Situação na Geórgia, não irlandês, crise sistema financeiro - 
temas que marcaram a presidência francesa da Europa                                                                                                                                          

1ª. Exibição 0:31:07 0,1  9,1 

Total 26:30:27 
  

Médias 00:32:27 0,03 3,7 

 N= 49 (N.º total de exibições do programa Eurodeputados, incluindo 1ªs. exibições e reexibições) 

PARLAMENTO (REEXIBIÇÃO) 
 

 Fig. 230  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA PARLAMENTO (RTPN) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Tema 
Duração 
(h:m:s) 

Rat. 
(%) 

Rat. 
(#) 

12.01.08 Novo Aeroporto de Lisboa 0:58:09 0,0  3,4 

19.01.08 Ratificação do Tratado de Lisboa 0:57:30 0,0  4,1 

26.01.08 Reestruturação dos serviços de urgência 0:55:13 0,0  2,2 

02.02.08 Remodelação do Governo 0:56:27 0,1  5,0 

09.02.08 
Declarações do Bastonário da Ordem dos Advogados sobre a corrupção em 
cargos de relevo no Estado 

0:57:28 0,2  17,3 

16.02.08 Sistema de avaliação de desempenho dos professores 0:55:55 0,0  4,1 

23.02.08 Investigação de alegadas irregularidades no BCP 0:56:27 0,1  7,2 

01.03.08 Discussão sobre o modelo de financiamento dos partidos políticos 0:56:47 0,0  2,1 

15.03.08 3 Anos de Governo PS 0:55:57 0,0  2,3 

29.03.08 Défice orçamental e a redução do IVA 0:57:58 0,0  3,1 

05.04.08 Violência e indisciplina nas escolas 0:55:09 0,1  5,4 

12.04.08 Precariedade laboral 0:57:24 0,1  6,5 

19.04.08 Fim do divórcio litigioso 0:57:17 0,2  16,4 

26.04.08 Balanço do estado da Democracia na comemoração do 25 de Abril 1:00:20 0,0  2,3 

03.05.08 Revisão do Código Laboral 0:54:54 0,0  1,0 

10.05.08 Nova direcção da Polícia Judiciária e a tutela da Administração Interna 0:58:12 0,0  0,7 

24.05.08 Medidas contra a crise anunciadas pelo Governo 0:58:37 0,0  2,5 

07.06.08 Chumbo da moção de censura do CDS-PP ao Governo 0:56:27 0,0  3,1 

14.06.08 Protesto/bloqueio dos camionistas 0:57:33 0,1  5,9 
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21.06.08 Consequências do NÃO da Irlanda no Referendo ao Tratado de Lisboa 0:58:16 0,1  12,6 

28.06.08 Controvérsia sobre alegado facilitismo dos exames nacionais 0:56:51 0,0  1,7 

05.07.08 
Observatório dos sistemas de saúde alerta para desinvestimento no serviço 
público e escassez de recursos profissionais 

0:57:37 0,0  3,8 

12.07.08 Debate sobre o estado da nação 0:58:23 0,1  5,1 

04.10.08 
Turbulência nos mercados financeiros norte-americanos já abala Europa; efeitos 
na vida dos portugueses 

0:52:29 0,0  1,9 

11.10.08 Parlamento chumba proposta de casamento entre pessoas do mesmo sexo 0:56:40 0,0  4,3 

18.10.08 
Apresentação da proposta de orçamento de estado. Crise financeira ameaça 
economias de todo o mundo 

0:54:36 0,0  3,8 

25.10.08 
Cavaco Silva promulga segunda versão da lei do divórcio mas mantém as 
mesmas críticas 

0:56:39 0,1  8,9 

01.11.08 Novo estatuto dos Açores provoca braço de ferro entre PR e Governo 0:56:04 0,1  13,2 

08.11.08 Nacionalização BPN; supervisão do sistema financeiro 0:58:52 0,1  10,1 

15.11.08 120 Mil professores protestam na rua contra modelo de avaliação 0:56:04 0,0  3,3 

