Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social
Nota à Imprensa 06/2008

ASSUNTO: Pluralismo Político-Partidário na RTP em 2007

Em cumprimento do que anunciara em Abril de 2007, quando da apresentação do Plano
de Avaliação do Pluralismo Político-Partidário no Serviço Público de Televisão, o Conselho
Regulador divulga hoje os primeiros resultados e análise daquele projecto.

Neste relatório, que cobre o período de Setembro a Dezembro de 2007, a ERC analisou
3.229 peças noticiosas e 18 programas de debate, entrevista e comentário, distribuídos pelos
diferentes serviços de programas da RTP: RTP1, RTP2, RTPN, RTP Madeira e RTP Açores, em
que intervieram actores do campo político-partidário.

As principais conclusões encontram-se no Sumário Executivo em anexo. O texto integral
do

Relatório

pode

ser

consultado

no

sítio

electrónico

http://www.erc.pt/documentos/Relatorio%20Pluralismo%20Pol%EDticoPartid%E1rio%20ERC.pdf

Lisboa, 31 de Março de 2008.

da

ERC

em:

Sumário Executivo

A avaliação do pluralismo político-partidário abrange os seguintes serviços de
programas do operador público: RTP1, RTP2, RTPN, RTP Madeira e RTP Açores.
Na informação diária, foram analisadas 3.229 peças, das quais:
466 emitidas no Jornal da Tarde da RTP1 (122 edições);
842 emitidas no Telejornal da RTP1 (122 edições);
637 emitidas no Jornal 2 da RTP2 (122 edições);
380 emitidas no bloco informativo das 24h00 da RTPN (61 edições);
368 emitidas no Telejornal Regional da RTP Açores (91 edições);
536 emitidas no Telejornal Regional da RTP Madeira (88 edições).

Foram contabilizadas e analisadas apenas as peças em que protagonistas ou
representantes de instituições político-partidárias – Governo e partidos políticos – surgem
representados em discurso directo ou indirecto, as quais correspondem, aproximadamente,
a um valor entre 18 a 20% das peças emitidas em cada bloco informativo.
Nos blocos informativos analisados, foram identificadas um total de 4.359 presenças
assim distribuídas:
1.680 na RTP1 (em conjunto);
879 na RTP2;
474 na RTPN;
463 na RTP Açores;
863 na RTP Madeira.

Na informação não-diária foram abrangidos todos os programas emitidos pelos
serviços de programas RTP1, RTP2, RTPN, RTP Madeira e RTP Açores, do género

debate, entrevista e comentário, constantes das respectivas grelhas de programas como
espaços autónomos da programação nos quais tenham estado presentes protagonistas do
campo político-partidário.
Foram abrangidos 18 programas, dos quais:
4 emitidos pela RTP1;
2 pela RTP2;
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6 pela RTPN;
4 pela RTP Madeira;
2 pela RTP Açores.

Desses 18 programas, 6 são reexibições:
4 na RTPN;
2 na RTP Madeira.

I. PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NA INFORMAÇÃO DIÁRIA

RTP1 e RTP2:
Foram analisados os blocos informativos das 13h00 e das 20h00, na RTP1, e das 22h00
na RTP2, no período de 1 de Setembro a 31 de Dezembro de 2007.
O Governo, juntamente com o PS, representam, no conjunto dos três blocos
informativos, 1439 presenças, correspondentes a 56,23% do total de presenças do Governo e
dos partidos.
Os partidos com representação parlamentar representam, em conjunto, 42,83% do
total de presenças nos três blocos informativos.
Os partidos sem representação parlamentar representam, em conjunto, 0,94% do total
de presenças nos três blocos informativos.
Desagregando os dados, o Governo representa 49,94% e o PS 6,29%. O PSD
representa 17,78% das presenças. O PCP e o PEV, em conjunto, representam 10,31% das
presenças. O CDS/PP 8,52% e o BE representa 6,21% das presenças.
O PSD é o único partido com representação parlamentar sub-representado nos blocos
informativos da RTP1 e RTP2, tendo em conta os valores de referência definidos pela
ERC com base na expressão eleitoral de cada partido.
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RTPN:
Foi analisado o bloco informativo das 24h00, no período de 1 de Setembro a 31 de
Outubro de 2007.
O Governo, juntamente com o PS, representam 50,64% do total de presenças
identificadas.
Os partidos com representação parlamentar representam, em conjunto, 49,37%.
Os partidos sem representação parlamentar não possuem qualquer presença no bloco
informativo das 24h00 da RTPN.
Desagregando os dados por partido, o PSD representa 23,42%, o PCP/PEV 11,60%, o
CDS/PP, 8,02% e o BE 6,33%.
O PS, considerado separadamente do Governo, corresponde a 5,70% das presenças. O
PSD é o único partido com representação parlamentar sub-representado na RTPN, tendo
em conta os valores de referência definidos pela ERC com base na expressão eleitoral de
cada partido.
Os partidos sem representação parlamentar não estão representados neste período.

