Cobertura jornalística das eleições legislativas de 2009
27 de Agosto a 25 de Setembro de 2009

Sumário Executivo
1.

Os dados que a seguir se apresentam, cujos relatórios detalhados se encontram

em anexo, correspondem a duas vertentes da cobertura jornalística da campanha
eleitoral para as eleições legislativas de 27 de Setembro 2009: informação noticiosa
(abrangendo a televisão3 e a imprensa) e presença das candidaturas em programas e
espaços de opinião (abrangendo a televisão, a imprensa e a rádio).
2.

O período em análise vai de 27 de Agosto a 25 de Setembro de 2009. Os

órgãos de comunicação social incluídos são os seguintes4:
Serviços de programas de televisão generalistas, de âmbito nacional:
RTP1 - Telejornal (20h00)
RTP 2 - Jornal 2 (22h00)
SIC - Jornal da Noite (20h00)
TVI - Jornal Nacional (20h00)
Serviços de programas de televisão temáticos informativos:
RTPN- Jornal das 24 (24h00)
SIC Notícias – Jornal das 9 (21h00)
TVI 24 – Jornal do Dia/Jornal de Domingo (21h00)

4

A análise da informação noticiosa incide sobre os blocos informativos indicados para cada um dos
serviços de programas.
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Publicações periódicas de informação geral de âmbito nacional:
Correio da Manhã, Jornal de Notícias, 24 Horas, Público, Diário de Notícias, I,
Diário Económico, Weekend Económico, Jornal de Negócios, Expresso, Sol,
Visão, Sábado, Focus5
Serviços de programas de radiodifusão:
RDP - Antena 1
Rádio Renascença
TSF
Rádio Clube Português
3.

A recolha e o tratamento dos dados relativos à informação noticiosa dos

serviços de programas de televisão e das publicações periódicas, cujas metodologias
constam dos relatórios anexos, foram realizados em colaboração com o Centro de
Investigação Media & Jornalismo.
4.

Os elementos relativos aos programas e espaços de Opinião nos órgãos de

comunicação social analisados baseiam-se nos elementos fornecidos pelos diferentes
órgãos de comunicação social, após notificação da ERC tendo em vista o disposto na
Directiva 2/2009.
5.

À excepção dos jornais Público e da TVI, todos os operadores de televisão e de

rádio e publicações periódicas notificados pela ERC forneceram os elementos
solicitados, ainda que em alguns casos fora do prazo estabelecido para o efeito.
I.
6.

TELEVISÃO

No período oficial de campanha eleitoral - 13 a 25 de Setembro - foram

emitidas 778 peças informativas, relativas às Eleições Legislativas, no conjunto dos
serviços noticiosos considerados na análise. Nos serviços de programas generalistas de
5

Nesta apenas os espaços de opinião.
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âmbito nacional, o Jornal da Noite da SIC foi o serviço de programas que registou
maior número de peças (19,92%), seguido do Telejornal da RTP1 (16,71%), do Jornal
Nacional da TVI (14,52%) e do Jornal 2 da RTP2 (12,72%). Nos serviços de programas
temáticos de informação, o Jornal do Dia, da TVI 24, foi aquele que apresentou maior
número de peças (17,87%), seguido do Jornal das 24 da RTPN (13,75%) e do Jornal
das 9 da SIC Notícias (4,50%).
7.

No período anterior ao período oficial da campanha eleitoral - 27 de Agosto a 12

de Setembro - foram emitidas 627 peças informativas relativas às Eleições Legislativas
no conjunto dos serviços noticiosos considerados na análise. Nos serviços de programas
generalistas de âmbito nacional, o Jornal da Noite da SIC e o Telejornal da RTP1 foram
os serviços de notícias que registaram maior número de peças (16,27% e 16,11%,
respectivamente), seguidos do Jornal 2 da RTP2 (13,72%) e do Jornal Nacional da TVI
(12,44%). Nos serviços de programas temáticos de informação, o Jornal das 24 da
RTPN foi aquele que apresentou maior número de peças (15,95%), seguido do Jornal do
Dia da TVI 24 (14,50%) e do Jornal das 9 da SIC Notícias (11,00%).
8.

RTP1

Telejornal
- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas no Telejornal,
RTP1: PS, 26,7% no período oficial de campanha e 32,4% no período anterior;
PPD/PSD, 22,4% e 27,1%; BE, 14,7% e 12,9%; CDU, 12,9% e 12,0%; CDS/PP,
12,6% e 14,2%.
- As restantes dez candidaturas - MMS, PND, PCTP/MRPP, PPM e MEP, POUS,
PTP, PPV, FEH e PNR - estão presentes na RTP1, no período oficial da campanha,
embora com valores residuais.
- No período anterior abrangido na análise, apenas se regista a presença residual do
PCTP/MRPP, do PND e do MMS, estando ausentes a FEH, PPV, PPM, MEP, POUS,
PTP e PNR.
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Programas do género Opinião emitidos pela RTP1
- Quatro debates - “Frente-a-Frente” - com os líderes e candidatos do PS, PPD/PSD,
BE, CDS/PP e BE6.
Duas edições do programa Prós e Contras com participação, na primeira edição, de
representantes das candidaturas do BE, CDS-PP, CDU, PPD/PSD e PS; na segunda
edição, de representantes da FEH, MEP, MMS, PCTP/MRPP, PND, PNR, POUS,
PPM, PPV e PTP.
- Três edições do programa Corredor do Poder com participação de membros das
candidaturas e colaboradores residentes nesse programa, do BE, CDS-PP7, CDU,
PPD/PSD e PS.
- Duas edições do programa Antes pelo Contrário com participações dos líderes e
candidatos do PCTP/MRPP e de um candidato do BE, colaboradores residentes neste
programa8.
- Uma edição do programa Grande Entrevista com o líder e candidato do PS9.
Em suma quanto à RTP1:
A RTP1 contemplou no conjunto dos seus programas de informação diária e de
opinião analisados a presença de representantes das quinze candidaturas às
eleições legislativas, cumprindo o princípio geral da igualdade de oportunidades
das diferentes candidaturas.
9.

RTP2

Jornal 2
- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas na RTP2,
Jornal 2: PS, 27,1% no período oficial da campanha e 34,2% no período anterior;
6

De acordo com o sorteio acordado entre os três operadores, RTP, SIC e TVI, e as candidaturas
convidadas para os debates.
7
Os participantes neste programa são residentes. O representante do CDS não foi candidato às eleições
legislativas mas sim às eleições europeias.
8
Os participantes e residentes do CDS-PP e da CDU neste programa não foram candidatos às eleições
legislativas.
9
Em data anterior, próxima do período abrangido pela análise, foram entrevistados o candidato e líder
do BE, o líder do CDS-PP, o secretário-geral do PCP e a líder do PPD/PSD.
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PPD/PSD, 24,1% e 24,9%; BE, 12,6% e 12,4%; CDU, 10,6% e 13,0%; CDS/PP,
10,6% e 15,0%.
- As restantes dez candidaturas estão presentes na RTP2, no período oficial da
campanha, embora com valores residuais: o PND é o que regista maior número de
presenças, seguindo-se com valor igual o MMS, PCTP/MRPP, PPM, MEP, POUS,
PPV e FEH; e, por último, o PTP e o PNR.
- No período anterior ao período oficial da campanha eleitoral apenas se regista
presença, embora residual, da candidatura do PCTP/MRPP, estando ausentes as
candidaturas da FEH, MEP, MMS, PND, PNR, POUS, PPM, PPV e PTP.
Programas do género Opinião emitidos pela RTP2
- A RTP2 não emitiu, no período analisado, programas de opinião - debate,
entrevista, comentário ou outros - nos quais tenham participado candidatos às
eleições legislativas.
Em suma quanto à RTP2:
A RTP2 contemplou no conjunto dos espaços de informação diária analisados a
presença de representantes das quinze candidaturas às eleições legislativas,
cumprindo o princípio geral da igualdade de oportunidades das diferentes
candidaturas.
10.

RTPN

Jornal das 24
- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas na RTPN,
Jornal das 24: PS, 29,4% no período oficial da campanha e 35,4% no período anterior;
PPD/PSD, 24,9% e 28,8%; BE, 12,5% e 11,5%; CDS/PP, 12,1% e 12,8%; CDU,
10,9% e 11,1%.
- As dez restantes candidaturas estão presentes na RTPN embora com valores
residuais: o PCTP/MRPP é a candidatura que regista maior número de presenças,
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seguindo-se a do PND, a do PPM e MEP com o mesmo valor e, por fim, as
candidaturas do POUS, PTP, PPV, FEH e PNR.
- No período anterior ao período oficial da campanha eleitoral, apenas se regista
presença residual da candidatura do PCTP/MRPP, estando ausentes as candidaturas
da FEH, MEP, MMS, PND, PNR, POUS, PPM, PPV e PTP.
Programas do género Opinião emitidos pela RTPN
- Cinco debates - “Legislativas 09” - com participação de membros das candidaturas
do BE, CDS-PP, CDU, PPD/PSD e PS.
- Sete entrevistas no espaço Notícias à Noite: ao líder e candidato do PCTP/MRPP, a
um membro da candidatura do PPV, à líder e candidata do POUS e a membros das
candidaturas do PND, do FEH, do PTP e do PNR.10
- Dois debates, no período em análise, no programa Pontos de Vista com participação
de membros das candidaturas do BE, CDS/PP, CDU, PS e PPD/PSD11.
Em suma, quanto à RTPN:
A RTPN contemplou no conjunto dos espaços de informação diária analisados e de
opinião a presença de representantes das quinze candidaturas às eleições
legislativas, cumprindo o princípio geral da igualdade de oportunidades das
diferentes candidaturas.
11.

SIC

Jornal da Noite
- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas na SIC, Jornal
da Noite: PS, 30,9% no período oficial da campanha e 31% no período anterior;
PPD/PSD, 25,5% e 25,8%; BE, 15,1% e 15%; CDU, 11,1% e 14,6%; CDS/PP, 9,4% e
13,6%.
10

Em período anterior, próximo do período abrangido pela análise, foram convidados de Notícias à
Noite representantes da candidatura do MMS, do PPM e do MEP.
11

No primeiro debate, o representante do PPD/PSD não era candidato às eleições Legislativas de 2009.
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- As restantes dez candidaturas - MMS, PCTP/MRPP, PND, PPM, MEP, POUS,
PTP, PPV, FEH e PNR- encontram-se presentes neste serviço noticioso durante o
período oficial de campanha, embora com valores residuais. No período anterior ao
período oficial da campanha eleitoral, não se regista a presença de qualquer destas
candidaturas.
Programas do género Opinião emitidos pela SIC
- Três debates - “Frente-a-Frente” - com os líderes e candidatos do PS, PPD/PSD,
CDU, CDS/PP e BE12
- Oito edições do programa de entretenimento13 Gato Fedorento Esmiúça os Sufrágios
com a participação de dois candidatos do PS, dois do PPD/PSD, um candidato do
CDS-PP, um do BE, um da CDU e um do PCTP/MRPP.
Em suma, quanto à SIC:
A SIC contemplou, no período em análise, nos seus espaços de informação diária, a
presença de representantes de todas as candidaturas, cumprindo o princípio geral
da igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas.
Nos seus espaços de opinião, incluindo de entretenimento, a SIC não contemplou a
presença de representantes de nove das quinze candidaturas.
12.

SIC Notícias

Jornal das 914
- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas na SIC
Notícias, Jornal das 9: PS, 36,6% no período oficial da campanha eleitoral e 37,9% no

12

De acordo com o sorteio acordado entre os três operadores, RTP, SIC e TVI, e as candidaturas
convidadas para os debates.
13
Os programas de entretenimento são abrangidos pela Directiva 2/2009.
14
O Jornal das 9 é um espaço de informação diária de características específicas, caracterizando-se pelo
aprofundamento dos temas que aborda, em prejuízo de uma maior abrangência temática.
16

período anterior; PPD/PSD, 29,6% e 27,9%; BE, 15,5% e 14,3%; CDU, 9,9% e 10%;
CDS/PP, 8,5% e 10%.
- Não foi registada, no Jornal das 9, presença de qualquer das dez restantes
candidaturas concorrentes ao acto eleitoral - FEH, MEP, MMS, PCTP/MRPP, PND,
PNR, POUS, PPM, PPV e PTP, quer no período oficial da campanha quer no período
anterior.
Programas do género Opinião emitidos pela SIC Notícias
- Catorze edições do Frente-a-Frente entre os líderes e candidatos do PS, PPD/PSD,
BE, CDS/PP e CDU15.
- Quatro edições do programa Quadratura do Círculo com participação de um
candidato do PPD/PSD, colaborador residente do programa16.
- Uma edição do programa Negócios da Semana com participação de membros das
candidaturas do BE, CDU e PPD/PSD.
- Onze entrevistas17 de membros das candidaturas do FEH, MEP, MMS,
PCTP/MRPP, PND, PNR, POUS, PPM, PPV e PTP.
Em suma, quanto à SIC Notícias:
Este serviço de programas contemplou no conjunto dos espaços de opinião
analisados a presença de representantes das quinze candidaturas às eleições
legislativas, cumprindo o princípio geral da igualdade de oportunidades das
diferentes candidaturas18.
13.

