
 

 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

 
 
 
 
 
 

 

A problemática das fontes de informação na produção de 
notícias: o caso da Comissão de Mercados de Valores 

Mobiliários 

 

 
 

 

Relatório Profissional para obtenção de grau de Mestre  
em Comunicação Social 

 
 
 
 
 

Mestranda: Ana Maria Lanternas Gonçalves 

Orientadora: Professora Doutora Carla Guapo Costa 

 
 
 
 

Lisboa 
2012 



 

 
 

 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 

A realização deste relatório profissional não teria sido possível sem o enorme 

contributo de todos aqueles que, de diversas formas, estiveram presentes ao longo das 

várias fases da sua elaboração e aos quais gostaria de deixar uma palavra de 

agradecimento. 

 À Senhora Professora Doutora Carla Guapo Costa, o meu profundo reconhecimento 

pelo profissionalismo e apoio disponibilizado, desde o primeiro minuto. Os seus enormes 

contributos e encorajamentos, não só ajudaram a moldar este trabalho, como a confiança 

que sempre demonstrou em mim me permitiu reforçar a certeza da pertinência do objectivo 

a que me propus cumprir. 

Gostaria também de deixar uma mensagem de apreço ao Senhor Professor Doutor 

Joaquim Negreiros, pelo apoio concedido na estruturação do relatório e pelas permanentes 

palavras de incentivo. 

Ao Doutor António Vilela, a minha gratidão, pelo último olhar crítico ao meu trabalho.  

Não poderia ainda esquecer a Doutora Helena Gomes pela preciosa ajuda, sem a 

qual esta tarefa teria sido muito mais difícil na recta final. 

Por último, à minha família, as minhas desculpas pelas longas horas de ausência, 

com a certeza que o esforço encetado será recompensado.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ii 
 

 
 
 

RESUMO 
 

 
 

A problemática das fontes de informação na produção de notícias: o caso da 
Comissão de Mercados de Valores Mobiliários 

 

O relatório profissional, centrado na área do jornalismo económico, tem como pano 

de fundo o trabalho desenvolvido no Semanário Económico e no Diário Económico entre 

1994 e 2011. Nele se procura analisar o impacto da evolução da economia portuguesa, nos 

anos que se seguiram à entrada de Portugal na União Europeia, associada à problemática 

das fontes de informação, tendo como referência o caso da Comissão de Mercados de 

Valores Mobiliários. Esta entidade reguladora do mercado de capitais actua como um filtro 

junto das fontes de informação e dos jornalistas. Este trabalho visa verificar, com base nas 

competências adquiridas e à luz das abordagens teóricas nos estudos do jornalismo, o seu 

impacto na forma como se produzem as notícias. 
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ABSTRACT 

 
 
The problem of sources in the newsmaking: the case of Portuguese Securities Market 

Commission 

 
Focused on the area of economic journalism, the professional report has as its 

background the work done in Semanário Económico and Diário Económico from 1994 to 

2011. Our aim is to discuss the impact of the evolution of the Portuguese economy in the 

years that followed Portugal’s adhesion to the European Union in association with the use of 

news sources and in reference to the case of the Portuguese Securities Market Commission. 

This institution, which supervises and regulates the stock market, also acts as a filter for the 

news sources and for the journalists. Using the professional experience within the framework 

of the theoretical journalistic theories, this report aims to verify its impact in the way news are 

produced. 

 

Key words 

 

Economic journalism, news sources, gatekeeping, newsmaking, Portuguese 

Securities Market  Commission, European Union. 
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GLOSSÁRIO 

 

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que significa, em 

português, "lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização". 

 

CEE – Comunidade Económica Europeia 

 

CMVM - Comissão de Mercados de Valores Mobiliários 

 

ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

 

IDE - Investimento Directo do Estrangeiro 

 

IPO – Initial Public Offering ou Oferta Pública de Venda (OPV, em português). É a primeira 

dispersão de acções em bolsa de uma empresa que ainda não estava cotada. 

 

OPA – Oferta Pública de Aquisição 

 

OPV – Oferta Pública de Venda 

 

PEC – Pacto de Estabilidade e Crescimento  

 

PIB – Produto Interno Bruto (PIB) 

 

PIGS – Acrónimo pejorativo originalmente usado na imprensa de língua inglesa, sobretudo 

britânica, para designar o conjunto das economias de Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha 

(Spain, em inglês). O acrónimo significa, em inglês, "porcos", animais, por vezes, usados em 

caricaturas para ilustrar a má performance económica destes países. 

  

UEM – União Económica e Monetária 

 

Troika – Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e União Europeia 
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INTRODUÇÃO 
 

O relatório profissional, baseado na experiência adquirida pela autora na área do 

jornalismo económico, entre 1994 e 2011, e nas abordagens teóricas dos estudos do 

jornalismo, analisa a evolução da economia nacional nos anos que se seguiram à entrada 

de Portugal na União Europeia, e o seu impacto nas fontes de informação e na produção de 

notícias.  

O objectivo do trabalho, que tem por palco as editorias de empresas e mercados 

financeiros do Semanário Económico e do Diário Económico, reside na verificação dos 

obstáculos e desafios que a regulamentação do mercado de capitais gerou na problemática 

das fontes e na forma como se produzem notícias. Uma tarefa de supervisão personificada 

na Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), cujas funções e competências 

resultam do novo enquadramento económico. 

Na primeira, das duas partes que compõem o relatório e que corresponde ao ponto 2 

do trabalho, procurar-se-á relatar a influência do contexto económico na evolução do 

Semanário Económico e do Diário Económico, entre 1986, ano que em que se concretiza a 

adesão de Portugal à Comissão Económica Europeia, e 2011. Um período que foi 

igualmente determinante na definição do percurso profissional da autora. 

A evolução destas publicações especializadas encontra-se marcado por quatro 

períodos distintos, que coincidem com mudanças da sua estrutura accionista, as quais estão 

igualmente aliadas ao desenvolvimento da própria economia nacional.   

Lançado pelo jornalista Jaime Antunes, em 1987, um ano depois de Portugal aderir à 

Comunidade Económica Europeia, o Semanário Económico surgiu como uma resposta ao 

crescente apetite da opinião pública por informação económica, motivo que levou o gestor a 

lançar o Diário Económico, dois anos depois. 

A segunda fase, entre 1994 e 1997, corresponde à entrada da Media Capital no seu 

capital e a parceria celebrada com a rede latino americana de informação económica, em 

reacção à crescente influência que o mercado brasileiro passa a ter para as empresas 

nacionais. É durante este período que Portugal inicia em força a sua internacionalização, 

focada no Brasil. 

Segue-se, entre 1994 e 1997, a venda dos dois jornais aos espanhóis da Recoletos, 

numa altura em que Portugal prepara a adesão à União Económica e Monetária e Espanha 

reforça a aposta na economia nacional, através de uma onda de aquisições. O país vizinho 

torna-se o principal centro de opção da política económica nacional. 
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A quarta etapa centra-se na crise económica e financeira que afectou a Europa e 

levou à intervenção em Portugal do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central 

Europeu e da União Europeia. É durante esta fase que a Ongoing compra os dois jornais. 

Serão ainda retratadas, nesta primeira parte do relatório, as funções jornalísticas 

desempenhadas pela autora ao longo destas duas décadas de actividade jornalistica, bem 

como, as áreas de trabalho cobertas e respectivas tarefas, com enfoque nas editorias de 

empresas, banca e mercados financeiros do Semanário Económico e Diário Económico. 