RTP Açores:
Foi analisado o bloco informativo das 20h00, no período de 1 de Setembro a 30 de
Novembro de 20007.
a) Governo nacional e partidos nacionais com e sem representação na Assembleia
da República:
O Governo nacional, juntamente com o PS nacional, representam 60% das presenças de
protagonistas nacionais abrangidos na análise.
Os partidos nacionais com assento parlamentar representam, em conjunto, 40%.
Desagregando os dados por partido, o PSD nacional representa 24,44% das presenças, o
PCP/PEV nacional 4,44% e o CDS/PP nacional 11,11%.
O BE nacional não possui presença nas peças analisadas.
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O PSD, o PCP/PEV e o BE nacionais estão sub-representados nas peças da RTP
Açores, tendo em conta os valores de referência definidos pela ERC com base na
expressão eleitoral de cada partido.
Os partidos sem representação parlamentar não estão representados neste período.
b) Governo Regional e partidos com e sem representação na Assembleia Legislativa
Regional dos Açores:
O Governo Regional, juntamente com o PS Açores, representam 69,32% do total de
presenças de protagonistas desta região.
A coligação PSD-CDS, única força partidária da oposição com representação
parlamentar na Assembleia Legislativa Regional, representa 27,78%.
Dos partidos sem assento na Assembleia Legislativa Regional, o PCP/PEV representa
1,69% das presenças e o BE 1,21%.
A coligação PSD-CDS encontra-se sub-representada nas peças da RTP Açores, tendo
em conta os valores de referência definidos pela ERC com base na representatividade de
cada força partidária na Assembleia Legislativa Regional.

RTP Madeira:
Foi analisado o bloco informativo das 21h00, no período de 1 de Setembro a 30 de
Novembro de 2007.
a) Governo nacional e partidos nacionais com e sem representação na Assembleia
da República:
O Governo nacional, juntamente com o PS nacional, representam 77,32% das presenças
de protagonistas nacionais abrangidos na análise.
Os partidos nacionais com assento parlamentar representam, em conjunto, 20,62%.
Desagregando os dados por partido, o PSD nacional representa 14,43% das presenças, o
PCP/PEV nacional 4,12% % e o BE 2,06%.
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Todos os partidos nacionais com representação parlamentar na Assembleia da
República, em especial o PSD, encontram-se sub-representados na RTP Madeira, tendo em
conta os valores de referência definidos pela ERC com base na representatividade de cada
partido, sendo que o CDS/PP nacional não possui qualquer presença nas peças analisadas.
Dos partidos nacionais sem representação parlamentar, o PND e o MPT possuem
presença residual nas peças da RTP Madeira.
b) Governo Regional e partidos com e sem representação na Assembleia Legislativa
Regional da Madeira:
O Governo Regional, juntamente com o PSD Madeira, representam 50,79% do total
de presenças de protagonistas desta região.
Os partidos com assento parlamentar na Assembleia Legislativa Regional da Madeira
representam em conjunto, 49,21%.
Os partidos da Região Autónoma da Madeira (RAM) sem assento parlamentar não
possuem presença nas peças da RTP Madeira.
Desagregando os dados por partido, o PS Madeira representa 15,92%, o PCP/PEV
Madeira 11,58%, o CDS/PP Madeira 5,33%, o BE Madeira 8,29%, o MPT Madeira 5,39%
e o PND Madeira 2,5%.
O PS Madeira (este, em especial) e o CDS/PP Madeira encontram-se subrepresentados, tendo em conta os valores de referência definidos pela ERC com base na
representatividade de cada partido na Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma
da Madeira, em especial o primeiro.

II. PLURALISMO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NA INFORMAÇÃO NÃO-DIÁRIA
Programas de debate e entrevista:
Os programas Grande Entrevista, Prós e Contras, emitidos na RTP1, com reexibição
na RTPN, Fórum do País, emitido na RTPN, não sendo programas estritamente
dedicados a temáticas de natureza política, contaram no período em análise com uma
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presença reduzida de protagonistas do Governo e dos partidos políticos, o que condiciona
uma avaliação consistente do cumprimento do pluralismo político-partidário.
Os programas Eurodeputados e Parlamento, emitidos na RTP2, pela sua
configuração específica, favorecem a representação equilibrada das diferentes forças
políticas, reflectindo, de forma aproximada e sem exclusões, a composição da
Assembleia da República.
O programa Primeiro Plano, emitido pela RTP Madeira, afastou-se, no período em
análise, da representação proporcional das forças político-partidárias.