22.11.08 
INE revela que taxa de desemprego subiu no terceiro trimestre do ano e inverteu 
pela primeira vez a tendência de queda desde 2007 

0:57:49 0,1  7,2 

29.11.08 
Constituição de uma comissão de inquérito para apurar o que se passou no BPN 
e na supervisão 

0:57:12 0,1  9,0 

06.12.08 
PS vai confirmar estatuto político-administrativo dos Açores apesar de todas as 
reservas do PR 

0:51:14 0,1  6,2 

13.12.08 
48 Deputados faltaram a votações e alguns assinaram folha - relance do debate 
sobre assiduidade parlamentar 

0:56:26 0,0  4,1 

20.12.08 Plano anti-crise apresentado pelo Governo 0:57:34 0,1  10,4 

08.03.08 Clima de insegurança no país em debate na AR 0:54:00 0,1  5,9 

17.05.08 
Escalada do preço de petróleo; abrandamento da economia no 1º trimestre do 
ano 

0:56:54 0,0  3,2 

27.09.08 
Crise financeira internacional ameaça estabilidade do país em véspera de ano de 
eleições 

0:53:46 0,1  4,9 

02.11.08 Novo estatuto dos Açores provoca braço de ferro entre PR e Governo 0:56:04 0,0  0,2 

26.10.08 
Cavaco Silva promulga segunda versão da lei do divórcio mas mantém as 
mesmas críticas 

0:56:37 0,0  0,7 

Total 37:43:51 
  

Médias 00:56:36 0,1 5,4 

 N= 40 (N.º total de edições do programa Parlamento) 

AS ESCOLHAS DE MARCELO REBELO DE SOUSA E NOTAS SOLTAS DE ANTÓNIO VITORINO 
(REEXIBIÇÃO NA RTPN) 

 Fig. 231   DADOS POR EDIÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMENTÁRIO A (RTPN) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Programa Data 
Duração 
(h:m:s) 

Rat.  
(%) 

Rat.  
(#) 

As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa 06.01.08 0:28:18 0,2 17,2 

13.01.08 0:25:26 0,1 10,6 

20.01.08 0:31:14 0,0 1,5 

27.01.08 0:31:57 0,1 8,9 

03.02.08 0:30:08 0,1 7,5 

10.02.08 0:24:26 0,4 35,4 

17.02.08 0:32:24 0,1 8,9 

24.02.08 0:32:12 0,2 18,5 

02.03.08 0:31:57 0,1 13,8 
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09.03.08 0:31:47 0,2 19,6 