Destaque ainda para a colaboração pontual com as restantes plataformas do grupo 

Económica (económico.pt e ETV), decorrentes da especialização levada a cabo no sector 

energético.  

A segunda parte do relatório profissional, circunscrita ao ponto 3 do documento, 

abordará o impacto que a entidade reguladora do mercado de capitais teve na relação com 

as fontes de informação e na forma de fazer jornalismo económico.  

A CMVM viu a sua influência reforçada na sequência das alterações registadas na 

economia nacional, decorrentes do processo de privatizações e da dinamização do mercado 

de capitais, fruto das novas orientações comunitárias. A CMVM tornou-se assim uma peça 

incontornável para os profissionais da comunicação social.   

Posicionando-se como um filtro, a CMVM impõe às empresas e às instituições 

financeiras regras rígidas sobre a divulgação de informação privilegiada, com o objectivo de 

dissuadir o uso de outros canais que não os seus, provocando uma crescente retracção das 

fontes de informação. Aos jornalistas são apontadas recomendações que influenciam 

igualmente a forma como a informação é repassada para a opinião pública. 

Este quadro condiciona, cada vez mais, o acesso dos jornalistas às fontes, num 

contexto em que a concentração económica e a internacionalização das empresas actuam 

também como novos desafios na problemática das fontes. 

Nas conclusões do relatório profissional procurar-se-á proceder a uma reflexão 

crítica sobre os problemas encontrados. 

Para os anexos remetem-se os documentos que servem de suporte ao trabalho, com 

destaque para as recomendação da CMVM aos jornalistas. 
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METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada incidiu na revisão da bibliografia em dois campos distintos, 

mas que se interligam no presente relatório profissional: a economia e o jornalismo. 

A análise do ‘estado da arte’ visa contribuir para a obtenção de informações sobre a 

evolução da economia portuguesa, nos anos que se seguiram à entrada de Portugal na 

Comunidade Económica Europeia, em 1986, associada à problemática das fontes de 

informação na área da imprensa especializada, com destaque para o jornalismo económico. 

Missão que tem como baliza a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários. 

Procurou-se assim conhecer as publicações mais relevantes sobre as temáticas 

abrangidas pelo objectivo proposto e verificar as opiniões similares e diferentes relativas às 

questões abordadas. 

Para analisar a evolução da realidade económica nas últimas quase três décadas, 

em que a integração europeia assume um papel decisivo no percurso desenvolvido por 

Portugal, e a sua influência na evolução do Diário Económico e do Semanário Económico, 

foi feito um levantamento e escrutinado o que já foi publicado por diversos investigadores e 

economistas sobre o tema. O trabalho teve ainda como suporte informação estatística 

disponibilizada pelo Ministério das Finanças, Banco de Portugal, Instituto Nacional de 

Estatística, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e Eurostat. 

A evolução do Diário Económico e do Semanário Económico será traçada com base 

na memória histórica e em documentação interna da empresa que controla, à data do 

presente relatório profissional, estas publicações: a ST&SF, pertencente ao universo 

Ongoing.  

Critério idêntico foi seguido na descrição das funções e competências adquiridas 

pelo jornalista desde a entrada no Semanário Económico/Diário Económico, em 1994. 

A contextualização e as problemáticas relacionadas com as fontes de informação, 

que se procurará identificar no caso da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, na 

sequência do reforço do enquadramento regulatório derivado da evolução económica 

nacional e internacional, serão abordadas à luz de conceitos teóricos do jornalismo, 

suportados por uma revisão da literatura dos autores mais pertinentes para fundamentar o 
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presente trabalho. A experiência adquirida ao longo do percurso profissional de quase duas 

décadas servirá também de base à elaboração desta segunda parte do relatório.  

Procedeu-se ainda a uma análise de um vasto pacote legislativo nacional e 

comunitário sobre o mercado de capitais e sua regulação, recorrendo ainda a informação 

oficial da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, Bolsa de Lisboa (NYSE Euronext 

Lisboa) e Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. Nota introdutória 
 

Ao longo do presente relatório profissional recorremos a diversos conceitos teóricos, 

cuja definição importa clarificar à luz do estado da arte e que ajudam a retratar as 

competências adquiridas pela autora, tendo por base a análise do caso da Comissão de 

Mercados de Valores Mobiliários (CMVM).  

De acordo com Martins (2007): 

 “Saber recolher informação, tratá-la e passá-la à sociedade são tarefas 

fundamentais do jornalista. É no tratar que se encontra o problema do jornalista 

especializado. É no confronto íntimo e directo com o tema em causa que se travam 

as maiores batalhas do profissional que opta por debruçar-se sobre um universo 

específico. Tratar exige intimidade com o tema, requer conhecimento prévio e 

domínio do vocabulário articulado pelos agentes de um determinado campo social”. 

(pp.19-20) 

O jornalismo económico, como especialização, mostra aspectos ligados à economia 

e ao sector das finanças e fornece, como nenhum outro tipo de jornalismo, informações 

essenciais ao dia-a-dia das pessoas, da vida das empresas e da economia em geral. 

A existência de uma relação entre o grau de atenção de que um determinado tema é 

alvo nos media e a importância desse mesmo tema para a opinião pública é enquadrada no 

âmbito da agenda setting. 

Como verificaram McCombs e Shaw (1972), ao analisarem a forma como os meios 

de comunicação cobriam campanhas políticas e eleitorais, o principal efeito da imprensa é 

pautar os assuntos da esfera pública, dizendo às pessoas “não o que pensar”, mas “em que 

pensar”. 

Perante a diversidade de informações que chega às redacções é o gatekeeper 

(director, editor e jornalista) que tem a missão de selecionar o que marcará a agenda do 

órgão de comunicação social e o que será publicado, introduzindo determinadas temáticas 

no debate público e orientando o modo como a audiência as deve encarar, defende Santos 

(2006, p.20). 
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Como destaca igualmente White (1950), o conceito de gatekeeper aplica-se a 

instituições ou indivíduos que estabelecem ou fixam normas e valores ou que seleccionam e 

decidem o que deve ser impresso, difundido, produzido pelos meios de comunicação social.  

Com o passar dos anos, o processo de gatekeeping foi-se tornando mais sofisticado, 

conforma revela Shoemaker (1991). Enquanto individualmente o editor/gatekeeper faz a sua 

rejeição ou selecção de um tema, há um reconhecimento de que o gatekeeper trabalha 

dentro dos limites e rotinas burocráticas da própria organização. Shoemaker identifica vários 

processos psicológicos que afectam o processo de gatekeeping e reconhece que novas 

organizações se relacionam fortemente com o sistema social em que operam. 

Perante a imprevisibilidade dos acontecimentos, os meios de comunicação social 

têm ainda de colocar ordem no tempo e no espaço, estabelecendo determinadas práticas 

unificadas na produção das notícias. É disso, que segundo Wolf (1987), se ocupa a teoria do 

newsmaking. 

O processo de construção de notícias no jornalismo económico inicia-se através de 

um sistema de filtragens externo ao meio de comunicação social. Baseados nos critérios de 

noticiabilidade, os produtores de notícias atribuem valores-notícia a cada informação a que 

têm acesso, de modo a tornar exequível a rotina produtiva das edições. 