TVI

Jornal Nacional
15

Inclui transmissões em simultâneo com a SIC e repetições de debates realizados noutros serviços de
programas, em horários diferenciados.
16
Os participantes e residentes do PS e do CDS-PP não foram candidatos às Legislativas de 2009.
17
As entrevistas dos representantes do PH e do MPT (que integram a coligação FEH, concorrente às
eleições legislativas) correspondem para efeitos da presente avaliação a uma entrevista à coligação FEH.
18
Devido às características específicas do “Jornal das 9”, referidas na nota 11, supra, são apenas
avaliados os espaços de opinião.
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- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas na TVI, Jornal
Nacional: PS, 32,3% no período oficial da campanha e 33,5% no período anterior;
PPD/PSD, 26,3% e 27,2%; BE, 15,2% e 10,8%; CDU, 11,6% e 12,7%; CDS/PP,
11,6% e 15,3%.
- No período oficial da campanha, as candidaturas do MMS, PCTP/MRPP, PPM,
MEP, POUS e PTP registam presença, embora residual, ao contrário das candidaturas
do PND, FEH, PPV e PNR. No período anterior à campanha eleitoral regista-se apenas
a presença do MEP.
Programas do género Opinião emitidos pela TVI
- Foram realizados três debates entre os líderes e candidatos do PS, PPD/PSD, BE,
CDS-PP e CDU19.
Em suma, quanto à TVI:
A TVI não contemplou no conjunto dos seus espaços de informação diária
analisados a presença de representantes das quinze candidaturas às eleições
legislativas, não cumprindo o princípio geral da igualdade de oportunidades das
diferentes candidaturas.
Espaços de Opinião
No que se refere aos espaços de Opinião, a TVI não forneceu à ERC os elementos
informativos solicitados por ofício, referentes aos espaços de opinião transmitidos
nos 30 dias anteriores ao acto eleitoral.
14.

TVI 24

Jornal do Dia

19

De acordo com o sorteio acordado entre os três operadores RTP, SIC e TVI, e as candidaturas
convidadas para os debates.
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- São os seguintes os dados apurados para a TVI24, Jornal do Dia, sobre a presença
das candidaturas: PS, 34,4% no período oficial da campanha e 34,7% no período
anterior; PPD/PSD, 24,8% e 30,0%; BE, 15,6% e 11,6%; CDU, 11,9% e 10,5%;
CDS/PP, 10,9% e 13,2%.
- As candidaturas do MMS, PCTP/MRPP, PPM, MEP, POUS, PTP e PPV registam
presença residual no período oficial da campanha, não tendo sido registada presença
das candidaturas do PND, FEH e PNR.
- No período anterior ao período oficial da campanha não se registou a presença de
qualquer das candidaturas do MMS, PCTP/MRPP, PPM, MEP, POUS, PTP, PND,
FEH, PNR e PPV.
Programas do género Opinião emitidos pela TVI 24
- Quatro edições do Frente-a-Frente entre os líderes e candidatos do PS, PPD/PSD,
BE, CDS/PP e CDU20.
Em suma, quanto à TVI24:
A TVI24 não contemplou nos seus espaços de informação diária analisados a
presença de representantes de todas as quinze candidaturas às eleições legislativas,
não cumprindo o princípio geral da igualdade de oportunidades das diferentes
candidaturas.
À semelhança da TVI, a TVI24 não dirigiu à ERC os elementos informativos
solicitados por ofício referentes aos espaços de opinião transmitidos nos 30 dias
anteriores ao acto eleitoral

20

Repetição dos programas emitidos pela TVI, de acordo com o sorteio acordado entre os três
operadores RTP, SIC e TVI, e as candidaturas convidadas para os debates.
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II.
15.

IMPRENSA

No período oficial de campanha eleitoral - 13 a 25 de Setembro, foram

publicadas, no conjunto dos diários e semanários em análise, 1198 peças noticiosas
relativas às eleições legislativas. Nas publicações diárias, o Correio da Manhã foi o
jornal que registou maior número de peças (21,9%), acompanhado de perto pelo Jornal
de Notícias (21,7%). Seguem-se o Diário de Notícias (17,4%), o 24 Horas (11,8%), o
Público (10%) e o jornal i (8,8%). Dos semanários, o Sol foi aquele que apresentou
maior número de peças (3,5%), seguido do Expresso e da revista Visão
(respectivamente, 2,1% e 2%); e, por fim, a revista Sábado (0,8%).
16.

No período anterior à campanha eleitoral - 27 de Agosto a 12 de Setembro -

foram publicadas 738 peças noticiosas relativas às Eleições Legislativas no conjunto das
publicações periódicas consideradas. Nas publicações diárias, o Diário de Notícias foi
o jornal que registou maior número de peças (23,4%), acompanhado de perto pelo
Correio da Manhã (21,7%). Seguem-se o Jornal de Notícias (14,9%), o 24 Horas
(8,5%), o Público (10,8%) e o jornal i (6,6%). Dos semanários, o Expresso foi aquele
que apresentou maior número de peças (6,1%), seguido do Sol e da revista Visão
(respectivamente, 4,5% e 2,4%); e, por fim, a revista Sábado (0,9%).
Os dados apurados por publicação são os seguintes:
17.

Correio da Manhã

Informação noticiosa
- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas no Correio da
Manhã: PS, 32,6%, no período oficial da campanha e 29,9% no período anterior ao
período oficial da campanha; PPD/PSD, 26,1% e 31,5%; BE, 10,9% e 12%; CDU,
9,7% e 11%; CDS/PP, 8,5% e 14%.
- Todas as restantes dez candidaturas registaram presença no período oficial da
campanha, embora com valores residuais, situação não verificada no período anterior
ao período oficial da campanha em que apenas surgem representadas, embora com
valores residuais, as candidaturas do MEP, PCTP/MRPP, PND e POUS.
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Espaços de opinião
- Quatro entrevistas aos candidatos e líderes do PPD/PSD, CDU, BE e CDS-PP. O
candidato e líder do PS não foi entrevistado por motivos alheios ao jornal.
- Não se registou neste diário a presença, em espaços de opinião, das restantes
candidaturas21.
Em suma, quanto ao Correio da Manhã:
O Correio da Manhã contemplou nos seus espaços noticiosos, no período em
análise, a presença de representantes das quinze candidaturas às eleições
legislativas, cumprindo o princípio geral da igualdade de oportunidades das
diferentes candidaturas.
Nos seus espaços de opinião, o Correio da Manhã não cumpriu o princípio geral da
igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas.
18.

Diário de Notícias

Informação noticiosa
- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas no DN: PS,
26,1% no período oficial da campanha e 28,6% no período anterior ao período oficial da
campanha; PPD/PSD, 23,5% e 25,8%; BE, 16,7% e 14,7%; CDU, 14,4% e 14,2%;
CDS/PP, 13,0% e 15,4%.
-Todas as restantes dez candidaturas registam presença, MMS, MEP PND, PPM,
POUS, PTP, PCTP/MRPP, FEH, PPV, PNR. No período anterior à campanha
registam presença, embora residual, as candidaturas do PCTP/MRPP, PND, MEP,
PPM, FEH.
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No suplemento “Primeiro emprego” (não incluído na análise) foram publicadas cinco colunas de
opinião da autoria de um colunista residente, candidato do PS.
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Espaços de opinião
- Cinco artigos de opinião de membros da candidatura do PPD/PSD, que assinam
regularmente um espaço de opinião no jornal.
- Três entrevistas aos candidatos e líderes dos partidos/coligações das respectivas
candidaturas: PS, BE e CDU. Os candidatos do PPD/PSD e CDS/PP não foram
entrevistados por motivos alheios ao jornal.
Em suma, quanto ao DN:
O DN contemplou nos seus espaços noticiosos a presença de representantes das
quinze candidaturas às eleições legislativas, cumprindo o princípio geral da
igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas.
Nos seus espaços de opinião, o DN não cumpriu o princípio geral da igualdade de
oportunidades das diferentes candidaturas.
19.

Jornal de Notícias

Informação noticiosa
- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas no JN: PS e
PSD, 24,9% no período oficial da campanha; BE 15,2%; CDS/PP, 13,3%; CDU,
13,1%.
- No período anterior ao período oficial da campanha, os dados são os seguintes: PSD,
30,9%; PS, 28,7%; BE, 13,9%; CDU, 13,5%; CDS/PP 12,6%. Das candidaturas de
partidos sem representação parlamentar, apenas o PCTP/MRPP regista presença
durante este período.
- Das restantes dez candidaturas, registam-se as presenças de nove no período oficial
da campanha eleitoral: MMS; MEP; PCTP/MRPP; PND; PPM; POUS; FEH; PTP;
PNR Não foi registada a presença do PPV nas peças deste jornal.

22

Espaços de opinião
- Cinco artigos de opinião assinados por membros das candidaturas e líderes dos cinco
partidos/coligações com assento parlamentar – PS, PPD/PSD, CDS/PP, BE e CDU publicados no último dia de campanha eleitoral22.
- Uma entrevista a um candidato inscrito nas listas do PS.
- No JN não se registou a presença em espaços de opinião das restantes dez
candidaturas.
Em suma, quanto ao JN:
O JN contemplou nos seus espaços noticiosos a presença de representantes de
catorze das quinze candidaturas às eleições legislativas, cumprindo, parcialmente,
o princípio geral da igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas.
Nos seus espaços de opinião, o JN não cumpriu o princípio geral da igualdade de
oportunidades das diferentes candidaturas.
20.

Público

Informação noticiosa
- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas no JN: PS,
26,9% no período oficial da campanha e 30,6% no período anterior ao período oficial da
campanha; PPD/PSD, 26,1% e 31,1%; BE, 14,1% e 13,5%; CDS-PP, 13,8% e 13,5%;
CDU, 12,0% e 11,4%.
- Das restantes dez candidaturas registam-se presenças de todas as candidaturas,
ainda que com valores muito residuais. No período anterior ao período oficial da
campanha não se registou presença de qualquer das dez candidaturas.

22 Foram publicados artigos de opinião da autoria dos líderes do PS e da CDU em data anterior ao
período de 30 dias abrangido na análise, respectivamente, em 11 e a 15 de Agosto e uma entrevista ao
líder do BE, a 1 de Agosto.
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Espaços de opinião
- O jornal Público não remeteu à ERC informação sobre a publicação de espaços
de opinião durante o período em análise.
Em suma, quanto ao Público:
O Público contemplou, no período em análise, nos seus espaços noticiosos, a
presença de representantes das quinze candidaturas às eleições legislativas,
cumprindo o princípio geral da igualdade de oportunidades das diferentes
candidaturas.
O Público não forneceu informação, solicitada por ofício, sobre espaços de opinião
da autoria de membros das candidaturas publicados durante o período em análise.
21.

24 Horas

Informação noticiosa
- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas no 24 Horas:
PS, 29,0% no período oficial da campanha e 25,9% no período anterior ao período
oficial da campanha; PPD/PSD, 21,3% e 30,4%; CDS/PP, 14,5% e 12,6%; CDU,
13,1% e 16,3%; BE, 13,1% e 13,3%. Das restantes dez candidaturas registam presença,
neste período, as candidaturas do MMS, MEP, PCTP/MRPP, PND, PPM, POUS e
FEH.
- No período anterior ao período oficial da campanha eleitoral registam-se apenas duas
presenças, uma do PCTP/MRPP, outra do PND.
Espaços de opinião
- Das quinze candidaturas à Assembleia da República foram publicadas duas
entrevistas de candidatos – os líderes do CDS/PP e da CDU. A entrevista ao líder do
BE foi publicada em data anterior próxima do período abrangido pela análise. As
candidaturas do PS e do PSD, apesar de convidadas pelo 24 horas, não aceitaram o
convite para uma entrevista.
24

- Não se registou neste diário a presença em espaços de opinião das restantes
candidaturas.
Em suma, quanto ao 24 Horas:
O 24 Horas não contemplou, no período em análise, nos seus espaços noticiosos e
de opinião, a presença de representantes das quinze candidaturas às eleições
legislativas, não cumprindo o princípio geral da igualdade de oportunidades das
diferentes candidaturas.
22.

Jornal i

Informação noticiosa
- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas no i: PS, 26,4%
no período oficial da campanha e 29,2% no período anterior ao período oficial da
campanha; PPD/PS, 25,5% e 27,7%; BE, 15,1% e 14,6%; CDS/PP, 13,2% e 14,6%;
CDU, 11,6% e 13,9%.
- Todas as restantes dez candidaturas registam presença no período oficial da
campanha embora com valores residuais PCTP/MRPP, MMS, MEP, POUS, PND,
PPM e PNR, FEH, PTP e PPV. No período anterior ao período oficial da campanha
estas dez candidaturas não registam qualquer presença no jornal.
Espaços de opinião
- Seis entrevistas com candidatos: dois do PPD/PSD, um do POUS, um do MMS, um
do MEP e um do PCTP/MRPP.
- Um artigo de opinião assinado por um representante da candidatura do BE. O jornal
publicou, ainda, no período em análise quatro artigos de opinião assinados por figuras
de referência dentro dos respectivos partidos/coligações - PS, PPD/PSD, CDS/PP e
CDU.
- As restantes candidaturas – FEH, PND, PNR, PPM, PPV e PTP - não registaram
presença nos espaços de opinião do diário i.
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Em suma, quanto ao jornal i:
O jornal i contemplou nos seus espaços noticiosos a presença de representantes das
quinze candidaturas às eleições legislativas, cumprindo o princípio geral da
igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas.
Nos seus espaços de opinião, o jornal i não cumpriu o princípio geral da igualdade
de oportunidades das diferentes candidaturas.
23.