Programas de comentário político:
A existência de apenas dois programas de comentário político
* As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa e
* Notas Soltas de António Vitorino
protagonizados por dois comentadores com ligação, um, ao Partido Social Democrata, e
outro, ao Partido Socialista não corresponde a uma representação plural do campo políticopartidário, podendo contribuir para um reforço da representação bipolar do sistema
político.
Esta situação é ampliada pelo facto de a RTPN reexibir um desses programas e a RTP
Madeira reexibir os dois.
Acresce que a diferente duração dos dois programas (o primeiro com uma duração de
cerca do dobro da do segundo) representa, objectivamente, um tratamento diferente
conferido pelo operador público aos dois comentadores.
O programa de debate e comentário Tem a Palavra, emitido pela RTP Madeira, no
qual possuem presença permanente dois deputados, um do PSD, outro do PS, não é
acompanhado de outros espaços de programação de formato equivalente, aberto à
intervenção de outras forças político-partidárias. Nessa medida, também aqui, restringe o
espaço de debate político ao PSD e PS na RTP Madeira.
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Em suma:
Tendo em conta valores de referência definidos pela ERC, com base na
representatividade eleitoral de cada partido, os dados obtidos na avaliação do
pluralismo político-partidário na informação diária e não-diária do operador
público de televisão revelam, como notas mais relevantes:
a) Sub-representação sistemática do PSD em todos os blocos informativos
analisados.
b) Apagamento do PS, enquanto partido autónomo do Governo, nas peças da
RTP1, RTP2 e RTPN.
c) Sub-representação dos partidos da Oposição no Telejornal Regional da RTP
Açores.
d) Ausência, nos espaços de comentário político, de personalidades ligadas a
correntes ideológicas e partidárias com expressão na sociedade portuguesa, para
além daquelas que se encontram presentes nos programas As Escolhas de Marcelo
e Notas Soltas de António Vitorino.

RTP1 e RTP2: Informação Diária
Quadros-resumo
Quadro 1

Presença do Governo e dos partidos políticos
(Dados agregados para os 3 blocos informativos)

Protagonista/Instituição

Valores de

Valores

referência *

observados

Governo + Partido Socialista

50%

56,23%

Oposição Parlamentar (PSD+PCPPEV+CDS/PP+BE)

48%

42,83%

Oposição Extraparlamentar

2%

0,94%

xii

(PCTP/MRPP+PND+PH+PNR+POUS+PDA+MPT+PPM)

Nota: * Valores de referência definidos pela ERC, tendo como base a representatividade eleitoral.

Quadro 2

Presença do Governo e dos partidos políticos
(Dados desagregados para os 3 blocos informativos)

Protagonista/Instituição

Valores de referência Valores observados

Governo + Partido Socialista

50%

56,23%

PSD

27,67%

17,78%

PCP + PEV

7,25%

10,31%

CDS/PP

6,96%

8,52%

BE

6,11%

6,21%

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1945. Número de presenças das instituições políticopartidárias = 2559. Contabilizam-se todas as peças em que cada uma das instituições políticopartidárias surge representada na peça em discurso directo ou indirecto.

Quadro 3
Valores de referência e valores observados
(Dados agregados para os 3 blocos informativos)
Valores
Governo e partidos

Valores de
referência

observados
Modelo

Modelo

simples

Ponderado

Governo + PS

50%

56,23%

55,56%

Partidos com representação parlamentar

48%

42,83%

43,45%

Partidos sem representação parlamentar

2%

0,94%

xiii

0,99%

Quadro 4
Valores de referência e valores observados
(Dados desagregados para os 3 blocos informativos)
Valores
Governo e partidos

Valores de

com representação parlamentar

Referência

observados
Modelo

Modelo

simples

Ponderado

Governo + PS

50%

56,23%

55,56%

PSD

27,67%

17,78%

17,63%

PCP + PEV

7,25%

10,31%

10,46%

CDS/PP

6,96%

8,52%

8,88%

BE

6,11%

6,21%

6,,48%

Quadro 5
Valores de referência e valores observados
(Dados desagregados para os 3 blocos informativos)
Valores
Governo e partidos

Valores de

sem representação parlamentar

referência

Observados
Modelo

Modelo

simples

Ponderado

PCTP/MRPP

0,79%

0,08%

0,08%

PND

0,66%

0,31%

0,34%

PH

0,28%

0,04%

0,05%

PNR

0,15%

0,16%

0,14%

POUS

0,09%

0,12%

0,13%

PDA

0,03%

0,08%

0,08%

xiv

MPT

0,00%

0,08%

0,08%

PPM

0,00%

0,08%

0,08%

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 1.945. Número de presenças das instituições político-partidárias =

