Na Comissão de Ética, Sociedade e Cultura

Relatório do pluralismo político-partidário no serviço público
entregue na AR pela ERC
O Conselho Regulador da ERC entregou ontem aos deputados da Comissão de Ética, Sociedade e
Cultura o relatório do pluralismo político-partidário no serviço público de televisão, a RTP, em
cumprimento do texto constitucional (art. 38.º, n.º 6, CRP) que contempla a obrigação dos meios de
comunicação social do sector público assegurarem a possibilidade de expressão e o confronto das
diversas correntes de opinião.
O Relatório abrange as notícias e programas de informação política emitidos pelo serviço público de
televisão - RTP1, RTP2, RTPN, RTP Madeira e RTP Açores - focando-se exclusivamente nos protagonistas
da esfera político-partidária e governamental, tendo em vista o cumprimento de regras de equidade e
equilíbrio na representação desses protagonistas no serviço público de televisão.
No que se refere à informação não diária é abrangido o universo dos programas de debate, entrevista e
comentário político emitidos em 2008 que contam com a presença permanente ou frequente de
actores/protagonistas do campo político-partidário – Governo e partidos políticos. Foram validados
para análise 23 programas: 5 emitidos pela RTP1; 2 pela RTP2, 8 pela RTPN, 4 pela RTP Madeira, 4 pela
RTP Açores. Desses 23 programas, 9 são reexibições: 7 na RTPN, 2 na RTP Madeira.
No que se refere à informação diária (blocos informativos), a análise é feita por amostragem, sendo
abrangido, cumulativamente, o período de 01 de Setembro de 2007 a 31 de Dezembro de 2008. A
margem de erro máximo da amostra utilizada varia entre 6,8% para e 12,7% para um grau de confiança
de 95%, conforme especificado em seguida. Os dados sobre os blocos informativos diários devem, pois,
ser lidos como representando tendências apuradas para os dias seleccionados na amostra. Foram
analisadas 1103 peças, das quais 290 no Jornal da Tarde da RTP1 (61 edições do Jornal da Tarde) 443
peças no Telejornal da RTP1 (61 edições do Telejornal) e 370 peças no Jornal 2 da RTP2 (61 edições do
Jornal 2). O número total de peças emitidas e analisadas em 2007 foi de 232 e em 2008 de 871.
Os principais dados apurados constam do sumário executivo que se anexa. O relatório completo está
disponível no sítio electrónico da ERC, www.erc.pt
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