Jornal de Negócios23

- Dois artigos de opinião de um candidato pertencente às listas do PPD/PSD.
Em suma, quanto ao Jornal de Negócios:
O Jornal de Negócios não contemplou nos seus espaços de opinião a presença de
representantes de todas candidaturas, não cumprindo o princípio geral da
igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas.
24.

Diário Económico24

- Uma entrevista a um representante do PS.
- Dois artigos de opinião da autoria de representantes do PSD.
Quanto ao Diário Económico:
O Diário Económico não contemplou nos seus espaços de opinião a presença de
representantes de todas candidaturas, não cumprindo o princípio geral da
igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas.

23

Dada a sua especificidade temática, este jornal não integrou a análise das peças informativas, sendo
apenas considerada a presença das candidaturas em espaços de opinião.
24
Dada a sua especificidade temática, este jornal não integrou a análise das peças informativas, sendo
apenas considerada a presença das candidaturas em espaços de opinião
26

25.

Weekend Económico25

- Uma entrevista com uma candidata do PS à Assembleia da República.
Quanto ao Weekend Económico:
O Weekend Económico não contemplou nos seus espaços de opinião a presença de
representantes de todas candidaturas, não cumprindo o princípio geral da
igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas.
26.

Expresso

Informação noticiosa
- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas no Expresso:
PS 24,3%, no período oficial da campanha e 27,4%, no período anterior ao período
oficial da campanha; PPD/PSD, 18,6% e 28,2%; BE, 17,1% e 14,5%; CDU, 14,3% e
12%; CDS/PP, 10,0% e 16,2%.
- Das dez restantes candidaturas regista-se, no período oficial da campanha, a
presença de representantes de todas essas candidaturas no jornal Expresso. No
período anterior à campanha registam-se as presenças das candidaturas do PND e do
MEP.
Espaços de opinião
- Uma entrevista ao candidato e líder do BE.
- Dois artigos de opinião, de uma candidata do PPD/PSD, colunista residente do
Expresso, e de um membro da candidatura e líder do PND.
- Não se registou neste semanário, no período em análise, a presença em espaços de
opinião das restantes doze candidaturas26.
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Dada a sua especificidade temática, este jornal não integrou a análise das peças informativas, sendo
apenas considerada a presença das candidaturas em espaços de opinião.
26
O Expresso publicou, em data anterior ao período abrangido pela análise, uma entrevista ao
candidato da CDU e líder do PCP, um artigo de opinião de um membro da candidatura do PS, outro do
líder e membro da candidatura do MEP e outro da colunista residente deste semanário e membro da
candidatura do PPD/PSD. Não foram incluídos artigos de opinião publicados no caderno Economia,
27

Em suma, quanto ao Expresso:
O Expresso contemplou no período analisado, nos seus espaços noticiosos, a
presença de representantes das quinze candidaturas às eleições legislativas,
cumprindo o princípio geral da igualdade de oportunidades das diferentes
candidaturas.
O Expresso não contemplou, nos seus espaços de opinião, a presença de
representantes de todas candidaturas, não cumprindo o princípio geral da
igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas.
27.

SOL

Informação noticiosa
- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas no SOL: PSD,
27,7% no período oficial da campanha e 23,3% no período anterior ao período oficial da
campanha); PS, 26,9% e 28,8%; BE, 13,4% e 16,4%, CDS/PP, 12,6% e 19,3%; CDU,
9,2% e 12,3%.
- Das dez restantes candidaturas registam-se, no período oficial da campanha,
presenças de oito candidaturas - FEH, MEP, MMS, PCTP/MRPP, PND, POUS,
PPV e PTP, não se tendo registado a presença do PPM e do PNR. No período anterior
ao período oficial da campanha não se registou a presença de qualquer destas
candidaturas.
Espaços de opinião
- Quatro entrevistas de representantes dos seguintes partidos/coligações: PPD/PSD
(1), PS (2) e CDS-PP (1).
- Um artigo de opinião27, da candidatura do MEP.
entre os quais a coluna semanal da líder do PPD/PSD e candidata às eleições legislativas, que no período
em análise assinou dois artigos de opinião.
27
O SOL publicou no caderno “Confidencial”, não incluído na análise, dois artigos de opinião de
candidatos do PS e do PPD/PSD.
28

- Não se registou neste semanário a presença, em espaços de opinião, das restantes onze
candidaturas.
Em suma, quanto ao SOL:
O SOL não contemplou nos seus espaços noticiosos e de opinião a presença de
representantes das quinze candidaturas às eleições legislativas, não cumprindo o
princípio geral da igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas.
28.

Visão

Informação noticiosa
- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas na Visão: PS,
22,0%, no período oficial da campanha e 27,1% no período anterior à campanha;
PPD/PSD, 18,3% e 18,8%; BE e CDU, com igual índice de presenças (14,6% e 10,4%,
respectivamente); CDS/PP, 11,0% e 12,5%.
- Todas as restantes dez candidaturas registam presença na Visão nos dois períodos
considerados.
Espaços de opinião
- Na revista Visão não se registou presença de membros de candidaturas em espaços de
opinião no período analisado28.
Em suma, quanto à revista Visão:
A Visão contemplou nos seus espaços noticiosos a presença de representantes das
quinze candidaturas às eleições legislativas, cumprindo o princípio geral da
igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas.
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Informação contida na resposta à notificação da ERC.
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Não tendo incluído a presença de membros de candidaturas nos seus espaços de
opinião, a Visão não incumpriu, nesta vertente, o princípio geral da igualdade de
oportunidades das diferentes candidaturas.
29.

Sábado

Informação noticiosa
- São os seguintes os dados apurados sobre a presença das candidaturas no Expresso:
PPD/PSD, 29,2% no período oficial da campanha e 20,8% no período que antecede o
período oficial da campanha eleitoral; PS, 25,0% e 16,7%; CDS-PP, 16,7% nos dois
períodos; BE, 12,5% e 20,8%; CDU, 12,5%e 25,0.
- Das restantes dez candidaturas, apenas o PTP regista presença, embora residual, no
período oficial da campanha eleitoral, o que não se verifica durante o período anterior a
esta fase de campanha, durante a qual não se regista a presença de qualquer das
restantes dez candidaturas.
Espaços de opinião
- Três entrevistas no período em análise aos líderes e candidatos do BE, CDS-PP e
CDU.
- Quatro artigos de opinião de um candidato do PPD/PSD e colunista residente.
- Não há registo, no período em análise, de publicação de espaços de opinião de
candidatos ou representantes das restantes onze candidaturas29.
Em suma, quanto à revista Sábado:
A Sábado não contemplou nos seus espaços noticiosos e de opinião a presença de
representantes das quinze candidaturas às eleições legislativas, não cumprindo o
princípio geral da igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas.

29

A Sábado publicou em data anterior ao período em análise duas entrevistas, uma ao candidato e
líderes do CDS-PP e outra ao líder do PCD e candidato da CDU.
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30.

Focus30

Espaços de opinião
- Na revista Focus não se registou presença de membros de candidaturas em espaços de
opinião no período analisado31.
Em suma, quanto à revista Focus:
Não tendo incluído a presença de membros de candidaturas nos seus espaços de
opinião, a Focus não incumpriu o princípio geral da igualdade de oportunidades
das diferentes candidaturas.
III.

RÁDIO32

Programas do género Opinião
31. RDP - Antena 1
- Dez entrevistas aos líderes e candidatos do PS, PPD/PSD, CDS/PP, BE, CDU, FEH,
MEP, MMS, PCTP/MRPP E PPM.
- Cinco edições do programa Conselho Superior33 e uma edição especial intitulada
Debate Conselho Superior com participação de membros da candidatura do PS e do BE,
colaboradores residentes neste programa.
Em suma, quanto à Antena 1:

30

Nesta revista foi apenas analisada a presença de candidaturas em espaços de opinião (Directiva
2/2009)
31
Informação contida na resposta à notificação da ERC.
32
Na rádio, como atrás se refere, é analisada apenas a presença de candidaturas em programas e
espaços de opinião
33
Este programa é emitido pela Antena 1 de segunda a sexta-feira. Tem um painel permanente de cinco
comentadores, dois dos quais candidatos às Legislativas 2009 pelas listas do PS e do BE. Os três outros
elementos do painel não foram candidatos às Legislativas 2009, embora dois deles defendam
publicamente as posições do CDS/PP e da CDU. O terceiro elemento, ex-membro do PPD/PSD, não
possui actualmente filiação ou conotação partidária.
31

Mantendo a participação, em grande número de emissões, de membros de apenas
duas candidaturas, a RDP - Antena 1 não cumpriu o princípio geral da igualdade
de oportunidades das diferentes candidaturas34.
32. Rádio Renascença
- Dezasseis entrevistas a líderes e candidatos de 14 candidaturas, de entre as 15
apresentadas oficialmente a sufrágio, organizadas da seguinte forma: PH (FEH), PPV,
PCTP/MRPP, PPM, PTP, MPT (FEH), POUS, MMS, PEV (CDU), MEP, PNR,
PND, PCP (CDU), PPD/PSD, BE e CDS-PP. Ausência do PS por cancelamento da
entrevista.
- Duas crónicas da autoria de uma candidata às eleições legislativas pelas listas do
PPD/PSD, colaboradora regular da Rádio Renascença.
- Uma crónica da autoria de uma representante do CDS-PP.
- Três espaços de opinião com a colaboração permanente de um representante do PS
candidato às eleições legislativas.
- Duas crónicas online de uma candidata independente pelas listas do PS na edição do
jornal digital Página 1.
Em suma, quanto à Rádio Renascença:
A Rádio Renascença contemplou nos seus espaços de opinião a presença de
representantes das quinze candidaturas às eleições legislativas, cumprindo o
princípio geral da igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas.
33. TSF
- Cinco edições do programa Fórum TSF, com participação dos líderes e candidatos
do CDS-PP, BE, CDU, PPD/PSD e PS.

34

Em sede de audiência de interessados a Antena 1 informou a ERC ter contemplado nos seus espaços
de opinião a presença de todos os candidatos. Porém, não foram fornecidos à ERC dados que
comprovassem essa informação.
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- Nove edições do programa Jornal de Campanha com participação de membros de
todas as candidaturas, à excepção da candidatura do PNR, por motivos alheios ao
operador TSF.
- Uma emissão especial dedicada à transmissão da Conferência “Perspectivas Fiscais e
Recuperação Económica” com participação dos líderes e candidatos do PPD/PSD,
CDU, CDS-PP, BE e PS.
Em suma, quanto à TSF:
A TSF contemplou nos seus espaços de opinião a presença de representantes de
todas as candidaturas às eleições legislativas35, cumprindo o princípio geral da
igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas.
34. Rádio Clube Português
- Quatro entrevistas aos candidatos e líderes do PPD/PSD, CDU, BE e CDS-PP. O
candidato e líder do PS não foi entrevistado por motivos alheios ao operador Rádio
Clube Português.
Em suma, quanto ao Rádio Clube Português:
O Rádio Clube Português não contemplou nos seus espaços de opinião a presença
de representantes das quinze candidaturas às eleições legislativas, não cumprindo
o princípio geral da igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas.

35

À excepção da candidatura do PNR por motivos alheios ao operador.
33

Anexo II

Eleições Legislativas de 2009
na televisão, na rádio e na imprensa

Relatório sobre Directiva 2/2009
Participação de candidatos em debates,
entrevistas, comentários e espaços de opinião
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I.

Apresentação

O Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social adoptou, na
sequência de queixas e pedidos de informação, a Directiva 2/2009, sobre a participação
de candidatos a eleições em debates, entrevistas, comentários e outros espaços de
opinião nos órgãos de comunicação social, de 29 de Julho de 2009, no âmbito das
competências regulatórias estabelecidas pelo artigo 39.º, n.º 1, al. f) da Constituição da
República Portuguesa, dos art.ºs 7.º, al. a), 8.º als. d) e e), 24.º, n.º 3, al. a) e do artigo
63.º, n.º 1 dos Estatutos da ERC e associando-se à orientação da Comissão Nacional de
Eleições de assegurar, ao abrigo da alínea d) do n.º 1, do artigo 5.º, da Lei n.º 71/78 de
27 de Dezembro, a igualdade de oportunidades de acção e propaganda das candidaturas
durante as campanhas eleitorais.
A Directiva 2/2009 estabelece que em períodos eleitorais, seja na fase de pré-campanha
seja de campanha eleitoral, vigora o princípio geral da igualdade de oportunidades das
diferentes candidaturas, tal como estabelecido na Constituição, na Lei e na
jurisprudência dos tribunais, não sendo invocáveis, por parte dos órgãos de
comunicação social dos sectores da imprensa, rádio e televisão de âmbito nacional,
regional e local e respectivos sítios na Internet e jornais digitais, “critérios que procurem
‘justificar’ a presença de uma ou mais candidaturas, em detrimento de outras.”
Estabelece a Directiva que este princípio se aplica a todos os órgãos de comunicação
social, designadamente àqueles que contem já com a colaboração regular de membros
efectivos ou suplentes das listas de candidatos aos actos eleitorais a realizar em 2009,
em espaços de opinião, sob a forma de comentário, análise, coluna ou outro, pelo que
deve ser garantida a todas as candidaturas, de forma eficaz, a igualdade de
oportunidades acima referida. No caso da rádio e da televisão, são também abrangidas
as participações de candidatos noutros géneros de programas que lhes proporcionem
visibilidade acrescida, nomeadamente de entretenimento ou culturais. A rádio e a
televisão encontram-se vinculadas à não participação de candidatos em programas
culturais ou de entretenimento, dada a visibilidade acrescida que os mesmos
proporcionam.
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Quanto a debates e entrevistas, sempre que estes ocorram, deverá ser assegurada a
presença, não necessariamente simultânea, de representantes de todas as candidaturas.
II.