Wolf (1987) classifica de noticiabilidade o conjunto de elementos com os quais o 

órgão de informação controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimentos para 

seleccionar as notícias. De acordo com o mesmo autor, os valores dados às notícias, 

denominados valores-notícia (news value) são componentes dessa noticiabilidade, 

permitindo a definição dos factos que são noticiados pelo veículo de informação. 

Sendo o jornalismo um campo fundamental na produção e reprodução da vida social, 

importa ainda analisar as fontes de informação como elemento aglutinador deste processo. 

As fontes remetem para posições e relações sociais, para interesses e pontos de 

vista, para quadros espácio-temporalmente situados. As fontes a que os jornalistas recorrem 

ou que procuram os jornalistas são entidades interessadas. Ou seja: estão implicadas e 

desenvolvem a sua actividade a partir de estratégias e com tácticas bem determinadas. E, 

se há notícias, isso deve-se em grande medida ao facto de haver quem esteja interessado 

em que certos factos sejam tornados públicos, como defende Gomis (1991). 

Quando se colocam barreiras na ligação entre jornalistas e fontes emerge um 

conjunto de problemas que têm igualmente impacto na forma como se produz a informação. 

É isso que se pretende analisar no presente relatório, tendo como referência a CMVM, uma 

entidade que actua como um filtro externo aos órgãos de comunicação social, procurando-

se verificar os condicionamentos que esta impõe à produção de notícias.  
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1.2. O jornalismo económico 
 

As notícias são socialmente importantes, especialmente nas sociedades 

democráticas, onde o acesso à informação, mais do que um direito, pode ser entendido 

como uma necessidade que deriva dos próprios fundamentos do sistema.  

O papel das notícias é destacado por Sousa (1999): 

“As notícias são socialmente relevantes, o jornalismo não o poderia deixar de o ser, 

pois, em certa medida, a actividade jornalística contribui, por exemplo, para a 

existência pública de grande parte das notícias, para a construção de significações 

sobre acontecimentos e ideias e para o agendamento de temas na lista de 

preocupações do público”. (p.160) 

Mas o jornalismo é mais do que um meio de comunicação. É também um meio de 

conhecimento. Com esta evolução conceptual está, segundo Meditsch (2002), a dar-se um 

passo no sentido de aumentar a exigência sobre os seus conteúdos. Os jornalistas deixam 

assim de ser meros comunicadores para se transformarem em produtores e reprodutores de 

conhecimento. 

Com explica Meditsch (2002, p.18), “o jornalismo não é uma ‘ciência mal feita’, 

simplesmente porque não é uma ciência, nem pode aspirar a tal. O jornalismo, como forma 

de conhecimento, é capaz de revelar aspectos da realidade que escapam à metodologia das 

ciências. No entanto, é incapaz de explicar a realidade que se propõe revelar”. 

Esta divisão é particularmente notória no jornalismo especializado, quando o 

profissional da informação parece partir do pressuposto de que o domínio do vocabulário 

próprio de uma determinada área lhe assegura uma espécie de conhecimento prévio que o 

distingue do leitor geral, garantindo-lhe um à vontade e uma superioridade muito distantes 

daquilo que na realidade se passa no terreno das redacções.  

O jornalista especializado, em qualquer área, está, no entanto, longe de ser um 

conhecedor profundo e com formação específica na sua área de especialização. Além de 

que deve manter sempre uma humildade resultante da consciência da superficialidade do 

seu conhecimento, refere Martins (2007, p. 16).  

A constatação das insuficiências decorrentes desta superficialidade faz com que a 

formação seja uma premissa constante no percurso profissional destes jornalistas. Uma 
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maior formação não deve menosprezar, porém, o princípio de que, antes de ser especialista, 

será sempre jornalista.  

O compromisso do jornalista com o público é uma das prioridades deste profissional 

responsável por transmitir informações a uma população, que poderá formular uma opinião 

a partir daquilo que lhe foi apresentado.  

Como define também Cascais (2001), o jornalista especializado caracteriza-se pelo 

acompanhamento sistemático de um sector de actividade, articulando a abordagem 

jornalística com o conhecimento do tema:  

“A sua experiência profissional e conhecimento do sector permite-lhe melhor 

selecção informativa e acesso a fontes especializadas. A qualidade do 

tratamento/acompanhamento jornalístico das áreas especificas implica a 

especialização do jornalista. Mas a especialização também envolve riscos 

profissionais, como os derivados de uma excessiva proximidade das fontes regulares 

de informação ou, especificamente na área financeira, o acesso a informação 

privilegiada (inside trading)”. (p. 85) 

Por seu turno, sublinha Martins (2007), no jornalismo especializado, concretamente 

em temas económicos, os valores-notícia da procura de objectividade e respeito pela 

acelerada contagem do tempo que regem o jornalismo tem de ser também acompanhado 

por outras capacidades técnicas. A autora acrescenta que:  

“Não é um jornalismo melhor do que o dito generalista, apenas exige outros 

cuidados e, principalmente, uma preparação complementar por parte do profissional 

de informação a que ele se dedica. O jornalista que decida trabalhar na área da 

cobertura das actividades científicas não pode ser um completo leigo nestes 

assuntos, não pode colocar-se à mercê, por exemplo apenas pelo discurso veiculado 

pelos laboratórios farmacêuticos ou pelos próprios cientistas, pesquisadores e 

académicos. Ao jornalista especializado em questões associadas ao universo da 

justiça convém conhecer o código penal para não se perder no meio de termos 

técnicos que obscureçam a sua compreensão dos assuntos abordados” (p.20). 

O jornalismo económico, como especialização, fornece, como nenhum outro tipo de 

jornalismo, informações essenciais ao dia-a-dia das pessoas, da vida das empresas e da 
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economia, em geral, e acaba por ser a maior fonte de informação dos indivíduos ditos 

leigos. Neste sentido, cabe aos jornalistas o papel de definirem a agenda da opinião pública.  

Desde a década de 1970 do século XX, na sequência do choque petrolífero que 

provocou uma prolongada recessão mundial, que a economia assumiu um estatuto sem 

precedentes, tornando-se num dos assuntos que mais preocupam a sociedade e um dos 

temas que está persistentemente na ordem do dia.  

Publicados nas páginas dos jornais, os factos abandonam a vivência quotidiana para 

mergulharem no universo simbólico da notícia. Ao transformar os factos em notícia, a 

actividade jornalística diz o que deve ou não ser do conhecimento do público. 

 

1.3.  O papel do agenda setting 
 

É inegável a influência dos meios de comunicação no quotidiano das pessoas, uma 

vez que existe uma numerosa quantidade de informações que é disseminada por estes 

canais. Verifica-se assim uma relação entre o grau de atenção de que um determinado tema 

é objecto nos meios de comunicação social e a importância desse mesmo tema para o 

público. A compreensão que as pessoas têm da realidade que lhe é transmitida pelos meios 

de comunicação, os quais seleccionam as informações mais relevantes, de acordo com 

critérios de noticiabilidade, e noticiam, hierarquizando a sua importância, enquadra-se no 

conceito de agenda setting (agendamento). 

Os primeiros passos da investigação, que estuda sobre o quê e como os assuntos 

devem ser pensados, foram dados por Lippman (1922). O autor defendeu que as pessoas 

não respondiam directamente aos factos do mundo real, mas que viviam num pseudo-

ambiente composto pelas imagens das suas cabeças. Os media teriam assim um papel 

importante no fornecimento e produção dessas imagens e na configuração desse pseudo 

ambiente. 

