Dias 20 e 21 de Outubro, na Gulbenkian

Conferência anual da ERC discute comunicação social
em tempos de crise e de mudança
“A Comunicação Social num contexto de crise e de mudança de paradigma” é o tema que vai
estar em debate na terceira conferência anual da Entidade Reguladora para a Comunicação
Social (ERC). A Conferência decorre nos dias 20 e 21 de Outubro, na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa.
Jeffrey Cole, professor e investigador da Annenberg School for Communication (EUA), é o
convidado do primeiro painel da conferência, subordinado ao tema “O Futuro da Mediasfera.
Impacto na Regulação”. Este painel terá a moderação de Azeredo Lopes, presidente da ERC, e
comentários de Nobre Correia, professor na Universidade Livre de Bruxelas, e Rui Aguiar,
professor da Universidade de Aveiro.
“Que modelo(s) de negócio para a comunicação social” é o tema do segundo painel do primeiro
dia da conferência, que terá como oradores Pereira da Costa, da Roland Berger, Rafael Mora,
da Ongoing, e Martim Avillez Figueiredo, do Grupo Lena. A mesa é presidida pelo vicepresidente da ERC, Elísio de Oliveira, e terá os comentários do jornalista Joaquim Vieira.
O primeiro dia da conferência termina com o painel “Imprensa tablóide, revistas de sociedade e
do “coração” e reserva da vida privada”, que terá como orador Vieira de Andrade, professor da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e que contará com os depoimentos /
testemunhos de Carlos Ventura Martins, director-geral do Grupo Impala, e Nuno Azinheira,
director do 24 Horas. O presidente da mesa e moderador será Rui Assis Ferreira, vogal do
Conselho Regulador da ERC.
O segundo dia da conferência abre com a discussão sobre “Televisão Pública e Televisão
Comercial: o que as distingue, o que as deve distinguir?”, e tem como oradores Francisco Pinto
Balsemão, presidente da Impresa, e Guilherme Costa, presidente do Conselho de
Administração da RTP. Estrela Serrano, vogal do Conselho Regulador da ERC, preside e
modera, enquanto os comentários ficarão a cargo de Rui Cádima, professor da Universidade
Nova de Lisboa. Neste painel serão apresentados os dados do relatório de regulação da ERC
relativos a 2008.
No quinto painel, subordinado ao tema “Sondagens e Jornalismo. Práticas e Boas Práticas”, é
apresentado o estudo “Sondagens e Inquéritos de Opinião. Diagnóstico e Sugestões de
Medidas a Adoptar”, realizado para a ERC por Vidal de Oliveira, professor na Escola Superior
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de Comunicação Social, Helena Nicolau, professora na Universidade de Lisboa, e Fernando
Cascais, director do Cenjor, que farão a sua apresentação. O estudo será comentado por
Ricardo Costa, director-adjunto do Expresso, António Gomes, representante da APODEMO, e
Jorge Sá, responsável da Aximage. O presidente da mesa e moderador será Luís Gonçalves
da Silva, vogal do Conselho Regulador da ERC,
O Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro, será o orador da sessão de encerramento da
terceira conferência anual da ERC, que terá como tema ”Justiça e Liberdade de Imprensa”.
Azeredo Lopes, presidente da ERC, será o presidente da mesa e moderador desta sessão de
encerramento.

A versão integral do programa da conferência pode ser consultada em www.erc.pt.

Mais informações:
MidlandCom − Consultores em Comunicação
Tel.: 244 859 130 * Telm.: 934 190 733 * scm@midlandcom.pt
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