16.03.08 0:29:55 0,2 19,2 

23.03.08 0:32:45 0,0 2,3 

30.03.08 0:31:06 0,0 4,5 

06.04.08 0:26:36 0,2 16,5 

13.04.08 0:30:52 0,2 17 

20.04.08 0:30:31 0,2 16,1 

27.04.08 0:31:20 0,2 19,2 

04.05.08 0:33:31 0,1 8,8 

11.05.08 0:31:22 0,1 13 

18:05:08 0:29:30 0,0 1,7 

25.05.08 0:28:55 0,1 9,9 

01.06.08 0:29:37 0,1 12,9 

08.06.08 0:23:53 0,1 8,7 

15.06.08 0:28:57 0,1 9,2 

22.06.08 0:30:53 0,0 4,1 

29.06.08 0:27:36 0,2 18,4 

07.07.08 0:31:16 0,0 2,2 

13.07.08 0:30:22 0,0 2,3 

20.07.08 0:20:52 0,1 13,1 

07.09.08 0:25:48 0,1 11,2 

14.09.08 0:19:04 0,1 8,2 

21.09.08 0:21:02 0,1 9,6 

28.09.08 0:23:29 0,2 14,2 

05.10.08 0:22:07 0,0 2,4 

12.10.08 0:21:33 0,1 6,6 

26.10.08 0:19:20 0,2 21,3 

02.11.08 0:22:25 0,1 5,4 

09.11.08 0:21:39 0,0 0,1 

16.11.08 0:21:00 0,1 6,5 

23.11.08 0:21:51 0,1 8,0 

30.11.08 0:23:31 0,1 4,9 

07.12.08 0:20:21 0,0 0,9 

14.12.08 0:21:27 0,0 4,0 

Total 19:24:15 
  

Notas Soltas de António Vitorino 29:09:08 0:15:15 0,0 0,0 

06:10:08 0:16:03 0,1 5,9 

13.10.08 0:18:53 0,0 0,1 

27.10.08 0:15:25 0,1 8,6 

03.11.08 0:18:28 0,0 0,1 

10.11.08 0:19:04 0,3 26,8 

18.11.08 0:17:36 0,1 1,8 

24.11.08 0:18:14 0,0 3,2 

01.12.08 0:17:34 0,0 0,2 

08.12.08 0:17:49 0,0 2,0 

15.12.08 0:17:25 0,0 0,6 

Total 3:11:46 
  

N= 54 (N.º total de edições dos programas de comentário). O programa Notas Soltas de António Vitorino começou a 
ser reexibido na RTPN em 29 de Setembro de 2008. 
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 RTP MADEIRA  

DEBATE POLÍTICO 

 Fig. 232  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA DEBATE POLÍTICO (RTP MADEIRA) 

1 de Janeiro a 31de Dezembro de 2008 

Data Temas 
Duração 
(h:m:s) 

06.05.08 
07.05.08** 

A Liberalização da Linha Aérea da Madeira 
00:43:13 
00:43:14 

20.05.08 
21.05.08** 

Pobreza e Exclusão Social 
00:45:39 
00:45:30 

03.06.08 
04.06.08** 

Candidatos às eleições intercalares na freguesia da Gaula 
01:07:58 
01:07:58 

17.06.08 
18.06.08** 

As Jotas potenciam o maior envolvimento dos jovens na política? 
00:45:00 
00:45:00 

08.07.08 
09.07.08** 

Debate sobre os factos mais marcantes da actualidade regional antes das férias 
00:49:06 
00:49:07 

14.10.08 
15.10.08** 

A crise e as implicações nas famílias e nas pequenas e médias empresas. Medidas sociais 
na "economia real" (Prioridades sociais para o Orçamento) 

00:41:16 
00:41:11 

28.10.08 
29.10.08** 

Perspectivas económico-financeiras para a região e o Orçamento de Estado para 2009 
para a Madeira 

00:56:16 
00:56:16 

11.11.08 
12.11.08** 

Factos que abalaram o Parlamento Madeirense 
00:47:59 
00:47:59 

25.11.08 
26.11.08** 

A Educação em debate 
00:45:44 
00:45:41 

09.12.08 
10.12.08** 

Orçamento Regional e Plano para 2009 
01:03:07 
01:03:06 

Total 16:50:12 

Média 00:50:31 

N= 20 (N.º total de edições do Debate Político, incluindo 1ªs. exibições e reexibições) 
**Reexibição. 

TEM A PALAVRA 

 Fig. 233  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA TEM A PALAVRA (RTP MADEIRA) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data 
Hora início 

(h:m:s) 
Duração 
(h:m:s) 

Actores 

08.01.08 21:45:55 0:56:16 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS) 

22.01.08 21:50:18 0:50:56 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS) 

19.02.08 22:28:45 0:49:33 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS) 

04.03.08 21:49:50 0:48:04 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS) 

18.03.08 21:47:22 0:52:54 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS) 

01.04.08 22:02:40 0:53:26 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS) 

15.04.08 21:43:28 0:56:25 Guilherme Silva (PSD) 
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Maximiano Martins (PS) 

29.04.08 21:49:39 0:52:34 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS) 

13.05.08 22:30:13 0:41:39 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS) 

27.05.08 22:05:44 0:42:19 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS) 

10.06.08 21:40:30 0:44:16 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS) 