A teoria, na sua forma mais moderna, foi originalmente formulada por Cohen (1963). 

O autor defende que a imprensa pode não ter êxito em dizer às pessoas o que pensar, mas 

era muito eficaz a dizer-lhes sobre o que pensar. Na década seguinte, Denis (1960) e Kraus 

(1960) referem ainda que as pessoas ficavam a saber que importância dar a um assunto ao 

observarem que destaque os media lhe concediam. 

Ao analisarem a forma como os meios de comunicação cobriam campanhas 

presidenciais norte-americanas, nas décadas de 1960 e 1970, McCombs e Shaw (1979) 

verificaram que o principal efeito da imprensa é agendar os assuntos da esfera pública, 

dizendo às pessoas “não o que pensar”, mas “em que pensar”.  
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A comunicação social é apresentada como agente modificador da realidade social, 

apontando para o público receptor sobre o quê se deve estar informado. Esta linha de 

pesquisa propõe uma nova etapa de investigação sobre os efeitos da comunicação social. 

Surge, desta forma, um conceito do poder que o jornalismo exerce sobre a opinião pública. 

 A agenda setting acontece porque, num contexto complexo, e não possuindo os 

recursos para efectuar uma análise exaustiva de toda a informação necessária, as pessoas 

optam por recorrer a pistas ou atalhos para formar uma determinada opinião. 

Os estudos de McCombs e Shaw (1979) demonstram que a correspondência entre a 

intensidade da cobertura de um facto pelos meios de comunicação e a relevância desse 

facto para os mesmos ocorre repetidamente. 

Todos os dias as pessoas recebem uma lista de informações que foram julgadas as 

mais relevantes e são então publicadas pelos meios comunicação social. São estas 

informações que definem o alinhamento das conversas quotidianas. De acordo com 

McCombs (1976), a eficácia do efeito de agenda setting nos jornais impressos é maior do 

que nos outros meios de comunicação. 

“Os jornais são os principais promotores de agenda do público. Definem amplamente 

o âmbito do interesse público, mas os noticiários não são totalmente desprovidos de 

influência (…). O carácter fundamental da agenda parece, frequentemente, ser estruturado 

pelos jornais, ao passo que a televisão reordena ou re-isistematiza os temas principais da 

agenda” (como citado em Wolf, 1987, p.143). 

Trabalhos de investigação posteriores a McCombs e Shaw relativos ao assunto 

identificaram três componentes intrínsecas ao processo de agendamento. A primeira refere-

se à agenda dos meios de comunicação (os conteúdos escolhidos para serem veículados), 

a segunda refere-se à agenda pública (que estuda a relativa importância dos 

acontecimentos e assuntos do público) e a terceira refere-se às agendas político-

governamentais (as agendas das entidades do governo).  

Como sublinha Traquina (2001, p.24), “o campo jornalístico constitui um alvo 

prioritário da acção estratégica dos diversos agentes sociais, em particular, dos profissionais 

da área política”. Assim, o grau de autonomia da agenda dos meios de comunicação social, 

mais precisamente da agenda jornalística, é limitado pelas influências das agendas político-

governamentais. Isso justifica, muitas vezes, o facto de os jornalistas darem prioridade às 

fontes oficiais. 

Num patamar de influência inferior, surgem ainda outros factores que influenciam o 

processo de agenda-setting, como é o caso das características dos receptores. Alguns 

autores afirmam que o agendamento nem sempre se aplica a todas as pessoas, 

argumentando que as mais permeáveis aos impactos do processo de agendamento são 
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aquelas que necessitam de algum tipo de “orientação” em relação aos assuntos na agenda 

pública.  

A natureza do tema também é um aspecto que interfere no processo de agenda-

setting. As questões sobre as quais a sociedade tem alguma experiência originam um 

agendamento menor do que aquelas sobre as quais a comunidade não possui qualquer 

experiência.  

Relativamente à questão temporal, percebe-se que a comunicação social define o 

tempo que a discussão sobre determinado assunto permanece na agenda do público, à 

medida que o mantém na ordem do dia. Mas, como defende Traquina (2001), as variáveis 

mais importantes que determinam a agenda jornalística são: a actuação dos próprios 

jornalistas – levando em conta os critérios de noticiabilidade utilizados na seleção dos 

acontecimentos – e a acção dos “promotores de notícias”, ou seja: as fontes, e os recursos 

que possuem para ter acesso aos jornalistas.  

Em suma, nos fundamentos do agenda setting, acredita-se que essa selecção de 

notícias exista por a imprensa ser selectiva ao noticiar os factos. Jornalistas ou profissionais 

de notícias actuam como gatekeepers (porteiros ou seleccionadores) da informação, ao 

deixar passar algumas e travar outras. Escolhem, assim, que assuntos irão noticiar e que 

assuntos irão ignorar. O que o público sabe, debate e se importa num determinado 

momento, é em grande parte produto de um gatekeeper mediático. 

 

1.4.   A função do gatekeeping  
 

O conceito de gatekeeper (porteiro ou seleccionador), introduzido por White (1950), 

aplica-se a instituições ou indivíduos que estabelecem ou fixam normas e valores ou que 

seleccionam e decidem o que deve ser impresso, difundido, produzido pelos media.  

White estudou o fluxo de notícias dentro dos órgãos de informação para identificar os 

pontos onde se encontravam as chamadas cancelas. Ele usou o conceito de filtro 

desenvolvido pelo psicólogo Kurt Lewin, em 1947, sobre as dinâmicas que agem no interior 

dos grupos sociais, tomando como referência os problemas relacionados com a modificação 

de hábitos alimentares. Ao identificar os canais por onde flui a sequência de 

comportamentos relativos a um determinado tema, Kurt Lewin verificou que existem zonas 

que podem funcionar como cancelas ou porteiros. 

O estudo de caso de White (1950) centrou-se num jornalista com 25 anos de 

experiência, identificado como ‘Mr. Gates’, numa cidade norte-americana de 100 mil 

habitantes, procurando analisar a forma como se desenrola o processo de selecção, quer 

quantitativa, quer qualitativa. Mr. Gates tinha a função de seleccionar as notícias, entre as 
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centenas de telexes das agências que chegavam diariamente à redacção. White (1950) 

constatou que, em cada 10 telexes, só um aparecia como notícia no jornal. A maioria das 

explicações para a recusa assentavam na falta de espaço. 

Com este trabalho conseguiu identificar os filtros usados na selecção das notícias, 

concluindo que as decisões de Mr. Gates foram subjetivas e arbitrárias, dependentes de 

juízos de valor, baseados no conjunto de experiências, atitudes e expectativas do 

gatekeeper. 

Para Breed (1955), o contexto profissional e organizativo exerce influência decisiva 

nas escolhas do jornalista. A fonte de orientação do jornalista não é o público, mas o grupo 

de referência formado por colegas e superiores. 