2.559. Contabilizam-se todas as peças em que cada uma das instituições político-partidárias surge representada na
peça em discurso directo ou indirecto.
RTPN
Bloco informativo das 24h00
Quadros-resumo
Quadro 1

Presença do Governo e dos partidos políticos
(Dados agregados)
Valores de
Protagonista/Instituição

referência*

Valores observados

Governo + PS

50,00%

50,64%

Oposição Parlamentar

48,00%

49,37%

Oposição Extraparlamentar

2,00%

0,00%

Quadro 2

Presença do Governo e dos partidos políticos
(Dados desagregados)
Valores de Valores observados
Protagonista/Instituição

referência

Governo + PS

50,00%

50,64%

Oposição Parlamentar

48,00%

49,37%

PSD

27,67%

23,42%

xv

PCP + PEV

7,25%

11,60%

CDS/PP

6,96%

8,02%

BE

6,11%

6,33%

Oposição Extraparlamentar

2,00%

0,00%

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 380. Número total de presenças das instituições políticopartidárias = 474. Contabilizam-se todas as peças em que cada uma das instituições político-partidárias
surge representada em discurso directo ou indirecto.

RTP Açores
Telejornal Regional
Quadros-resumo
Quadro 1

Presença do Governo Regional e dos partidos da RAA
(Dados agregados)
Valores de
Protagonista/Instituição

referência

Valores observados

Governo Regional + PS Açores

50%

69,32

Coligação PSD Açores + CDS/PP Açores

48%

27,78

Oposição Extraparlamentar (nacional)

2%

2,9%

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 368. Número total de presenças das instituições políticopartidárias da RAA = 414. Contabilizam-se todas as peças em que cada uma das instituições políticopartidárias da RAA surge representada em discurso directo ou indirecto.
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Quadro 2

Presença do Governo Nacional e dos partidos nacionais
(Dados agregados)
Valores de
Protagonista/Instituição

referência

Valores observados

Governo nacional + PS (nacional)

50%

60%

Oposição Parlamentar (nacional)

48%

40%

Oposição Extraparlamentar (nacional)

2%

0

Quadro 3

Presença do Governo Nacional e dos partidos nacionais
(Dados desagregados)

Valores de
Protagonista/Instituição

referência

Valores observados

Governo nacional + PS (nacional)

50%

60%

PSD (nacional)

27,67%

24,44%

PCP + PEV (CDU nacional)

7,25%

4,44%

CDS (nacional)

6,96%

11,11%

BE (nacional)

6,11%

0

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 368. Número total de presenças das instituições políticopartidárias nacionais = 45. Contabilizam-se as peças em que cada uma das instituições político-partidárias
surge representada em discurso directo ou indirecto.

xvii

RTP Madeira
Telejornal Regional
Quadros-resumo
Quadro 1

Presença do Governo Regional e dos partidos da RAM
(Dados agregados)
Valores de
Protagonista/Instituição

referência

Valores observados

Governo Regional + PSD Madeira

50%

50,79%

Partidos da Oposição da RAM

48%

49,21%

Oposição Extraparlamentar (nacional)

2%

0

Quadro 2

Presença do Governo Regional e dos partidos da RAM
(Dados desagregados)
Valores de
Protagonista/Instituição

referência

Valores observados

PS (Madeira)

22,02%

15,92%

PCP + PEV(Madeira)

7,79%

11,58%

BE (Madeira)

4,27%

8,29%

CDS (Madeira)

7,65

5,53%

MPT (Madeira)

3,24%

5,39%

PND (Madeira)

2,98%

2,50%

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 536. Número total de presenças do Governo Regional e dos
partidos da RAM = 760. Contabilizam-se todas as peças em que cada uma das instituições políticopartidárias regionais surge representada em discurso directo ou indirecto.
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Quadro 3

Presença do Governo Nacional e dos partidos nacionais
(Dados agregados)
Valores de
Protagonista/Instituição

referência

Valores observados

Governo nacional + PS (nacional)

50%

77,32%

Oposição Parlamentar (nacional)

48%

20,62%

Oposição Extraparlamentar (nacional)

2%

2,06%

Quadro 4

Presença do Governo Nacional e dos partidos nacionais
(Dados desagregados)
Valores de
Protagonista/Instituição

referência

Valores observados

50%

77,32%

PSD (nacional)

27,67%

14,43%

PCP + PEV (CDU nacional)

7,25%

4,12%

CDS (nacional)

6,96%

0

BE (nacional)

6,11%

2,06%

PND (nacional)

0,66%

1,03%

MPT (nacional)

0

1,03%

Governo nacional + PS (nacional)

Nota: Total de peças emitidas e analisadas = 536. Número total de presenças do Governo e partidos nacionais
= 97. Contabilizam-se todas as peças em que cada uma das instituições político-partidárias nacionais surge
representada em discurso directo ou indirecto.
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