Diligências

Na sequência da citada Directiva, foi solicitado aos órgãos de comunicação social que
remetessem à ERC informação que permitisse verificar a observância dos princípios
nela definidos sobre a participação de candidatos a eleições em debates, entrevistas,
comentário e outros espaços de opinião nos diferentes órgãos de comunicação social.
Neste sentido, e por via de ofício datado de 18 de Setembro, os órgãos de comunicação
social foram chamados a apresentar elementos sobre a data e horários da primeira
emissão de programas de entrevista, debate, comentário ou outro género de opinião que
tivessem ocorrido nos 30 dias anteriores à data das eleições e nos quais tivessem
participado, ou estivesse programado participarem, candidatos/candidaturas às eleições
Legislativas de 27 de Setembro de 2009.
Os órgãos de comunicação social aos quais foram solicitados os elementos
supramencionados integram os sectores, de âmbito nacional, da imprensa, da rádio e da
televisão.
Fig. 1 Órgãos de comunicação social notificados

Imprensa
Correio da Manhã
Diário de Notícias
Diário Económico
Expresso
Focus
I
Jornal de Negócios
Jornal de Notícias
Público
Sábado
Weekend Económico
Sol
24 Horas
Visão

Rádio
Antena 1
Rádio Clube Português
Rádio Comercial
Rádio Renascença
TSF
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Televisão
RTP1
RTP2
RTPN
SIC
SIC Notícias
TVI
TVI24

III.

Respostas

De entre os órgãos de comunicação social contactados, o jornal Público, em resposta
recepcionada a 25 de Setembro, defende que “a recolha dos dados solicitados incumbe à
ERC e não a este jornal que não tem pessoal especializado para o efeito nem controla
quem são os seus colaboradores que são candidatos às eleições no próximo dia 27 ”,
declarando não lhe ser “possível fornecer os dados em causa.”
A revista Focus, em resposta com data de entrada na ERC de 12 de Outubro, indica que
“não publicou qualquer artigo de opinião de candidatos às eleições legislativas últimas”.
Semelhante resposta é dada pela revista Visão que, por via de ofício com data de
entrada de 2 de Outubro, comunica não ter “qualquer registo de ocorrências como as
solicitadas” pela ERC.
No sector da rádio, a ausência de programas de cariz opinativo com a participação de
candidatos às eleições Legislativas é também reportada pela Rádio Comercial que, em
resposta recebida na ERC a 30 de Outubro, informa que “durante as campanhas
eleitorais não existiu qualquer alteração à [sua] grelha de programas” habitual. A Rádio
Comercial acrescenta que “não produziu nem difundiu nenhuma iniciativa com essas
características”, ou seja, programas de debate, entrevista, comentário e afins com
convidados candidatos às eleições para a Assembleia da República.
Em relação à televisão, verifica-se que a TVI não remeteu à ERC os elementos
informativos solicitados por via do referido ofício, a propósito da presença de
candidatos às legislativas em programas de debate, entrevista, comentário ou outros
espaços de opinião.
Os restantes órgãos de comunicação social contactados pela ERC procederam ao envio
da informação relativa à participação dos candidatos às eleições Legislativas nos
diferentes espaços de opinião. Os elementos disponibilizados são apreciados
seguidamente.
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TELEVISÃO
I.

Participação de candidatos às eleições Legislativas em debates, entrevistas,
comentários ou outros espaços de opinião em televisão

Os dados a seguir apresentados baseiam-se nos elementos fornecidos pelos diferentes
operadores e incidem sobre a participação das diferentes candidaturas às eleições
Legislativas de 27 de Setembro de 2009 no período em análise.
São abrangidos para a televisão os serviços de programas generalistas, de sinal aberto,
de âmbito nacional a RTP1, RTP2, SIC e TVI e os serviços de programas temáticos
informativos, RTPN, SIC Notícias e TVI24.
A RTP2 não emitiu, no período analisado, programas específicos de debate, entrevista,
comentário ou outros nos quais tenham participado candidatos.
A TVI não remeteu à ERC elementos sobre a presença de candidatos às eleições
Legislativas em programas de opinião transmitidos quer na TVI quer na TVI24. Não
obstante a ausência de resposta deste operador, incluem-se na presente análise os
debates - frente a frente – entre os candidatos e líderes dos partidos com representação
parlamentar, realizados no período abrangido pela Directiva 2/2009, os quais resultaram
de um acordo entre os três operadores generalistas – RTP, SIC e TVI – e as citadas
candidaturas. Os dez debates realizados foram distribuídos por sorteio pelos três
operadores.
RTP1, SIC e TVI
RTPN, SIC Notícias e TVI24

Frente a frente
Os dez frente a frente realizados durante a campanha eleitoral para a Assembleia da
República foram distribuídos pela RTP, SIC e TVI, cabendo ao operador de serviço
público a emissão de quatro debates e aos operadores privados três debates cada.
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Nos debates intervieram, dois a dois, os líderes dos cinco partidos com assento
parlamentar, designadamente Francisco Louçã (BE), Paulo Portas (CDS-PP), Jerónimo
de Sousa (pela CDU), Manuela Ferreira Leite (PPD/PSD) e José Sócrates (PS)36.
Na RTP1, os debates foram exibidos pouco antes das 21h nos dias 5 de Setembro (PS e
CDU), 8 de Setembro (PS e BE), 10 de Setembro (CDS-PP e PPD/PSD) e 11 de
Setembro (CDS-PP e BE), com uma duração de aproximadamente 50 minutos.
A RTPN procedeu à transmissão simultânea dos frente a frente que a RTP1 promoveu,
adicionalmente emitiu o conjunto dos dez debates a dois que foram realizados ao abrigo
do acordo estabelecido entre os três operadores e os partidos políticos com assento
parlamentar.
A SIC exibiu três debates nos dias 3 de Setembro (BE e CDU), 7 de Setembro (CDS-PP
e CDU) e 12 de Setembro (PPD/PSD e PS). O horário de início de exibição alternou
entre as 20h45 e as 21h.
Coube ainda à SIC Notícias a transmissão simultânea dos três debates efectuados na
SIC generalista, bem como, em diferido, o universo dos frente a frente realizados na
RTP1, SIC e TVI, cerca da 01h da madrugada.
A TVI transmitiu três dos debates entre as principais candidaturas, sempre às 20h45. Os
debates foram realizados nos dias 2 de Setembro (PS e CDS-PP), 6 de Setembro (BE e
PPD/PSD) e 9 de Setembro (PPD/PSD e CDU).
No que concerne à TVI24, verificou-se a retransmissão dos debates realizados no
serviço de programas generalista, designadamente os debates que colocaram frente a
frente os líderes do CDS-PP e do PS, do BE e do PPD/PSD e da CDU e PPD/PSD. A
TVI24 emitiu também em diferido o debate que opôs os líderes do PS e do PPD/PSD,
que havia tido lugar na SIC.

36

Por ordem alfabética de nome do partido.
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Fig. 2 Frente a frente RTP1, SIC e TVI37

37

Canal

Programa

Jornalista

Data

Hora

RTP 1

Frente a frente

Judite de Sousa

05.09.09

21H00

RTP 1

Frente a frente

Judite de Sousa

08.09.09

20H46

RTP 1

Frente a frente

Judite de Sousa

10.09.09

20H48

RTP 1

Frente a frente

Judite de Sousa

11.09.09

20H44

SIC

Frente a frente

Clara de Sousa

03.09.09

20H45

SIC

Frente a frente

Clara de Sousa

07.09.09

20H45

SIC

Frente a frente

Clara de Sousa

12.09.09

21H00

TVI

Frente a frente

Constança Cunha e Sá

02.09.09

20H45

TVI

Frente a frente

Constança Cunha e Sá

06.09.09

20H45

TVI

Frente a frente

Constança Cunha e Sá

09.09.09

20H45

Participantes
José Sócrates
Jerónimo de Sousa
José Sócrates
Francisco Louçã
Paulo Portas
Manuela Ferreira Leite
Paulo Portas
Francisco Louça
Francisco Louçã
Jerónimo de Sousa
Paulo Portas
Jerónimo de Sousa
Manuela Ferreira Leite
José Sócrates
José Sócrates
Paulo Portas
Francisco Louça
Manuela Ferreira Leite
Manuela Ferreira Leite
Jerónimo de Sousa

Os dez frente a frente realizados nos três operadores foram transmitidos em simultâneo e/ou em diferido na RTPN, SIC Notícias e TVI24.
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Partido
Político/
Coligação
PS
CDU
PS
BE
CDS-PP
PPD/PSD
CDS-PP
BE
BE
CDU
CDS-PP
CDU
PPD/PSD
PS
PS
CDS-PP
BE
PPD/PSD
PPD/PSD
CDU

RTP1
Prós e Contras
A RTP1 dedicou duas edições do programa Prós e Contras às eleições Legislativas, a
primeira a 7 de Setembro e a segunda realizada uma semana depois, a 14 de Setembro.
Ambos os debates foram emitidos perto das 22h30 e prolongaram-se por duas horas de
emissão.
Na edição intitulada “A hora de votar” participaram representantes dos principais
partidos do espectro político nacional com assento parlamentar, BE, CDS-PP, CDU,
PPD/PSD e PS.
Na edição de 14 de Setembro, já em período de campanha eleitoral, Fátima Campos
Ferreira moderou o debate onde estiveram representadas as dez candidaturas de partidos
políticos/coligações ou movimentos de cidadãos sem representação na Assembleia da
República, nomeadamente, FEH, MEP, MMS, PCTP/MRPP, PND, PNR, POUS, PPM,
PPV e PTP. O operador de serviço público de televisão intitulou este debate “A hora
dos pequenos”.
Fig. 3 Prós e Contras

Canal

Tema da
edição

Jornalista

Data

Horário

RTP 1
A hora de
votar

Fátima
Campos
Ferreira

7.9.09

22H25

A hora
dos
pequenos

Fátima
Campos
Ferreira

14.9.09

22H28

RTP 1
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Participantes

Augusto Santos Silva
Paulo Rangel
Francisco Lopes
Ana Drago
Assunção Cristas
António Garcia
Pereira
Carmelinda Pereira
Pedro Quartim Graça
Amândio Madaleno
Eduardo Correia
José Pinto Coelho
Nuno da Câmara
Pereira
Luís Botelho Ribeiro
Rui Marques
Manuel Monteiro

Partido
Político/Coligação/
Movimento de
Cidadãos
PS
PPD/PSD
CDU
BE
CDS-PP
PCTP/MRPP
POUS
FEH
PTP
MMS
PNR
PPM
PPV
MEP
PND

Corredor do Poder
Programa de debate habitual nas grelhas de programação da RTP1, o Corredor do
Poder reúne um painel permanente de representantes dos partidos políticos eleitos para
o Parlamento, que analisa a actualidade política nacional. Este programa de 50 minutos
de duração é emitido cerca das 23h.
O Corredor do Poder faz, portanto, parte do leque de espaços de opinião em televisão
que contam com colaboradores regulares de partidos candidatos às eleições, no caso,
com os intervenientes em defesa das posições do BE, CDS-PP, CDU, PPD/PSD e PS.
Dos cinco colaboradores do programa, verifica-se que apenas Nuno Melo, o
representante do CDS-PP, não foi candidato às eleições Legislativas de 2009.
Fig. 4 Corredor do Poder

Canal

Programa

Jornalista

Data

Horário

Participantes

RTP 1

Corredor do
Poder

Sandra de
Sousa

10.09.09

23H07

RTP 1

Corredor do
Poder

Sandra de
Sousa

17.09.09

22H56

RTP 1

Corredor do
Poder

Sandra de
Sousa

24.09.09

23H38

Ana Drago
Marco António
Costa
Marcos Perestrelo
Margarida Botelho
Nuno Melo*
Ana Drago
Marco António
Costa
Marcos Perestrelo
Margarida Botelho
Nuno Melo *
Ana Drago
Marco António
Costa
Marcos Perestrelo
Margarida Botelho
Nuno Melo*

* Não foi candidato às Legislativas 2009.
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Partido
Político/
Coligação
BE
PPD/PSD
PS
CDU
CDS-PP
BE
PPD/PSD
PS
CDU
CDS-PP
BE
PPD/PSD
PS
CDU
CDS-PP

Antes pelo Contrário
A RTP1 difunde o espaço semanal de comentário político Antes pelo Contrário, que
contempla a participação em estúdio de duas personalidades partidárias, numa conversa
que ronda os 15 minutos e é transmitida em directo logo após o serviço informativo das
20h.
No período que antecedeu as eleições Legislativas estiveram presentes neste palco de
comentário político representantes de quatro partidos políticos/coligação, foram eles:
um membro do CDS-PP que não foi candidato às eleições de Setembro, o líder do
PCTP/MRPP, um dos dirigentes do BE e um representante, que não foi a sufrágio, da
CDU, coligação entre o PCP e o Partido Ecologista “Os Verdes”.
Fig. 5 Antes pelo Contrário

Canal

Programa

Jornalista

Data

Horário

Participantes

RTP1

Antes pelo
contrário

José Alberto de
Carvalho

18.09.09

21H01

RTP1

Antes pelo
contrário

José Alberto de
Carvalho

25.09.09

21H03

António Bagão
Félix *
António Garcia
Pereira
José Manuel Pureza
Carlos Rabaçal*

Partido
Político/
Coligação
CDS-PP
PCTP/MRPP

BE
CDU

* Não foi candidato às Legislativas 2009.