O jornalista é socializado na política editorial da organização através de uma lógica 

de recompensa e punições. Ele se conforma com as normas editoriais, que passam a ser 

mais importantes do que as crenças individuais. Breed (1955) elenca vários factores que 

originam constrangimento organizacional. É o caso da autoridade institucional e as sanções 

(os chefes têm poder para decidir quem fará as reportagens e autoridade para reescrever o 

texto e filtrar a informação), assim como os sentimentos de dever e estima para com os 

chefes e que une os profissionais e seus superiores, transformando-se em sentimentos de 

obrigação para com a empresa. A esta lista junta as aspirações de mobilidade profissional 

dos jornalistas no âmbito da organização, o que leva muitas vezes a um refreamento na luta 

contra a política editorial da organização. 

Estudos posteriores revelam uma maior abrangência do conceito de gatekeeping, 

como é o caso de Shoemaker (1991).  

Enquanto individualmente o gatekeeper faz a sua rejeição ou selecção de um tema, 

há um reconhecimento de que o gatekeeper trabalha dentro dos limites e rotinas 

burocráticas do próprio órgão de comunicação social. Shoemaker identifica vários processos 

psicológicos que afectam o processo de gatekeeping e reconhece que as novas 

organizações se relacionam fortemente com o sistema social em que operam. 

Shoemaker (1991) defende assim que o processo começa com uma série de 

mensagens potenciais que viajam por múltiplos canais para qualquer um dos diferentes 

tipos de órgãos de comunicação (agências noticiosas, agências de relações públicas, um 

jornal ou uma rede de televisão). Uma empresa pode ter vários trabalhadores em posições 

de verificar o material recebido, cada um deles com poder para controlar quais as 

mensagens potenciais que dão efectivamente entrada na empresa e que forma vão ter.  

O gatekeeping entre organizações está, segundo Shoemaker (1991) embebido na 

ideologia e na cultura do sistema social que é influenciada pelos factores sociais e 

institucionais. 
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Esta extensa rede inclui fontes, anunciantes, mercados, relações públicas, governos 

e outras instituições sociais que interagem com o órgão de comunicação social, o qual tem, 

por seu turno, os seus próprios filtros, fruto das características da organização. 

Num círculo mais estreito são vários os processos psicológicos e características 

individuais que, de acordo com a investigadora, podem afectar o processo de gatekeeping, 

incluindo o conhecimento, modelos de pensamento, socialização, intuição, valores, atitudes, 

estratégias de tomada de decisão e tipo de emprego. 

O processo de gatekeeping está assim revestido de grande complexidade. 

Shoemaker (1991) refere que o gatekeeper individual tem preferências e rejeições, ideias 

sobre a natureza do seu trabalho, maneiras de pensar sobre um problema, estratégias 

preferenciais de tomadas de decisão e valores que se reflectem todos na decisão de rejeitar 

ou seleccionar (e dar forma) a uma mensagem.  

Como acrescenta ainda a autora, o gatekeper não é totalmente livre de seguir uma 

vontade própria. O gatekeeper tem de funcionar dentro dos limites das rotinas do órgão de 

comunicação, o qual tem as suas próprias prioridades, já que também é assolado 

continuamente por forças de influência exteriores à organização. “Nenhum destes actores – 

o indivíduo, a rotina, a organização ou a instituição social – pode escapar ao facto de que 

está ligado e que recebe o seu sustento do sistema social”, argumenta Shoemaker, (como 

citado por Tumber, 1999, p. 75). 

Já para Tuchman (2002, p. 80), predominou a visão de que as distorções nas 

notícias são inconscientes e que a produção das notícias é determinada prioritariamente, 

não pelas atitudes ou preconceitos de jornalistas individuais, mas pelo seu “contexto social e 

organizacional”. 

 

1.5. Os valores notícia e os critérios de noticiabilidade 
 

A razão do jornalismo é a existência de um acontecimento a ser noticiado. 

O processo de construção de notícias inicia-se assim através de um sistema de filtragens 

externo ao meio de comunicação social. Baseados nos critérios de noticiabilidade, os 

produtores de notícias (directores, editores e jornalistas) atribuem valores-notícia a cada 

informação a que têm acesso, de modo a tornar exequível a rotina produtiva das edições. 

Perante a imprevisibilidade dos acontecimentos, os meios de comunicação social 

têm de colocar ordem no tempo e no espaço, estabelecendo determinadas práticas 

unificadas na produção das notícias. É disso, que segundo Wolf (1987), se ocupa a teoria do 

newsmaking. Como explica Traquina (1993): 
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“As notícias são o resultado de um processo de produção, definido como a 

percepção, selecção e transformação de uma matéria-prima (os acontecimentos) 

num produto (as notícias). Os acontecimentos constituem um imenso universo de 

matéria-prima; a estratificação deste recurso consiste na seleção do que irá ser 

tratado, ou seja, na escolha do que se julga ser matéria-prima digna de adquirir a 

existência pública de notícia, numa palavra-notificiável”. (p. 169) 

A noticiabilidade é determinada por factores tão diversos, como os económicos, 

ideológicos ou geográficos. Boa parte da explicação está nas características dos próprios 

acontecimentos, assim como nas exigências das rotinas produtivas. A noticiabilidade surge 

assim como todo e qualquer factor potencialmente capaz de agir no processo da produção 

da notícia. 

A organização de uma redacção em editorias, o tipo de especialistas que possui ou 

os correspondentes que tem espalhados por diversas geografias, são referências, a nível do 

órgão de informação, dos critérios de noticiabilidade que nele prevalecem, de acordo com 

Wolf (1987). 

Vários investigadores têm listado diversas características necessárias para que os 

factos sejam seleccionados como notícias. 

Os critérios de noticiabilidade são definidos por vários agentes, que vão desde os 

accionistas dos jornais, que definem a política editorial da publicação, de acordo com 

objectivos económicos e ideológicos, até aos jornalistas e as fontes/promotores de notícias, 

incluindo o próprio público. 

Wolf (1987) atribui a noticiabilidade ao conjunto de elementos com os quais o órgão 

de informação controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimentos para seleccionar as 

notícias. Os valores dados às notícias, denominados news values (valores-notícia) são 

componentes dessa noticiabilidade, permitindo a definição dos factos que são noticiados 

pelo órgão de informação. 

Estes valores- notícia derivam, segundo Wolf (1987), de critérios relativos ao: 

• Conteúdo - A importância de uma notícia é determinada pelo grau hierárquico 

dos indivíduos envolvidos no acontecimento noticiável, bem como o 

impacto que a notícia exerce sobre a nação, levando em consideração 

também a proximidade geográfica e cultural de um evento em relação 

ao local onde será publicado em forma de notícia. Por outro lado, a 

importância de uma notícia será tanto maior, quanto mais pessoas 
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estiverem envolvidas e contribua para o desenvolvimento posterior de uma 

situação. 

• Produto - A disponibilidade do material, ou seja, a acessibilidade do 

acontecimento é fundamental para que se torne passível de ser coberto pelos 

jornalistas. Há também, dentro deste grupo, o critério de brevidade, 

que define que as notícias devem ser limitadas, de modo que o texto 

jornalístico adquira a objectividade necessária para prender a atenção do 

leitor. Entre os valores/notícia relativos ao produto, destacam-se ainda aqueles 

que explicariam o famoso ditado jornalístico “Más notícias são boas 

notícias”. Desta lista faz também parte a novidade de um 

acontecimento, que vai definir a actualidade de uma notícia. 

• Público – Estes valores/notícia referem-se à imagem que o jornalista tem do 

receptor da sua mensagem. Os jornalistas não conhecem na plenitude o seu 

público e isso pode t o rna r - s e  bom ou  m au  pa ra  o  des empenho  de  

seu  t r aba lho .  Po r  um l ado ,  oprofissional deve centrar-se na sua matéria-

prima, que é a notícia e esquecer o que a maior parte do público gostaria de ver. 