01.07.08 22:07:31 0:44:27 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS) 

07.10.08 21:58:44 0:39:26 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS 

21.10.08 22:19:59 0:39:31 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS 

04.11.08 22:53:53 0:43:05 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS 

18.11.08 21:47:25 0:43:32 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS 

02.12.08 21:56:32 0:43:20 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS 

16.12.08 21:49:02 0:43:30 
Guilherme Silva (PSD) 

Maximiano Martins (PS 

Total 14:05:13 

Média 0:46:57 

N= 18 (N.º total de edições do Tem a Palavra). 
* Não existem dados disponíveis relativamente às audiências da RTP Madeira. 
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AS ESCOLHAS DE MARCELO REBELO DE SOUSA E NOTAS SOLTAS DE ANTÓNIO VITORINO (REEXIBIÇÃO) 

 Fig. 234  DADOS POR EDIÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMENTÁRIO (RTP MADEIRA) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa As Notas Soltas de António Vitorino 

Data 
Duração 
(h:m:s) 

Data 
Duração 
(h:m:s) 

06.01.08 0:28:01 07.01.08 0:17:39 
13.01.08 0:25:16 14.01.08 0:18:18 
20.01.08 0:30:49 21.01.08 0:17:08 
27.01.08 0:31:38 28.01.08 0:15:04 
03.02.08 0:29:49 04.02.08 0:19:32 
10.02.08 0:24:01 11.02.08 0:16:25 
17.02.08 0:32:08 18.02.08 0:12:24 
24.02.08 0:31:50 25.02.08 0:16:03 
02.03.08 0:31:38 03.03.08 0:15:59 
09.03.08 0:31:30 10.03.08 0:18:28 
16.03.08 0:29:39 17.03.08 0:14:20 
23.03.08 0:32:34 24.03.08 0:15:50 
30.03.08 0:30:57 31.03.08 0:16:15 
06.04.08 0:26:26 07.04.08 0:16:54 
13.04.08 0:30:43 14.04.08 0:14:28 
20.04.08 0:30:20 21.04.08 0:15:54 
27.04.08 0:31:11 28.04.08 0:15:46 
04.05.08 0:33:31 05.05.08 0:16:56 
11.05.08 0:31:12 12.05.08 0:14:43 
18.05.08 0:29:19 19.05.08 0:16:24 
25.05.08 0:28:55 26.05.08 0:16:43 
01.06.08 0:29:38 02.06.08 0:18:44 
08.06.08 0:23:54 09.06.08 0:16:53 
15.06.08 0:28:58 16.06.08 0:16:21 
22.06.08 0:30:55 23.06.08 0:17:46 
29.06.08 0:27:39 30.06.08 0:18:24 
06.07.08 0:31:32 07.07.08 0:19:59 
13.07.08 0:30:35 14.07.08 0:18:53 
20:07:08 0:21:09 21:07:08 0.20:16 
07.09.08 0:26:13 08:09:08 0:15:00 
14.09.08 0:19:23 15:09:08 0:19:02 
21:09:08 0:21:18 22:09:08 0:15:11 
28:09.08 0:23:49 29:09:08 0:15:26 
05:10:08 0:22:25 06:10:08 0:16:29 
12:10:08 0:21:41 13.10.08 0:19:16 
26:10:08 0:19:40 27:10:08 0:15:44 
02:11:08 0:22:43 03:11:08 0:18:46 
09:11:08 0:22:01 10:11:08 0:19:25 
16:11:08 0:21:16 17:11:08 0:17:59 
23:11:08 0:22:11 24:11:08 0:18:33 
30:11:08 0:23:31 01:12:08 0:17:24 
07:12:08 0:20:30 08:12:08 0:18:14 
14:12:08 0:21:27 15:12:08 0:17:47 

Total 19:23:55 Total 11:52:29 
Média 0:27:04 Média 0:16:58 
N= 86 (N.º total de edições dos programas de comentário). 
* Não existem dados disponíveis relativamente às audiências da RTP Madeira. 
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 RTP AÇORES 