Grande Entrevista
Durante o período da pré-campanha e da campanha eleitoral para a Assembleia da
República, a Grande Entrevista da RTP1 teve como convidado, de entre as quinze listas
candidatas à Assembleia da República, apenas o principal representante do PS. A
entrevista a José Sócrates teve lugar, cerca das 21h, do dia 1 de Setembro.
A RTP refere que os membros das principais candidaturas haviam sido entrevistados
por Judite de Sousa em data anterior ao momento considerado na análise,
nomeadamente, o líder do BE a 23 de Julho, o líder do CDS-PP a 30 de Julho, o
secretário-geral do PCP no dia 6 de Agosto e a líder do PPD/PSD a 20 de Agosto.
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Fig. 6 Grande Entrevista

Canal

Programa

Jornalista

Data

RTP1

Grande
Entrevista

Judite de
Sousa

1.9.09
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Horário Participantes Partido
Político
20H51 José Sócrates
PS

RTPN
Legislativas 09
A programação da RTPN de carácter opinativo, seja na forma de debate, entrevista,
comentário ou outra, consubstanciou-se na participação dos cabeça de lista dos cinco
partidos políticos com assento parlamentar – BE (5), CDS-PP (5), CDU (5), PPD/PSD
(5) e PS (5) –, num conjunto de debates entre os cabeças de lista dos círculos eleitorais
de Santarém (realizado a 2 de Setembro), de Braga (4 de Setembro), do Porto (8 de
Setembro), de Coimbra (10 de Setembro) e de Setúbal (11 de Setembro).
Fig. 7 Legislativas 09 – Debates

Canal

Programa

Data

Horário

RTP N

Santarém

02.09.09

23H01

RTP N

Braga

04.09.09

22H59

RTP N

Porto

08.09.09

22H45

RTP N

Coimbra

10.09.09

22H55

RTP N

Setúbal

11.09.09

22H55

Participantes
Jorge Lacão
José Pacheco Pereira
António Felipe
José Gusmão
Filipe Lobo d’Ávila
António José Seguro
João Deus Pinheiro
Pedro Soares
Agostinho Lopes
Telmo Correia
Alberto Martins
Aguiar Branco
João Semedo
Honório Novo
Ribeiro e Castro
Ana Jorge
Paulo Mota Pinto
José Manuel Pureza
Manuel Pires Rocha
Serpa Oliveira
Vieira da Silva
Fernando Negrão
Fernando Rosas
Francisco Lopes
Nuno Magalhães
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Partido Político/
Coligação
PS
PPD/PSD
CDU
BE
CDS-PP
PS
PPD/PSD
BE
CDU
CDS-PP
PS
PPD/PSD
BE
CDU
CDS-PP
PS
PPD/PSD
BE
CDU
CDS-PP
PS
PPD/PSD
BE
CDU
CDS-PP

Notícias à Noite
Notícias à Noite, o bloco informativo que a RTPN transmite diariamente entre as 21h e
as 23h, contemplou um espaço de entrevista aos líderes das candidaturas
partidárias/coligações e movimentos de cidadãos sem representação parlamentar que se
apresentaram às eleições de 27 de Setembro.
Durante o período eleitoral, contado aqui a partir de 27 de Agosto, foram efectuadas
sete entrevistas dentro do espaço informativo Notícias à Noite, às 22h e durante
aproximadamente 12 minutos. No dia 27 de Agosto foi convidado Garcia Pereira do
PCTP/MRPP; no dia seguinte marcou presença no programa Luís Botelho Ribeiro do
PPV; a 31 de Agosto o programa teve como entrevistada Carmelinda Pereira, a líder do
POUS. Já no mês de Setembro, foram convidados os representantes do PND (dia 2 de
Setembro), da FEH (3 de Setembro), do PTP (4 de Setembro) e do PNR (7 de
Setembro).
Salienta-se que antes de 27 de Agosto, a data considerada na presente análise, foram
convidados de Notícias à Noite os representantes das restantes forças políticas sem
assento parlamentar: o líder do MMS (24 de Agosto), do PPM (25 de Agosto) e do MEP
(26 de Agosto), completando o universo das dez candidaturas de partidos/coligações e
movimentos de cidadãos não representados na Assembleia da República.
Fig. 8 Notícias à Noite

Canal

Data

Horár
io

Duração

RTP N

27.08.09

22H

00:13:04

RTP N
RTP N
RTP N
RTP N
RTP N
RTP N

28.08.09
31.08.09
02.09.09
03.09.09
04.09.09
07.09.09

22H
22H
22H
22H
22H
22H

00:12:55
00:10:56
00:12:23
00:12:23
00:12:23
00:12:23

Participantes
António Garcia
Pereira
Luís Botelho Ribeiro
Carmelinda Pereira
Olga Fernandes
Luís Filipe Guerra
Amândio Madaleno
José Pinto Coelho
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Partido
Político/Coligação/
Movimento de Cidadãos
PCTP/MRPP
PPV
POUS
PND
FEH
PTP
PNR

Pontos de Vista
O programa semanal da RTPN, Pontos de Vista, dinamizou, antes das eleições
Legislativas 2009, dois debates entre as cinco candidaturas representadas na Assembleia
da República – BE (2), CDS-PP (2), CDU (2), PPD/PSD (2) e PS (2). O representante
do PPD/PSD não foi candidato às eleições Legislativas.
Este programa de debate televisivo, com uma duração de cerca de uma hora, é
apresentado regularmente na RTPN, às sextas-feiras cerca das 23h. A primeira edição
de Pontos de Vista incluída no período em análise foi para o ar no dia 14 de Setembro
de 2009, tendo a questão do TGV como temática central (“Polémica TGV”). Na edição
de 21 de Setembro o debate entre os cinco representantes dos partidos com maior
expressão no panorama político nacional centrou-se na questão da alegada “Vigilância a
Belém”.
Fig. 9 Pontos de Vista

Canal

RTPN

RTPN

Tema

Jornalista

“Polémica
TGV”

Sandra
Fernandes
Pereira

“Vigilância
a Belém”

Estela
Machado

Data

Horário

14.09.09

23H

21.09.09

23H

* Não foi candidato às Legislativas 2009.
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Participantes
Castro Almeida*
José Lello
Honório Novo
Nuno Magalhães
João Semedo
José Lello
Agostinho
Branquinho
José Pedro
Rodrigues
Pedro Soares
Nuno Magalhães

Partido
Político/
Coligação
PPD/PSD
PS
CDU
CDS-PP
BE
PS
PPD/ PSD
CDU
BE
CDS-PP

SIC
Gato Fedorento Esmiúça os Sufrágios
A Directiva 2/2009 assinala que a participação de candidatos a eleições em programas
de pendor cultural e de entretenimento deverá seguir as mesmas directrizes que se
aplicam aos espaços de opinião difundidos, designadamente no que se refere à
igualdade de oportunidade de participação que deverá ser concedida às listas candidatas.
Nesta óptica, a participação de candidatos às eleições Legislativas no programa de
entretenimento Esmiúça os Sufrágios, da autoria do colectivo humorístico Gato
Fedorento, deverá ser apreciada à luz do estabelecido na referida directiva.
No período em análise, ou seja, nos 30 dias que antecederam as Legislativas 2009,
foram emitidas dez edições deste programa com a participação de personalidades
político-partidárias. O leque dos dez convidados do programa distribuiu-se por seis das
quinze candidaturas apresentadas a sufrágio nos seguintes moldes: dois candidatos do
PS e do PPD/PSD, um candidato do CDS-PP, do BE, da CDU e do PCTP/MRPP. O
elemento do PCTP/MRPP foi o único dos convidados pertencente aos partidos sem
assento parlamentar.
O PPD/PSD e o BE estiveram ainda representados neste programa de entretenimento
durante o período considerado por membros dos partidos que não faziam parte das listas
de candidatos às eleições Legislativas, nos dias 18 e 22 de Setembro.
Fig. 10 Gato Fedorento Esmiúça os Sufrágios

Canal
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC

Entrevistador
Ricardo Araújo
Pereira
Ricardo Araújo
Pereira
Ricardo Araújo
Pereira
Ricardo Araújo
Pereira
Ricardo Araújo
Pereira
Ricardo Araújo
Pereira

Data

Horário

Participantes

Partido Político/
Coligação

14.09.09

21H30

José Sócrates

PS

15.09.09

21H30

Manuela Ferreira
Leite

PPD/PSD

16.09.09

21H30

Paulo Portas

CDS-PP

17.09.09

21H30

Francisco Louçã

BE

18.09.09

21H30

Paulo Rangel *

PPD/PSD

21.09.09

21H30

Jerónimo de Sousa

CDU
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Canal
SIC
SIC
SIC
SIC

Entrevistador
Ricardo Araújo
Pereira
Ricardo Araújo
Pereira
Ricardo Araújo
Pereira
Ricardo Araújo
Pereira

Data

Horário

Participantes

Partido Político/
Coligação

22.09.09

21H30

Joana Amaral Dias *

BE

23.09.09

21H30

Teixeira dos Santos

PS

24.09.09

21H30

M. José Nogueira
Pinto

PPD/PSD

25.09.09

21H30

Garcia Pereira

PCTP/MRPP

* Não foram candidatos às Legislativas 2009.
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SIC Notícias
Quadratura do Círculo
Quadratura do Círculo é um programa de debate emitido semanalmente, às 23h, na SIC
Notícias que conta com a participação fixa de três personalidades político-partidárias
que representam o CDS-PP, o PPD/PSD e o PS, respectivamente, António Lobo Xavier,
António Costa e José Pacheco Pereira.
No período dos 30 dias que antecederam as eleições Legislativas, realizadas a 27 de
Setembro, foram transmitidas quatro edições deste programa. Do painel referido de
intervenientes, José Pacheco Pereira foi o único que se apresentou nas listas de
candidatos às eleições para o Parlamento.
Fig. 11 Quadratura do Círculo

Canal

Programa

Jornalista

Data

Horário

Participantes

SIC N Quadratura
do Círculo

Carlos
Andrade

3.09.09

23H

SIC N Quadratura
do Círculo

Carlos
Andrade

10.09.09

23H

SIC N Quadratura
do Círculo

Carlos
Andrade

17.09.09

23H

SIC N Quadratura
do Círculo

Carlos
Andrade

24.09.09

23H

António Costa *
António Lobo
Xavier *
José Pacheco
Pereira
Azeredo Lopes
António Costa *
António Lobo
Xavier *
José Pacheco
Pereira
António Costa *
António Lobo
Xavier *
José Pacheco
Pereira
António Costa *
António Lobo
Xavier *
José Pacheco
Pereira

* Não foram candidatos às Legislativas 2009.
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Partido
Político/
Coligação
PS
CDS-PP
PPD/PSD
-

PS
CDS-PP
PPD/PSD

PS
CDS-PP
PPD/PSD

PS
CDS-PP
PPD/PSD

Negócios da Semana
O programa Negócios da Semana dedica-se à análise de questões da actualidade
económica nacional e internacional, sendo exibido todas as sextas-feiras às 23h na SIC
Notícias.
Na edição de 16 de Setembro de 2009 foram convidados de José Gomes Ferreira
membros dos partidos políticos/coligação com representação parlamentar, candidatos e
não candidatos às eleições Legislativas de 2009, com os representantes do PPD/PSD,
CDU e do BE fazendo parte integrante das listas de candidatos apresentadas pelos
partidos e os representantes do CDS-PP e PS ausentes das respectivas listas.
Fig. 12 Negócios da Semana

Canal Programa

SIC N

Negócios
da
Semana

Jornalista

José
Gomes
Ferreira

Data

Horário

Participantes

Partido
Político/
Coligação

23H

Paulo Núncio*
Miguel
Frasquilho
Luís Fazenda
José Lourenço
Carlos Lobo*

CDS-PP
PPD/PSD
BE
CDU
PS

16.09.09

* Não foram candidatos às Legislativas 2009.