Por outro lado, é necessário que o jornalista leve em consideração as 

preferências de seu público, para que o veículo de comunicação no qual 

trabalha obtenha uma boa audiência.  

• Concorrência - Os órgãos de comunicação social procuram notícias 

exclusivas e não, necessariamente, notícias que correspondam a outros 

critérios. Por outro lado, a competição pode gerar expectativas recíprocas, ou 

seja, será definido como notícia por um órgão de comunicdação aquilo 

que os outros já deram nos seus noticiários. Por outro lado, a competição 

cerrada entre as empresas, em busca de ‘caixas’, contribui para a semelhança 

da cobertura noticiosa. 

Para Shoemaker (1991):  

“Os critérios de noticiabilidade geralmente incluem, sob a forma de uma lista, 

factores como a oportunidade, a proximidade, a importância, o impacto ou a 

consequência, o interesse, o conflito ou a controvérsia, a negatividade, a frequência, 

a dramatização, a crise, o desvio, o sensacionalismo, a proeminência das pessoas 

envolvidas, a novidade, a excentricidade e a singularidade”. (p. 21-22) 
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Já Sousa (1999) sintetiza, sublinhando que a noticiabilidade, a selecção e a 

hierarquização informativa de acontecimentos e dados sobre esses acontecimentos passam 

por critérios que parecem partilhar: 

“(a) influências pessoais (como as idiossincrasias de um jornalista), (b) um pendor 

social, sobretudo organizacional, por exemplo, relacionado com a postura social da 

organização noticiosa (como a inter-relação desta com os restantes news media), (c) 

um pendor ideológico, visível, por exemplo, no destaque noticioso dado às figuras-

públicas do poder político e económico e (d) um pendor cultural, resultante das 

culturas profissional, de empresa e do meio”. (pp.73-74) 

 

1.6.  As fontes de informação no jornalismo 

 

Sendo o jornalismo um campo fundamental na produção e reprodução da vida social, 

importa ainda analisar as fontes de informação como elemento aglutinador deste processo. 

As fontes são, de alguma forma, gatekeepers externos aos órgãos de comunicação 

social, uma vez que estas seleccionam as informações que passam às organizações 

noticiosas e aos jornalistas, sempre que estes não têm experiência directa sobre os 

acontecimentos noticiosos. Como tal, podem mobilizar ou não a atenção do jornalista, 

participando no processo de agendamento de um assunto e, por consequência, 

determinando se uma mensagem passará ou não o ‘portão’. 

Os jornalistas, à partida, estão interessados em fontes abertas, capazes de facultar 

toda a informação credível de que eles necessitam para que possam produzir notícias. Por 

seu turno, as fontes pretendem que os jornalistas usem tudo o que elas facultam, ou seja, 

que toda a informação que disponibilizam passe pelos “portões”. 

Fontes e jornalistas, beneficiam assim mutuamente com a sua relação, já que as 

primeiras ganhariam acesso a um determinado público e os segundos acederiam 

regularmente a informações credíveis para a produção de notícias. 

Existe uma vasta gama de factores externos às organizações noticiosas que é 

susceptível de influenciar o conteúdo das notícias. As fontes podem assim reter, travar ou 

acelerar a difusão de informação e moldá-la aos seus interesses. O jornalista, ao 

seleccionar as fontes que vai utilizar, já está a influenciar o conteúdo das notícias. As fontes 

são, frequentemente, entidades interessadas na cobertura mediática, pelo que põem em 

campo estratégias para garantir não só essa cobertura, mas também que a mesma se faça 
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num ângulo favorável e evitando que informações menos positivas ou desagradáveis de 

todo sejam veiculadas. 

Num dos estudos pioneiros sobre fontes, centrado na Câmara de Nova Iorque, 

Gieber (1964) dá primazia à fonte oficial e observa como jornalistas ou gatekeepers e as 

fontes de informação operam em diferentes níveis de discurso, ao defender que as fontes 

sabem pouco sobre como os meios de comunicação trabalham e têm pouco conhecimento 

do público. As fontes comunicam de acordo com os seus próprios valores e dão como 

garantido que a audiência partilha os mesmos valores. Gieber (1964) realça que embora os 

jornalistas possam ter os mesmos valores que as suas fontes, não as transmitem da mesma 

maneira. Eles tendem a usar símbolos em vez dos termos qualitativos das suas fontes. 

Sigal (1973), além da fonte oficial (não primária), que representa os poderes 

instituídos e com acesso facilitado aos meios de comunicação social, identifica a não- 

governamental, onde engloba todas as outras fontes. Esta última só assegura interesse 

jornalístico desde que esteja envolvida em acontecimentos ou acções espectaculares. 

Já Hall et al. (1978) asseguram que as fontes têm ascendência sobre os jornalistas, 

naquilo que classificam como primary definers, e que estes se colocam numa posição de 

subordinação, secundary definers, sem estarem ao serviço das fontes, para definirem 

enquadramentos das notícias, sobretudo das fontes oficiais, pelo poder que exercem sobre 

os meios de comunicação e, assim evitam fugas de informação ou antecipam-se às 

iniciativas dos jornalistas na definição do sentido dos factos. Segundo estes autores, o 

acesso aos meios de comunicação é socialmente estratificado. Este modelo admite pouca 

autonomia dos jornalistas e considera as fontes oficiais um bloco unido e uniforme, 

generalizando as fontes como definidores primários. 

A caracterização das fontes tem sido objecto de constante atenção por parte dos 

teóricos ao longo dos últimos anos. 

Gans (1980) aponta para a grande influência exercida pelas fontes nas decisões dos 

jornalistas e aponta, sem a intenção de classificar, para a existência de diversos tipos de 

fontes de informação (institucionais, oficiosas, provisórias, passivas e activas; conhecidos e 

desconhecidos) que interagem num sistema que agrega jornalistas (especializados ou não 

especializados) e público. Segundo o autor, os órgãos de comunicação social estabelecem 

as suas fontes de acordo com as suas necessidades produtivas e com o posicionamento 

das mesmas na estrutura social.  

Neste contexto, realça que as organizações noticiosas seriam por norma mais 

passivas, enquanto as fontes interessadas se revelariam mais activas. Este facto tornaria os 

órgãos jornalísticos mais permeáveis às fontes mais activas, designadamente àquelas 
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capazes de corresponderem rapidamente às suas necessidades informativas. Gans destaca 

ainda a ideia da negociação entre jornalistas e fontes.  

O autor realça, porém, que existem vários factores que influenciam a prevalência de 

determinadas fontes sobre outras, como o seu poder (embora teoricamente as fontes 

possam ter várias origens, o seu recrutamento e acesso aos jornalistas reflectem as 

hierarquias de um país e de uma sociedade) ou os incentivos (dado que os jornalistas 

muitas vezes deixam que as fontes cheguem até eles, as notícias, por vezes, são 

influenciadas por fontes que estão ansiosas por facultar informação, para através dos 

media, credibilizarem a sua informação). A credibilidade da informação disponibilizada e a 

sua proximidade geográfica e social face aos jornalistas são outros pontos referenciados.  