CAFÉ PARLAMENTO 

 Fig. 235  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA CAFÉ PARLAMENTO (RTP AÇORES) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Tema 
Actores 

(n) 
Duração 
(h:m:s) 

07.03.08 Base das Lajes 2 0:36:19 

14.03.08 Taxa de alcoolemia 3 0:33:46 

21.03.08 Mapa judiciário / Polícias intermunicipais 2 0:31:49 

28.03.08 Política europeia para as pescas e agricultura 1 0:29:50 

04.04.08 Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores 2 0:30:50 

11.04.08 Canal Parlamento 2 0:30:50 

18.04.08 Segurança 3 0:35:13 

25.04.08 Mulheres na política 2 0:30:46 

02.05.08 Rede de cuidados integrados dos Açores 3 0:32:20 

09.05.08 Associativismo juvenil 2 0:23:51 

16.05.08 Carreiras, vínculos e remunerações da Função Pública 3 0:31:45 

23.05.08 Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores 3 0:30:57 

30.05.08 Transportes aéreos nos Açores 3 0:32:46 

06.06.08 Potraa: Plano de Ordenamento do Turismo da Região Autónoma Açores 3 0:31:56 

13.06.08 Europa: projecto político da União Europeia 1 0:36:23 

20.06.08 Medidas legislativas para a agricultura nos Açores 3 0:30:25 

27.06.08 Balanço do presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores 1 0:34:10 

Total 39 9:03:56 

N= 17 (N.º total de edições do Café Parlamento). 
* Não existem dados disponíveis relativamente às audiências da RTP Açores.  

ESTADO DA REGIÃO 

 Fig. 236   DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA ESTADO DA REGIÃO (RTP AÇORES) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data Tema 
Duração 
(h:m:s) 

Actores 
(n) 

Actores políticos 
(n) 

10.07.08 Política de emprego na região 1:10:02 4 1 

24.07.08 Plano Regional do Ordenamento do Território 1:06:06 4 1 

07.08.08 Futuro da Cidade da Horta 0:46:41 4 0 

21.08.08 Turismo na Ilha Terceira 0:43:52 4 1 

04.09.08 Abuso no consumo de bebidas alcoólicas 1:07:07 4 0 

18.09.08 Sinistralidade nas estradas açorianas 1:07:44 4 0 

02.10.08 Eleições regionais - campanha eleitoral 1:01:32 4 0 

16.10.08 Análise eleições legislativas regionais 0:54:41 3 0 

30.10.08 Em que medida a crise financeira afecta os Açores 1:03:11 3 1 

13.11.08 Estatuto Político-Administrativo dos Açores 1:05:12 4 0 

27.11.08 Fim das quotas leiteiras 0:55:56 3 1 

11.12.08 Reportagem premiada "Sons de Leste" 0:55:34 2 0 

Total 11:57:38 43 5 

Média 0:59:48 
 

N = 12 (N.º total de edições do Estado da Região). 
* Não existem dados disponíveis relativamente às audiências da RTP Açores.  
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ESPECIAL INFORMAÇÃO 

 Fig. 237  DADOS POR EDIÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL INFORMAÇÃO (RTP AÇORES) 

1 de Janeiro a 31de Dezembro de 2008 

Data Tema 
Actores/ 

Convidados  
Duração  
(h:m:s) 