Entrevistas
Em período de campanha eleitoral para a Assembleia da República, a SIC Notícias
promoveu um conjunto de onze entrevistas aos líderes dos partidos e dos movimentos
emanados da sociedade civil que apresentaram candidatura às eleições Legislativas e
que não faziam parte do elenco da Assembleia da República. As entrevistas foram
difundidas no horário da manhã (10h20) durante 10 dias consecutivos entre 14 e 24 de
Setembro.
Foram efectuadas onze entrevistas num total de dez listas candidatas sem assento
parlamentar, na medida em que os líderes do PH e do MPT foram convidados para
expressarem individualmente as suas posições e pontos de vista e não como elementos
da coligação FEH, candidata às eleições.
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Fig. 13 Entrevistas

Canal Programa

Data

Horário

Participantes

António Garcia Pereira
Eduardo Correia
Nuno da Câmara Pereira
Luís Filipe Guerra
Maria Augusta Montes
Gomes
Pedro Quartim Graça
Rui Marques
Andreia de Jesus
José Pinto Coelho
Amândio Madaleno
Carmelinda Pereira

SIC N
SIC N
SIC N
SIC N
SIC N

Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista

14.9.09
15.9.09
16.9.09
17.9.09
18.9.09

10H20
10H20
10H20
10H20
10H20

SIC N
SIC N
SIC N
SIC N
SIC N
SIC N

Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista

19.9.09
20.9.09
21.9.09
22.9.09
23.9.09
24.9.09

10H20
10H20
10H20
10H20
10H20
10H20
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Partido Político/
Movimento de
Cidadãos
PCTP/MRPP
MMS
PPM
PH
PND
MPT
MEP
PPV
PNR
PTP
POUS

IMPRENSA
No sector da imprensa foram contactadas catorze publicações. As revistas Focus e
Visão comunicaram à ERC não terem registo de nenhuma ocorrência passível de ser
incluída na análise de igualdade de oportunidades das diversas candidaturas, de acordo
com os parâmetros estabelecidos pela Directiva 02/2009.
O jornal Público, em resposta recepcionada a 25 de Setembro, não disponibilizou
informação tendo considerado que “a recolha dos dados solicitados incumbe à ERC e
não a este jornal que não tem pessoal especializado para o efeito”.
Na análise são considerados todos os textos de opinião assinados regularmente em
colunas específicas, independentemente da sua localização na edição38, e os textos de
candidatos não colunistas que foram publicados pelos órgãos de comunicação social
impressos durante o período em análise, designadamente, entre 27 de Agosto e 25 de
Setembro de 2009. Em alguns dos casos são mencionados artigos e entrevistas
efectuados a candidatos às Legislativas 2009 fora deste intervalo temporal, dada a
proximidade com as datas consideradas no presente relatório.

Diário de Notícias
O jornal Diário de Notícias, em resposta recepcionada a 22 de Outubro, informou a
ERC que nos trinta dias que antecederam as eleições Legislativas de 2009 publicou
cinco artigos de opinião e três entrevistas a líderes de partidos/coligações.
Os artigos de opinião foram todos publicados em dias úteis e assinados por um membro
das listas do PPD/PSD, que assina regularmente esse espaço de opinião no jornal. Desta
forma, o PPD/PSD tem cinco presenças nesta publicação, no período considerado na
análise. Três destas colunas foram publicadas no período que antecede a campanha
eleitoral propriamente dita e duas durante o período de campanha eleitoral (estas
últimas, de seus títulos: “O que se vê e o que não se percebe” e “Eleger é escolher”).
Das quinze candidaturas oficialmente inscritas para o sufrágio de 27 de Setembro de
2009, somente três tiveram entrevistas publicadas neste órgão de comunicação social
38

São considerados para análise os textos publicados quer nos cadernos principais das publicações quer
nos seus diferentes suplementos.
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nos trinta dias que antecederam o acto eleitoral. Foram entrevistados, no período de
campanha eleitoral, os líderes do BE (13 de Setembro), da CDU (15 de Setembro) e do
PS (20 de Setembro), a primeira e a última entrevistas foram publicadas ao fim-desemana e a segunda em dia de semana.
Fig. 14 Diário de Notícias

Publicação

Data

Dia da
semana

DN

27.08.09

Dia útil

DN

03.09.09

Dia útil

DN

10.09.09

Dia útil

DN

17.09.09

Dia útil

DN

24.09.09

Dia útil

DN

Fim-de13.09.09
semana

DN

15.09.09

Dia útil

DN

20.09.09

Fim-desemana

Coluna ou título do artigo
Opinião: Uniões de facto: o
que se pretende?
Opinião: Pode a política não
ter valores?
Opinião: Saúde, símbolos e
ideologias
Opinião: O que se vê e o que
não se percebe
Opinião: Eleger é escolher
Entrevista: “A maioria de
esquerda não passará pelo PS
de Sócrates”
Entrevista: “A guerra com o
Bloco seria um acto inútil”
Entrevista: “Havia muitas
queixas de controlo político
[no tempo de Cavaco Silva] ”

Representante Partido
da
Político/
Candidatura Coligação
Maria José
PPD/PSD
Nogueira Pinto
Maria José
PPD/PSD
Nogueira Pinto
Maria José
PPD/PSD
Nogueira Pinto
Maria José
PPD/PSD
Nogueira Pinto
Maria José
PPD/PSD
Nogueira Pinto
Francisco
Louçã

BE

Jerónimo de
Sousa

CDU

José Sócrates

PS

Jornal de Notícias
O Jornal de Notícias disponibilizou à ERC informação sobre a publicação de artigos de
opinião e entrevistas de candidatos às Legislativas 2009, nas edições publicadas nos
meses de Agosto e Setembro.
No período entre 27 de Agosto e 25 de Setembro foi publicada somente uma entrevista
com um candidato à Assembleia da República, membro das listas do Partido Socialista.
Esta entrevista foi publicada dia 2 de Setembro.
No que concerne aos artigos de opinião, foram publicados pelo JN cinco artigos
assinados por candidatos às eleições Legislativas 2009. Estes artigos foram publicados
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no último dia de campanha eleitoral e são assinados pelos líderes dos cinco
partidos/coligações com assento parlamentar – BE, CDS-PP, CDU, PPD/PSD e PS.
Assinala-se que, no período que antecede os trinta dias referidos no ofício enviado pela
ERC aos órgãos de comunicação social, foram publicados dois artigos de opinião
assinados pelos líderes do PS (11 de Agosto) e da CDU (15 de Agosto) e um terceiro
artigo da autoria de um dos candidatos da CDU (3 de Agosto). Foram também
publicadas entrevistas que, pela sua relevância no contexto eleitoral, são referenciadas
nesta análise. A primeira realizou-se com o líder do BE (dia 1 de Agosto), a segunda
teve por entrevistado um candidato pelas listas do PS com responsabilidades
governativas no Governo cessante (dia 4 de Agosto).
Fig. 15 Jornal de Notícias39

Publicação

Data

Dia da
semana

JN

01.08.09
*

Fim-desemana

JN
JN
JN

03.08.09
*
04.08.09
*
11.08.09
*

Dia útil
Dia útil
Dia útil

JN

15.08.09
*

Feriado

JN

02.09.09

Dia útil

JN

18.09.09

Dia útil

JN

25.09.09

Dia útil

JN

25.09.09

Dia útil

Coluna ou título do
artigo
Entrevista: “PS desistiu
das políticas de
Esquerda”
Opinião: "A demagogia
chega às crianças!”
Entrevista: “SCUT vão
ser reavaliadas”
Opinião: “Uma escolha
decisiva”
Opinião: “A ruptura
necessária para uma
solução inadiável”
Entrevista: “Temos
regime simpático de
IVA”
Opinião: Valorizar a
política
Opinião: "Na voz do
líder"
Opinião: "Na voz do
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Representante Partido
da
Político/
Candidatura Coligação
Francisco
Louçã

BE

Honório Novo

CDU

Ana Paula
Vitorino

PS

José Sócrates

PS

Jerónimo de
Sousa

CDU

Teixeira dos
Santos

PS

Maria de
Lurdes
Rodrigues **
Francisco
Louçã
José Sócrates

PS
BE
PS

O Jornal de Notícias inclui também na sua informação à ERC um artigo de opinião de Manuel Pizarro,
o então Secretário de Estado da Saúde (16/08).
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Publicação

Data

Dia da
semana

JN

25.09.09

Dia útil

JN

25.09.09

Dia útil

JN

25.09.09

Dia útil

Coluna ou título do
artigo
líder"
Opinião: "Na voz do
líder"
Opinião: "Na voz do
líder"
Opinião: "Na voz do
líder"

Representante Partido
da
Político/
Candidatura Coligação
Manuela
Ferreira Leite
Jerónimo de
Sousa
Paulo Portas

PPD/PSD
CDU
CDS-PP

* Entrevistas e artigos de opinião publicados antes do período em análise.
** Não foi candidata às Legislativas 2009.

24 Horas
Em resposta ao pedido de informação realizado pela ERC, o jornal 24 Horas comunicou
a inexistência de artigos de opinião da autoria de candidatos às eleições Legislativas
2009 publicados neste órgão de comunicação social.
Das quinze listas candidatas à Assembleia da República, somente cinco foram
convidadas para entrevistas a publicar no 24 Horas. Foram convidados os líderes dos
cinco partidos/coligações com assento parlamentar, destes, segundo informação
prestada pelo jornal, três aceitaram e dois recusaram. Embora a entrevista ao líder do
BE tenha sido publicada antes de 27 de Outubro (25 de Agosto), foi considerada na
análise por espelhar a opção editorial do jornal. As entrevistas aos líderes do CDS-PP e
da CDU foram publicadas em dias úteis, antes do início da campanha eleitoral. Os
líderes do PPD/PSD e do PS não responderam às questões colocadas pelo jornal 24
Horas, tendo este órgão de comunicação social publicado as perguntas com o título “As
perguntas que o líder não quis responder”, em dias úteis e durante o período de
campanha eleitoral.
Fig. 16 24 Horas

Publicação

24H

Data

25.08.09

Dia da
semana
Dia útil

Coluna ou título do artigo

Representante
da
Candidatura

Partido
Político/
Coligação

Entrevista: “Uma aliança com
o PS seria a aliança da
irresponsabilidade” *

Francisco Louçã

BE

56

Publicação

Data

Dia da
semana

24H

01.09.09

Dia útil

24H

08.09.09

Dia útil

24H

15.09.09

Dia útil

24H

22.09.09

Dia útil

Coluna ou título do artigo
Entrevista: “O Bloco Central é
uma coligação de aflitos”
Entrevista: “Para manter o
actual rumo não contem
connosco”
Entrevista: As perguntas que a
líder do PSD não respondeu
**
Entrevista: As perguntas que o
líder do PS não respondeu ***

Representante
da
Candidatura

Partido
Político/
Coligação

Paulo Portas

CDS-PP

Jerónimo de
Sousa

CDU

Manuela
Ferreira Leite

PPD/PSD

José Sócrates

PS

* Entrevista publicada antes do período sobre o qual incidiu o pedido da ERC aos órgãos de comunicação social.
** “Só foram publicadas as perguntas porque a candidata não quis responder”.
*** “Só foram publicadas as perguntas porque o candidato não quis responder”.

Correio da Manhã
O Correio de Manhã, em resposta recepcionada a 22 de Outubro de 2009, disponibilizou
informação relativa aos artigos publicados nos trinta dias que antecederam as eleições
Legislativas 2009, veiculando estes, na forma de entrevista ou opinião, a mensagem das
candidaturas oficialmente inscritas no acto eleitoral.
Das quinze candidaturas sufragadas foram convidadas para serem entrevistadas por este
órgão

de

comunicação

social

as

cinco

candidaturas

correspondentes

aos

partidos/coligações com representação parlamentar. Segundo a informação enviada pelo
Correio da Manhã, “O líder do PS, José Sócrates, não pôde conceder a solicitada
entrevista, por incompatibilidades de agenda.” As entrevistas aos líderes do PPD/PSD,
CDU e BE foram publicadas antes do início da campanha eleitoral e a do líder do CDSPP durante a campanha eleitoral, todas em dias úteis.
Este jornal publicou ainda, em cinco edições à sexta-feira, a coluna de opinião de Carlos
Zorrinho, membro das listas de candidaturas do PS, no suplemento “Primeiro
Emprego”.40

40

Espaços não incluídos na análise como referido na nota de rodapé 18 (pág.14 do Sumário Executivo)
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Fig. 17 Correio da Manhã

Publicação

Data

Dia da
semana

Coluna ou título do
artigo

CM

28.08.09

Dia útil

CM

4.09.09

Dia útil

CM

7.09.09

Dia útil

Entrevista

CM

9.09.09

Dia útil

CM

11.09.09

Dia útil

CM

11.09.09

Dia útil

CM

18.09.09

Dia útil

CM

21.09.09

Dia útil

CM

25.09.09

Dia útil

Entrevista
Coluna no suplemento
“Primeiro Emprego”
Entrevista
Coluna no suplemento
“Primeiro Emprego”
Entrevista
Coluna no suplemento
“Primeiro Emprego”

Coluna no suplemento
“Primeiro Emprego”
Coluna no suplemento
“Primeiro Emprego”