Os jornalistas, por seu turno, escolhem as fontes em função da sua conveniência, 

não só em termos de fiabilidade e respeitabilidade mas também em termos de capacidade 

de produção de informação. Além disso, para o autor, as fontes capazes de antecipar aos 

jornalistas oportunidades de recolha de informação tenderiam a ser mais seleccionadas. 

Gans (1980) aborda também as alterações no relacionamento entre jornalistas e 

fontes, a maneira como estas se relacionam e as respectivas consequências para a 

informação produzida, apontando como exemplo o caso dos jornalistas especializados (por 

temas, por território ou instituições cobertas) e dos jornalistas não especializados. 

“Normalmente, os jornalistas especializados estabelecem relações estreitas e 

continuadas com as próprias fontes, que acabam por se transformar em fontes 

pessoais, quase informadores que mantêm os repórteres actualizados, fornecendo-

lhes indiscrições, notícias reservadas. Isto é cria-se uma relação quase simbiótica de 

obrigações recíprocas entre a fontes e o jornalista especializado, o que simplifica e 

simultaneamente dificulta o trabalho, visto que o custo de se perder semelhante tipo 

de fonte acaba por ser bastante elevado, levando mais tarde ou mais cedo a uma 

dependência mais ou menos consciente, justificada pela produtividade da própria 

fonte. No jogo da corda, o poder está tendencialmente do lado destas fontes”, (como 

citado em Wolf, 1987, p. 201). 

A relação entre jornalistas e fontes é vista por Gans (1980) como uma luta constante, 

com as fontes a tudo fazerem para divulgarem a sua informação e os jornalistas a 

procurarem aceder às fontes para extorquirem informações que as fontes, por vezes, 

ocultam. Se à fonte interessa mostrar aspectos positivos da sua organização e proteger os 

segredos, ao jornalista importa revelar a realidade da organização, como os seus pontos 
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fortes e frágeis. Esta dicotomia aponta para a necessidade de negociação na construção da 

notícia.  

Para compreender por que as notícias importantes são geralmente atribuídas a 

fontes oficiais, de modo que o discurso dos órgãos de comunicação social acaba por reflectir 

o do Governo ou das classes e instituições dominantes, Gitlin (1980) aplicou o conceito de 

hegemonia. 

A produção da notícia, segundo Gitlin, é feita de acordo com padrões de cognição, 

interpretação, apresentação, selecção, ênfase e exclusão, através dos quais os jornalistas 

organizam habitualmente o discurso. Estes são os chamados enquadramentos, os quais 

permitem aos jornalistas processar, rápida e rotineiramente, grandes quantidades de 

informação. Mas nem sempre esses enquadramentos são utilizados. Em momentos mais 

críticos, em que as instituições dominantes asseguram a hegemonia de valores e fazem 

valer a sua posição sobre os cidadãos, estas limitam o que a sociedade pensa e, 

consequentemente, aquilo que a notícia diz. 

Quando os jornalistas tomam decisões sobre como cobrir determinado 

acontecimento, raramente ponderam sobre os pressupostos ideológicos ou sobre as suas 

consequências. Pelo simples facto de realizarem as suas tarefas os jornalistas tendem, 

segundo este investigador, a favorecer as definições da elite política e económica da 

realidade. 

Também Schlesinger (1990) sublinha que os jornalistas tendem a privilegiar os 

interesses de fontes que possuem autoridade e peso, com destaque para aqueles que estão 

integradas no aparelho governamental e do Estado. O autor evidenciou, no entanto, nos 

seus estudos na área do crime, da lei e da justiça, o peso das fontes não oficiais e dos 

grupos de pressão nos media. 

As fontes remetem para posições e relações sociais, para interesses e pontos de 

vista, para quadros localizados no espaço e no tempo. As fontes a que os jornalistas 

recorrem ou procuram os jornalistas são entidades interessadas. Ou seja, estão implicadas 

e desenvolvem a sua actividade a partir de estratégias e tácticas bem determinadas. E, se 

há notícias, isso deve-se em grande parte ao facto de haver quem esteja interessado em 

que certos factos sejam noticiados, defende Gomis (1991). 

A interacção entre jornalista e fonte de informação é vista, segundo Schlesinger e 

Tumber (1994), como moeda de troca, o qual ultrapassa a relação entre uma fonte de 

informação e um jornalista, mas ocorre entre dois grupos, profissões e tipos de 

organizações.  

Porém, a credibilidade da fonte, segundo Santos (1997), dependeria sempre da 

instituição. Os jornalistas, por seu turno, processariam a informação de acordo com os 
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objectivos e a cultura da organização noticiosa que os enquadra. A autonomia dos 

jornalistas está condicionada pelo grau de liberdade conferida pela matriz cultural da 

organização do órgão de comunicação social, mas também da cotação interna desses 

profissionais. Entre as duas partes haveria espaços de cooperação, negociação e luta, pois 

objectivos de fontes e jornalistas nem sempre coincidiriam. Como afirma ainda Sousa 

(1999): 

“Quase intuitiva e empiricamente, podemos dizer que as fontes não são iguais, nem 

em posição e relevância social, nem em poder de influência, nem nos meios a que 

recorrem, nem em volume de produção de informação direccionada para os 

jornalistas, nem na qualidade das mensagens que emitem, etc. Mais: podemos 

afirmar que quaisquer mensagens de quaisquer fontes, uma vez enquadradas, 

tratadas, apresentadas e difundidas pelos news media, são, à partida, passíveis de 

ter efeitos, nomeadamente ao nível da construção social da realidade, 

particularmente da outorgação de sentidos e da edificação de referente”. (p.41) 

As fontes burocratizadas tendem assim, segundo Santos (2003), a manter uma 

permanente disponibilidade de atendimento dos jornalistas e que procuram delinear 

antecipadamente a ocorrência de acontecimentos, processando sistematicamente a 

informação que, depois, canalizam para os jornalistas, de acordo com critérios de 

noticiabilidade. Neste quadro, a fonte procura aceder aos meios jornalísticos através de 

tácticas destinadas a garantir a sua notoriedade e reconhecimento perante os jornalistas, 

como a continuidade nos contactos e o desenvolvimento de rotinas produtivas.  

Outra forma de abordar a interacção entre jornalistas e fontes consiste em tipificar e 

classificar os diferentes tipos de fontes. Pinto (2000, p.279) define oito grupos segundo a: 

1. natureza: fontes pessoais ou documentais; 

2. origem: fontes públicas (oficiais) ou privadas; 

3. duração: fontes episódicas ou permanentes; 

4. âmbito geográfico: fontes locais, nacionais ou internacionais; 

5. grau de envolvimento nos factos: oculares/primárias ou indirectas/secundárias; 

6. atitude face ao jornalista: fontes activas (espontâneas, ávidas) ou passivas 

(abertas, resistentes) 

7. identificação: fontes assumidas/explicitadas ou anónimas/confidenciais 

8. metodologia ou a estratégia de actuação: fontes proactivas ou reactivas. 
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Dentro desta orientação classificatória, Pinto (2000) refere ainda as abordagens que 

classificam e analisam os problemas que derivam da actividade jornalística, da actividade 

das fontes ou da relação entre as duas partes. Inclui neste campo, entre outros, as fugas de 

informação, o recurso às fontes anónimas ou os disfarces para obtenção de informação; a 

instituição e prática do off the record e do embargo, o recurso a rumores e boatos; a 

realização e mediatização das sondagens, o direito dos jornalistas à protecção das suas 

fontes de informação. 