04.07.08 175 Anos da Cidade da Horta 4 01:02:35 

05.07.08 Cerimónia de inauguração oficial do empreendimento "Portas do Mar"   0* 01:26:32 

05.07.08 Espectáculo de inauguração das “Portas do Mar”   0* 02:25:51 

01.08.08 Festas da Semana do Mar 3 00:56:46 

01.08.08 Veto Presidencial ao novo Estatuto Político-Administrativo dos Açores 2 00:48:00 

06.09.08 Inauguração do pavilhão do Candelária   0* 00:11:30 

21.09.08 Doença de Alzheimer 4 01:02:14 

15.10.08 
Debate com os líderes políticos candidatos às eleições Legislativas 
Regionais 

7 01:48:20 

19.10.08 Acompanhamento do acto eleitoral para a Assembleia Regional dos Açores   0* 00:18:52 

19.10.08 AÇORES 2008 – Emissão especial de acompanhamento das eleições 7 04:28:44 

14.11.08 Apresentação do X Governo Regional dos Açores 2 00:44:31 

17.11.08 
Debate sobre a tomada de posse dos novos Deputados e Emissão em 
directo da Assembleia Regional 

2 02:11:46 

18.11.08 Cerimónia de Tomada de Posse do X Governo Regional   0* 01:27:11 

02.12.08 
Debate sobre o Estatuto Político-Administrativo dos Açores e o veto 
presidencial 

3 00:42:28 

09.12.08 Apresentação do programa do X Governo Regional na Assembleia Regional   0* 01:31:11 

11.12.08 
Aprovação do Programa do Governo Regional directo da Assembleia 
Regional 

  0* 02:43:35 

12.12.08 Debate sobre o Programa do X Governo Regional e sua aprovação 7 01:30:02 

Total 40 25:20:08 

Média 01:29:25 

N = 17 (N.º total de edições do Especial Informação). 
* Emissão especial sem a presença efectiva de actores/protagonistas. 
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 Fig. 238  PRESENÇA DE ACTORES/PROTAGONISTAS DO GOVERNO REGIONAL E DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO 

ESPECIAL INFORMAÇÃO (RTP AÇORES) 

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008 

Data 
Actor/ 

Protagonista 
Actor/ 

Protagonista 
Actor/ 

Protagonista 
Actor/ 

Protagonista 
Actor/ 

Protagonista 
Actor/ 

Protagonista 
Actor/ 

Protagonista 

04.07.08* 
Hélder Silva 
(Deputado 
PS) 

Jorge Costa 
Pereira 
(Deputado 
PSD) 

- - - - - 

01.08.08 

José Manuel 
Bolieiro  
(Deputado 
PSD) 

Ricardo 
Rodrigues 
(Deputado 
PS) 

- - - - - 

15.10.08** 
Carlos César 
(Candidato 
PS) 

Carlos Costa 
Neves 
(Candidato 
PSD) 

Artur Lima 
(Candidato 
CDS-PP) 

Aníbal Pires 
(Candidato 
CDU) 

Zuraida 
Soares 
(Candidata 
BE) 

Manuel 
Moniz 
(Candidato 
MPT) 

José 
Ventura 
(Candidato 
PDA) 

19.10.08* 

Ricardo 
Rodrigues 
(Deputado 
PS) 

Pedro 
Gomes 
(PSD) 

Nuno Melo 
Alves 
(CDS-PP) 

António 
Vitorino 
(PS) 

Marcelo 
Rebelo de 
Sousa  
(PSD) 

- - 

17.11.08 
Madruga da 
Costa 
(PSD) 

Manuel 
Goulart  
(PS) 

- - - - - 

12.12.08 

Hélder Silva 
(Líder 
parlamentar 
PS)  

António 
Marinho 
(Líder 
parlamentar 
PSD) 

Zuraida 
Soares 
(Líder 
parlamentar 
BE) 

Artur Lima 
*** 
(Líder 
parlamentar 
CDS-PP)  

Aníbal Pires 
(Líder 
parlamentar 
PCP) 

Paulo 
Estêvão 
(Líder 
parlamentar 
PPM) 

André 
Bradford 
(Sec. 
Regional 
Presidência) 

N = 6 (N.º total de edições do Especial Informação com actores/protagonistas do Governo Regional e dos Partidos 
Políticos). 
* Edições também com outros convidados, mas exteriores ao campo político-partidário. 
**O candidato do PPM, Paulo Estêvão, declinou convite por razões de agenda. 
*** O líder parlamentar do CDS-PP abandonou o programa, após 17 minutos de debate. 
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