Representante da
Candidatura

Partido
Político/
Coligação

Carlos Zorrinho

PS

Carlos Zorrinho

PS

Manuela Ferreira
Leite
Jerónimo de Sousa

PPD/PSD
CDU

Carlos Zorrinho

PS

Francisco Louçã

BE

Carlos Zorrinho

PS

Paulo Portas

CDS-PP

Carlos Zorrinho

PS

Jornal i
O jornal i disponibilizou à ERC informação sobre a publicação de artigos de opinião e
entrevistas de candidatos às Legislativas 2009, nas edições publicadas entre 27 de
Agosto e 25 de Setembro.
Neste período foram publicadas seis entrevistas com candidatos à Assembleia da
República, distribuídas da seguinte forma: duas à candidatura do PPD/PSD, uma à do
POUS, uma à do MMS, uma à do MEP e uma ao candidato do PCTP/MRPP. Do total
das entrevistas, duas foram publicadas no período da pré-campanha eleitoral, uma em
dia útil e outra na edição de fim-de-semana (as duas ao PPD/PSD), e três durante o
período de campanha eleitoral, em dias de semana (POUS, MMS e MEP).
Relativamente à presença de artigos de opinião assinados por representantes dos
partidos que se apresentaram a sufrágio, foram publicados artigos de opinião
correspondendo aos partidos/coligações com assento parlamentar, todos em dias úteis
durante o período de campanha eleitoral. Destes, somente um artigo era da autoria de
um candidato pelas listas de um partido/coligação, no caso o BE, sendo os restantes da
autoria de quatro figuras de referência dentro dos respectivos partidos/coligações.
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Fig. 18 Jornal i

Representante
da
Candidatura
João de Deus
Pinheiro

Publicação

Data

Dia da
semana

Coluna ou título
do artigo

I

28.9.09

Dia útil

Entrevista

I

29.9.09

Fim-desemana

Entrevista

Paulo Mota Pinto

I

21.9.09

Dia útil

I

22.9.09

Dia útil

“Porque voto na
CDU”
“Porque voto no
CDS-PP”

CDS-PP

I

22.9.09

Dia útil

Carlos Carvalhas
*
Anacoreta
Correia *
Carmelinda
Pereira

I

23.9.09

Dia útil

Fernando Rosas

BE

I

23.9.09

Dia útil

MMS

I

24.9.09

Dia útil

PPD/PSD

I

24.9.09

Dia útil

Marques Mendes
*
-

I

25.9.09

Dia útil

Manuel Pinho*

PS

I

25.9.09

Dia útil

Garcia Pereira

PCTP/MRPP

Entrevista
“Porque voto no
Bloco”
Entrevista
“Porque voto no
PSD”
Entrevista
“Porque voto no
PS”
Entrevista

Partido
Político/Coligação
PPD/PSD
PPD/PSD
CDU

POUS

MEP

* Não foram candidatos às Legislativas 2009.

Jornal de Negócios
Na sequência da solicitação da ERC, o Jornal de Negócios enviou resposta,
recepcionada a 13 de Outubro, em que informa ter somente publicado dois artigos de
opinião de um candidato às eleições Legislativas 2009, pertencente às listas do
PPD/PSD. Estes foram publicados em dia útil, um antecedendo a campanha eleitoral e
outro já em período de campanha eleitoral.
Não há registo de publicação de entrevistas a candidatos ou representantes de nenhuma
das quinze candidaturas.
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Fig. 19 Jornal de Negócios

Publicação
Jornal de
Negócios
Jornal de
Negócios

Data

Dia da
semana

01.09.09

Dia útil

15.09.09

Dia útil

Coluna ou título do artigo
Opinião: Bernanke: Uma
recondução justa e acertada
Opinião: Crise: Um “W” à
nossa espera?

Representante
da
Candidatura
Miguel
Frasquilho
Miguel
Frasquilho

Partido
Político
PPD/PSD
PPD/PSD

Diário Económico
O Diário Económico, em resposta datada de 20 de Janeiro de 2010, informa que durante
o período em análise, ou seja, nos 30 dias que precederam as eleições Legislativas de 27
de Setembro de 2009, foram publicados uma entrevista e dois artigos de opinião da
autoria de candidatos a este acto eleitoral.
A entrevista foi realizada a um representante do PS e os artigos de opinião assinados por
dois representantes do PSD.
Fig. 20 Diário Económico

Publicação
Diário
Económico
Diário
Económico
Diário
Económico

Representante
da
Candidatura
Augusto Santos
Silva

Data

Dia da
semana

Coluna ou título do artigo

Partido
Político

26.08.09

Dia útil

Entrevista

31.08.09

Dia útil

Opinião: Passo em frente

Pedro Duarte

PPD/PSD

03.09.09

Dia útil

Artigo de opinião

José Eduardo
Martins

PPD/PSD

PS

O Diário Económico acrescenta que durante os meses de Julho e de Agosto publicou
entrevistas com os líderes do PSD, do BE e do PCP, “de forma a assegurar a igualdade
de oportunidades de acção e propaganda durante as fases de pré-candidatura e
campanha eleitoral”, todavia fora do período considerado na presente análise.
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Weekend Económico (ex-Semanário Económico)
O Weekend Económico, antigo Semanário Económico, comunicou à ERC que durante o
período em análise publicou uma entrevista com uma candidata do PS à Assembleia da
República, no dia 19 de Setembro, dentro do arco temporal da campanha eleitoral.
Fig. 21 Weekend Económico

Publicação

Data

Weekend
Económico

19.09.09

Dia da
semana
Dia de
fim-desemana

Coluna ou título do
artigo

Representante da
Candidatura

Partido
Político

Entrevista

Celeste Correia

PS

SOL
O semanário SOL, em resposta ao pedido de elementos efectuado pela ERC, enviou
informação sobre a participação de candidatos a eleições em debates, entrevistas,
comentários e outros espaços de opinião nos órgãos de comunicação social, de acordo
com o estabelecido pela Directiva 02/2009.
No período sobre o qual incide a análise, os trinta dias que antecedem o acto eleitoral,
este órgão de comunicação social publicou quatro entrevistas e três artigos de opinião,
distribuídos por quatro das quinze candidaturas em escrutínio.
As entrevistas foram realizadas a representantes dos seguintes partidos/coligações:
PPD/PSD (1), PS (2) e CDS-PP (1), todas publicadas em dia útil, no 1º Caderno do
jornal.
Os artigos de opinião assinados por membros das listas candidatas às Legislativas 2009,
publicados no período de vigência da Directiva supracitada, reportam às candidaturas do
PS, do MEP e do PPD/PSD. Foram todos publicados em dia útil, sendo o segundo
(MEP) publicado no 1º Caderno e os primeiro (PS) e terceiro (PPD/PSD) publicados na
secção “Confidencial”.
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Fig. 22 SOL

Publicação

Data

Dia da
semana

SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL

28.08.09
04.09.09
04.09.09
11.09.09
11.09.09
18.09.09
18.09.09

Dia útil
Dia útil
Dia útil
Dia útil
Dia útil
Dia útil
Dia útil

Coluna ou
título do
artigo
Entrevista
Entrevista
Opinião
Entrevista
Opinião
Entrevista
Opinião

Representante da
Candidatura
Carlos Costa Neves
Sérgio Sousa Pinto
Jorge Seguro Sanches
Isabel Galriça Neto
Rui Marques
José Lello
Miguel Frasquilho

Partido
Político/
Coligação
PPD/PSD
PS
PS
CDS-PP
MEP
PS
PPD/PSD

Expresso
O jornal Expresso, em reposta recepcionada a 09 de Outubro de 2009, informa ter
publicado, durante o período eleitoral, duas entrevistas e oito artigos de opinião
assinados por candidatos às eleições de 27 de Setembro de 2009.
As entrevistas realizadas por este semanário, e publicadas nos trinta dias prévios ao acto
eleitoral, tiveram como protagonistas dois dos líderes dos cinco partidos/coligações com
representação parlamentar, a saber: do BE e da CDU. Ambas as entrevistas foram
publicadas no período de pré-campanha eleitoral.
Os artigos de opinião/colunas assinados por candidatos ao Parlamento são
maioritariamente da responsabilidade de elementos das listas do PPD/PSD (publicados
a 29 de Agosto e a 5, 12, 19 e 25 de Setembro), dois deles correspondendo à coluna
semanal da líder do partido que integra o caderno Economia.41 Os artigos remanescentes
são assinados, respectivamente, por candidatos do PND (29 de Agosto), PS (5 de
Setembro) e MEP (5 de Setembro). Somente as colunas dos candidatos do PPD/PSD
foram publicadas durante o período oficial da campanha eleitoral, entre 12 e 25 de
Setembro.

41

Não incluídos na análise, tal como referido no final da nota de rodapé 23 (pág.18 do Sumário Executivo)
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Fig. 23 Expresso

Representante Partido
da
Político/
Candidatura Coligação

Data

Dia da
semana

Coluna ou título do artigo

Expresso

29.08.09

Fim-desemana

Opinião: Temos uma
democracia partidária que
está falida

Manuel
Monteiro

PND

Expresso

29.08.09

Opinião

Sofia Galvão

PPD/PSD

Expresso

29.08.09

Expresso

05.09.09

Expresso

05.09.09

Expresso

05.09.09

Expresso

05.09.09

Expresso

12.09.09

Expresso

19.09.09

Expresso

25.09.09

Publicação

Fim-desemana
Fim-desemana
Fim-desemana
Fim-desemana
Fim-desemana
Fim-desemana
Fim-desemana
Fim-desemana
Dia útil

Francisco
Louçã
Manuela
Ferreira Leite
António José
Seguro

PPD/PSD

Opinião

Rui Marques

MEP

Entrevista

Jerónimo de
Sousa

CDU

Opinião

Sofia Galvão

PPD/PSD

Entrevista
Opinião: “Ponto sem nó”
Opinião

Opinião: “Ponto sem nó”
Opinião

Manuela
Ferreira Leite
Sofia Galvão

BE

PS

PPD/PSD
PPD/PSD

Sábado
A revista Sábado, em resposta recepcionada a 28 de Setembro, informou a ERC sobre a
publicação neste órgão de comunicação social de entrevistas e artigos de natureza
opinativa, durante o período eleitoral.
Foram publicadas três entrevistas, todas elas antes do início da campanha eleitoral, aos
líderes dos três partidos/coligações com representantes no Parlamento: BE, CDS-PP e
CDU.
Os artigos de opinião foram todos da responsabilidade de um candidato do maior
partido da oposição parlamentar, PPD/PSD, referindo a revista ser este “colunista da
revista desde a fundação.”A publicação desta coluna foi constante ao longo do período
de trinta dias, considerado na presente análise.

63

Fig. 24 Sábado

Publicação

Data

Dia da
semana

Coluna ou título do
artigo

Sábado

27.08.09

Dia útil

Sábado

27.08.09

Dia útil

Sábado

03.09.09

Dia útil

Sábado

03.09.09

Dia útil

Sábado

10.09.09

Dia útil

Sábado

10.09.09

Dia útil

Entrevista

Sábado

17.09.09

Dia útil

Coluna “A lagartixa e o
jacaré”

Coluna “A lagartixa e o
jacaré”
Entrevista
Coluna “A lagartixa e o
jacaré”
Entrevista
Coluna “A lagartixa e o
jacaré”
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Representante
da
Candidatura
José Pacheco
Pereira
Francisco Louçã
José Pacheco
Pereira
Paulo Portas
José Pacheco
Pereira
Jerónimo de
Sousa
José Pacheco
Pereira

Partido
Político/
Coligação
PPD/PSD
BE
PPD/PSD
CDS-PP
PPD/PSD
CDU
PPD/PSD

RÁDIO
No sector da rádio foram cinco os operadores contactados. De entre estes, a Rádio
Comercial informou não ter emitido qualquer programa de opinião ou entrevista durante
o período referenciado na análise. Seguidamente é apresentado o modo como os
restantes quatro operadores organizaram a participação de representantes das 15 listas
candidatas às Legislativas 2009 em programas de debate, entrevista, comentário e
outros espaços de opinião, durante o período em análise.

Antena 1
A Antena 1, em resposta recepcionada a 23 de Outubro de 2009, disponibilizou
informação relativa aos programas emitidos nos trinta dias que antecederam as eleições
Legislativas 2009, veiculando estes, na forma de entrevista ou opinião, a mensagem de
candidaturas oficialmente inscritas.
Das quinze candidaturas sufragadas foram dez as convidadas para serem entrevistadas
por este órgão de comunicação social, cinco partidos/coligações sem representação
parlamentar e cinco partidos/coligações com representação parlamentar. A primeira
metade das entrevistas foi realizada nos dia úteis da semana de 7 a 11 de Setembro,
antes de se iniciar a campanha eleitoral, e estiveram presentes representantes dos
seguintes cinco partidos/coligações sem assento parlamentar: FEH, MEP, MMS,
PCTP/MRPP E PPM. O programa foi emitido de tarde (16H10/16H30) e teve uma
duração de 20 minutos.
O segundo conjunto de entrevistas foi composto pelos líderes dos partidos/coligações
com representação parlamentar e teve lugar durante a primeira semana de campanha
eleitoral, de 14 a 18 de Setembro. A emissão destes programas teve início às 10H10 e
prolongou-se por 50 minutos. As presenças das candidaturas seguiram a seguinte
ordem: PS, PPD/PSD, CDU, CDS-PP e BE.
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Fig. 25 Entrevistas

Canal

Data

Horário

Participantes

Antena 1
Antena 1
Antena 1
Antena 1
Antena 1
Antena 1
Antena 1
Antena 1
Antena 1
Antena 1

07.09.09
08.09.09
09.09.09
10.09.09
11.09.09
14.09.09
15.09.09
16.09.09
17.09.09
18.09.09

16H10 a 16H30
16H10 a 16H30
16H10 a 16H30
16H10 a 16H30
16H10 a 16H30
10H10 a 11H00
10H10 a 11H00
10H10 a 11H00
10H10 a 11H00
10H10 a 11H00

Luís Filipe Guerra
Rui Marques
Eduardo Correia
Garcia Pereira
Nuno da Câmara Pereira
José Sócrates
Manuela Ferreira Leite
Jerónimo de Sousa
Paulo Portas
Francisco Louçã

Partido Político/
Coligação
FEH
MEP
MMS
PCTP/MRPP
PPM
PS
PPD/PSD
CDU
CDS-PP
BE

O programa Conselho Superior, emitido pela Antena 1 de segunda a sexta-feira, com
início às 8H40, tem um painel permanente de cinco comentadores, tendo sido três deles
candidatos às Legislativas 2009 pelas listas do PS e BE.
Fig. 26 Conselho Superior

Canal

Antena 1

Data

De 2ª a 6ª

Horário

Participantes

Partido Político

8H40

António Bagão Félix
*
Maria de Belém
José Miguel Júdice*
José Manuel Pureza
Octávio Teixeira*

CDS-PP
PS
BE
CDU

* Não foram candidatos às Legislativas 2009.

A Antena 1 promoveu uma edição especial deste programa, a que chamou Debate
Conselho Superior, emitida entre as 10H15 e as 11H00 do dia 4 de Setembro (sextafeira). Os participantes foram os mesmos das edições diárias.
Na resposta, enviada à ERC pela Direcção de Informação da Antena 1, faz-se referência
a um Debate Geral que este órgão de comunicação social se propôs realizar, no último
dia da campanha eleitoral (25 de Setembro), e que foi “suprimido devido à ausência de
duas candidaturas”.
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Fig. 27 Debate Conselho Superior

Canal

Data

Antena 1

Horário

Participantes

Partido Político

10H15
às
11H00

António Bagão Félix
*
Maria de Belém
José Miguel Júdice*
José Manuel Pureza
Octávio Teixeira*

CDS-PP
PS
BE
CDU

04.09.09

* Não foram candidatos às Legislativas 2009.

TSF
Em resposta recebida a 6 de Outubro de 2009, a TSF Rádio Notícias disponibilizou
informação relativa aos programas de cariz opinativo emitidos nos trinta dias que
antecederam as eleições Legislativas 2009, cujos participantes pertenciam às listas dos
partidos/coligações candidatos às eleições Legislativas 2009.
No programa “Fórum TSF”, emitido de segunda a sexta-feira após o noticiário das
10H00 e com uma duração de cerca de 90 minutos, estiveram representadas pelos seus
líderes as candidaturas dos partidos/coligações com assento parlamentar. As emissões
decorreram na primeira semana de campanha eleitoral, entre os dias 14 e 18 de
Setembro, e as presenças seguiram a seguinte ordem: CDS-PP, BE, CDU, PPD/PSD e
PS. Por pedido expresso das duas últimas candidaturas, a participação dos dois líderes
teve uma duração menor (das 10H00 às 11H), devido a actividades de campanha
previamente agendadas.
Fig. 28 Fórum TSF

Canal

Data

Horário

TSF
TSF
TSF
TSF
TSF

14.09.09
15.09.09
16.09.09
17.09.09
18.09.09

10H20
10H20
10H20
10H20
10H20

Partido
Político/Coligação
Paulo Portas
CDS-PP
Francisco Louçã
BE
Jerónimo de Sousa
CDU
Manuela Ferreira Leite
PPD/PSD
José Sócrates
PS
Participantes
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A TSF Rádio Notícias emitiu de segunda-feira a sexta-feira, durante o período de
campanha eleitoral, o programa “Jornal de Campanha”, com início depois do noticiário
das 19H00 e término antes do noticiário das 20H00. Neste espaço participaram
candidatos dos seguintes partidos/coligações: MEP, MMS, PPV, PTP, FEH, POUS,
PND, PPM E PCTP/MRPP.
Por motivos decorrentes da transmissão directa de jogos de futebol, as participações do
MMS e do PPV foram antecipadas, respectivamente, para as 18H00 e para as 17H00.
De acordo com a informação enviada pelo órgão de comunicação social, ocorreu a
ausência de uma das candidaturas, pois “apesar dos esforços envidados pela TSF, a
candidatura do PNR não respondeu aos convites, formulados por telefone e por e-mail,
para participar no programa ‘Jornal de Campanha’”.
Fig. 29 Jornal de Campanha

Canal

Data

Horário

Participantes

TSF
TSF
TSF
TSF
TSF
TSF

14.09.09
15.09.09
17.09.09
17.09.09
21.09.09
21.09.09

19H10
18H10
17H10
17H10
19H10
19h10

TSF

22.09.09

19H10

TSF

23.09.09

19H10

TSF

24.09.09

19H10

Rui Marques
Eduardo Correia
Luís Botelho Ribeiro
Amândio Madaleno
Pedro Quartin Graça
Carmelinda Pereira
Maria Augusta
Montes
Nuno da Câmara
Pereira
Garcia Pereira

Partido
Político/Coligação
MEP
MMS
PPV
PTP
FEH
POUS
PND
PPM
PCTP/MRPP

A TSF Rádio Notícias teve, no período analisado, um dia de emissão especial dedicado
à transmissão da Conferência “Perspectivas Fiscais e Recuperação Económica”,
organizada em parceria com a Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas. Esta emissão
realizou-se no dia 10 de Setembro, entre as 10H00 e as 19H00, e contou com as
intervenções dos líderes do PPD/PSD, CDU, CDS-PP, BE e PS.
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Fig. 30 Conferência “Perspectivas Fiscais e Recuperação Económica”

Canal

TSF

Data

Horário

10.09.09

10H00
às
19H00

Partido
Político/Coligação
PPD/PSD
Manuela Ferreira Leite
Jerónimo de Sousa
CDU
Paulo Portas
CDS-PP
Francisco Louçã
BE
José Sócrates
PS
Participantes

Rádio Clube Português
O Rádio Clube Português, em resposta recepcionada a 30 de Outubro de 2009, informa
“que durante as campanhas eleitorais foi constante o acompanhamento de vários
candidatos e partidos sendo que nos noticiários regulares e demais rubricas informativas
foi efectuada cobertura à campanha das várias forças políticas. Vários candidatos das
diversas forças políticas tiveram participação na cobertura sendo que não temos um
registo das participações”.
Quanto ao disposto na Directiva 2/2009 sobre a participação de candidatos a eleições
em debates, entrevistas, comentários e outros espaços de opinião nos órgãos de
comunicação social e neste âmbito, o Rádio Clube Português destaca somente o
conjunto de entrevistas realizadas em parceria com o jornal Correio da Manhã aos
líderes dos partidos/coligações com assento parlamentar. Estas foram emitidas na
seguinte ordem: CDS-PP (7 de Setembro), BE (9 de Setembro), CDU (11 de Setembro)
e PPD/PSD (21 de Setembro). Não foram disponibilizados o horário e a duração das
entrevistas.
A ausência do líder do PS é justificada pela estação que afirma ter sido “o líder do PS
José Sócrates (…) igualmente convidado, mas que invocando razões de agenda não foi
possível concretizar a referida entrevista.”
Fig. 31 Entrevistas

Canal

Data

Participantes

Partido Político/Coligação

RCP
RCP
RCP
RCP

07.09.09
09.09.09
11.09.09
21.09.09

Paulo Portas
Francisco Louçã
Jerónimo de Sousa
Manuela Ferreira Leite

CDS-PP
BE
CDU
PPD/PSD
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Rádio Renascença
A Rádio Renascença, através de ofício reenviado à ERC, com data de entrada de 28 de
Dezembro de 2009, informa que durante o período que antecedeu as eleições
Legislativas de 2009 transmitiu um total de 24 edições no âmbito da programação de
entrevista, debate, comentário e outro género opinativo, nas quais estiveram presentes
representantes das candidaturas inscritas no acto eleitoral.
No período considerado foram entrevistados 14 representantes de entre as candidaturas
a sufrágio, num total de 12 candidaturas. Com efeito, constata-se que a Rádio
Renascença realizou entrevistas com os líderes dos dois partidos políticos que integram
a CDU, designadamente do PEV (17 de Setembro) e do PCP (21 de Setembro), bem
como com os dois líderes dos partidos da coligação FEH, o PH (9 de Setembro) e o
MPT (14 de Setembro).
Estas 14 entrevistas foram transmitidas em horário matinal (09h30), ao longo de duas
semanas, entre os dias 9 e 22 de Setembro.
A estação justifica a ausência do representante do PS, José Sócrates, com o
cancelamento, por parte deste partido, da entrevista que havia sido já confirmada e
agendada.
Fig. 32 Entrevista

Canal
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença
Rádio

Data

Horário

Participantes

Partido Político/
Coligação

09.09.09

09H30

Luís Filipe Guerra

PH

10.09.09

09H30

Luís Botelho Ribeiro

PPV

11.09.09

09H30

António Garcia Pereira

PCTP/MRPP

12.09.09

09H30

Nuno da Câmara Pereira

PPM

13.09.09

09H30

Amândio Madaleno

PTP

14.09.09

09H30

Pedro Quartin Graça

MPT

15.09.09

09H30

Carmelinda Pereira

POUS
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Canal
Renascença
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença

Data

Horário

Participantes

Partido Político/
Coligação

16.09.09

09H30

Eduardo Correia

MMS

17.09.09

09H30

Heloísa Apolónia

PEV

18.09.09

09H30

Rui Marques

MEP

19.09.09

09H30

José Pinto Coelho

PNR

20.09.09

09H30

Maria Augusta Montes

PND

21.09.09

09H30

Jerónimo de Sousa

PCP

22.09.09

09H30

Manuela Ferreira Leite

PSD

Entre 27 de Agosto e 27 de Setembro, data das eleições Legislativas, verifica-se ainda a
presença dos líderes do BE e do CDS-PP no Noticiário das 09h30 da Rádio Renascença,
a 24 e 25 de Setembro, respectivamente.
Fig. 33 Noticiário

Canal
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença

Data

Horário

Participantes

Partido Político/
Coligação

24.09.09

09H30

Francisco Louça

BE

25.09.09

09H30

Paulo Portas

CDS-PP

Sobre a programação com convidados de carácter permanente, a Rádio Renascença
esclarece que “embora a decisão desta Direcção de Informação tenha sido a de manter
em antena, nos espaços de opinião habituais, os colaboradores fixos, candidatos às
eleições, numa aparente contradição com a recomendação da ERC no sentido da sua
suspensão, esta decisão se baseou na convicção da sua inaplicabilidade ao nosso caso
concreto.”
Neste sentido, e nos 30 dias anteriores às eleições para a Assembleia da República, a
Rádio Renascença manteve no ar o espaço da Edição da Noite, Falar Claro, que conta
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com a colaboração permanente de José Vera Jardim, representante da candidatura
socialista.
Esta colaboração realiza-se à segunda-feira, a partir das 23h30. No intervalo temporal
considerado na análise contabilizam-se três edições, nos dias 8, 15 e 21 de Setembro.
Fig. 34 Edição da Noite - Falar Claro

Data

Horário

Participantes

Partido Político/
Coligação

08.09.09

23H30

José Vera Jardim

PS

15.09.09

23H30

José Vera Jardim

PS

21.09.09

23H30

José Vera Jardim

PS

Canal
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença

Espaço Aberto é emitido na Rádio Renascença, aos domingos a partir das 12h00, tendo
Maria José Nogueira Pinto, candidata independente pelas listas do PSD, como
colaboradora permanente. Verifica-se que no período em análise essa colaboração se
manteve por via de duas crónicas da sua autoria.
Fig. 35 Espaço Aberto

Canal
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença

Data

Horário

Participantes

Partido Político/
Coligação

13.09.09

12H00

Maria José Nogueira Pinto

PSD

20.09.09

12H00

Maria José Nogueira Pinto

PSD

A candidata independente pelo CDS-PP, Isabel Galriça Neto, esteve também presente
na Rádio Renascença às 19h35 do dia 16 de Setembro, num espaço de opinião, com
cerca de dois minutos, que é emitido diariamente pela estação.
Fig. 36 Crónica de opinião

Canal

Data

Horário

Participantes

Partido Político/
Coligação

Rádio
Renascença

16.09.09

19H35

Isabel Galriça Neto

CDS-PP
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A Rádio Renascença edita ainda a crónica quinzenal online no jornal digital Página 1,
da autoria de Maria do Rosário Carneiro, candidata independente pelas listas do PS. No
período que antecedeu a eleição para a constituição do parlamento nacional, a candidata
publicou duas crónicas.
Fig. 37 Página 1

Canal
Rádio
Renascença
Rádio
Renascença

Data
08.09.09
22.09.09

Formato

Participantes

Crónica
online
Crónica
online

Maria do Rosário
Carneiro
Maria do Rosário
Carneiro
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Partido Político/
Coligação
PS
PS