De acordo com o mesmo autor, pode recorrer-se igualmente ao ponto de vista 

utilitário e funcional, o qual realça as motivações e objectivos que estão subjacentes a cada 

um dos actores.  

No caso das fontes destaca (p.280): 

1. a visibilidade dos media 

2. a marcação da agenda pública e a imposição de certos temas como foco da 

atenção colectiva; 

3. a angariação de apoio ou adesão a ideias ou produtos e serviços; 

4. a prevenção ou reparação de prejuízos e malefícios; 

5. a neutralização de interesses concorrentes ou adversários; 

6. a criação de uma imagem pública positiva. 

           Por seu turno, os jornalistas procurariam: 

1. obtenção de informação em primeira mão; 

2. confirmação ou desmentido para informações obtidas noutras fontes; 

3. a dissipação de dúvidas e desenvolvimento de matérias; 

4. lançamento de ideias e debates; 

5. fornecimento de avaliações e recomendações de peritos; 

6. atribuição de credibilidade e de legitimidade a informações directamente 

recolhidas pelo repor 

Um estudo mais recente, realizado por Schmitz (2011), conduz a uma nova 

abordagem. O autor defende que as fontes deixaram de apenas contribuir no apuramento 

da notícia. “Passaram também a produzir e oferecer conteúdos genuinamente jornalísticos, 

levando os media a divulgar os seus factos e eventos, mantendo os seus interesses” (p. 5) 

Para alcançar os seus objectivos, as fontes usam estratégias para ter os seus 

interesses e eventos selecionados e passar pelos gatekeepers. Para isso, sublinha Schmitz 

(2011, p.76) “utilizam as técnicas e procedimentos jornalísticos, como a objectividade. 

Detêm o ‘conhecimento acerca de’ assuntos carregados de noticiabilidade”. Os seus 

propósitos, acrescenta, estão vinculados à valorização da sua imagem e na consolidação da 

boa reputação. 
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O investigador conclui que: 

 “Mais do que fonte, uma organização ou personalidade com estrutura profissional de 

comunicação, torna-se por analogia, chafariz de notícias, porque dispõe de 

mecanismos de gestão e tecnologia para disseminar espectacularmente as suas 

notícias devidamente tratadas, conseguindo desta forma, ascendência sobre os 

jornalistas e sucesso na divulgação de eventos e factos do seu interesse”. (p.78) 

 

1.7. Nota final 

 

O enquadramento teórico procurou centrar-se nos principais conceitos e abordagens 

do jornalismo que interagem com o objectivo do presente relatório profissional, assente na 

análise das problemáticas das fontes de informação na produção de notícias, tendo por 

base o caso da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários. Esta entidade reguladora é 

uma peça fulcral do mercado de capitais nacional e um elemento incontornável do 

jornalismo de negócios. 

Para concretizar esta missão fez-se uso de alguns dos principais estudos que a 

academia reconhece como pertinentes sobre o jornalismo económico, o agenda setting, o 

gatekeeping, os critérios de noticiabilidade e as fontes de informação. 

A sua escolha visou ainda orientar e delimitar o raio de acção do trabalho a 

desenvolver pela autora, num campo que se sabe vasto e onde as fronteiras são ténues ou 

inexistentes. 
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2. A INFLUÊNCIA DO CONTEXTO ECONÓMICO NA EVOLUÇÃO DO DIÁRIO 
ECONÓMICO ENTRE 1986 E 2011 

 

2.1 Nota introdutória 
 

Ao longo das últimas duas décadas e meia, a economia portuguesa sofreu profundas 

alterações estruturais em todas as áreas, decorrentes da sua entrada na União Europeia. As 

mudanças registadas, que representam um marco sem precedentes na história recente 

nacional, foram decisivas no caminho percorrido pela imprensa nacional nos anos que se 

seguiram, com destaque para o jornalismo económico, até então sem expressão no 

contexto da comunicação social.  

A criação do Semanário Económico e do Diário Económico surge como uma 

resposta à crescente procura de informação nesta área, quer por parte do público, quer das 

fontes. 

As alterações na estrutura accionista destas publicações e a sua evolução editorial, 

que se traduzem em quatro períodos temporais distintos, são reflexo de algumas das etapas 

mais decisivas da economia nacional, acompanhando tendências ou antecipando 

estratégias políticas e do mundo empresarial.  

Este contexto foi igualmente determinante no percurso da autora registado no 

Semanário Económico e no Diário Económico, entre 1994 e 2011, assim como nas 

competências adquiridas e funções desempenhadas.   

 

 

2.2. Primeira Fase: 1986-1994 
 

2.2.1. Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia e o Acto Único 
Europeu 

 

A evolução da economia portuguesa nas últimas duas décadas está inevitavelmente 

associada aos processos de integração na União Europeia e na União Económica e 

Monetária. Como defende Valente (2010):  
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“A integração nas Comunidades Europeias constitui um dos momentos chave da 

História de Portugal no século XX. A nossa aproximação às instituições europeias 

constitui um longo e moroso processo em que as diferentes etapas se sucederam 

com uma certa cadência e regularidade, desde a nossa participação na Organização 

Europeia de Cooperação Económica. Este processo de aproximação resultou, em 

larga medida, de motivações económicas e de posições políticas pontuais, mais do 

que o fruto de um pensamento político oficial sobre a questão da integração 

europeia”. (p. 56) 

A entrada na Comunidade Económica Europeia (CEE), a 1 de Janeiro de 1986, 

representou assim a concretização de um sonho que Portugal perseguia há vários anos. A 

intensa conflitualidade política e social, que se seguiu à revolução de 25 de Abril de 1974, 

colocou a opção europeia como uma porta de acesso a novos horizontes. 

É neste quadro que surge o pedido de adesão à CEE, em 1977. O projecto 

procurava evitar o isolamento do país, obter apoios externos para consolidar o regime 

democrático e conseguir ajudas económicas para relançar a economia e fazer as reformas 

necessárias no país.  

“A adesão de Portugal às então Comunidades Europeias foi uma decisão 

eminentemente política e estratégica. Portugal assumiu o projecto de integração europeia 

com o objectivo de consolidar as suas instituições democráticas, modernizar as suas 

estruturas económicas e caminhar para a abertura da sua sociedade”, sublinha Neves 

(2007, p. 217). 

Posição idêntica é assumida por Teixeira (2006). O autor realça que quando Portugal 

se tornou membro de pleno direito da Comunidade Europeia, a 1 de Janeiro de 1986, esta 

viragem marca “o fim de uma fase de relativa incerteza sobre o seu lugar na política 

internacional, com a concretização da opção europeia, e o início de um período estável de 

desenvolvimento sustentado, orientado por uma estratégia coerente de modernização da 

economia e da sociedade”. (p.169). 

Um ano antes, em finais de 1985, a economia portuguesa tinha entrado numa nova 

fase com características marcadamente diferentes das dos 10 anos anteriores. Como 

sublinha Lopes (1998, p.34) “desapareceram os constrangimentos da balança de 

pagamentos, que tão graves dificuldades haviam criado a partir de 1974”. 

Portugal carecia, no entanto, de amplas infra-estruturas. Segundo Rocha (2007, p. 

28), Portugal “era um país com uma rede de vias de comunicação rodoviária deficitária, 
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quase inexpressiva no que toca a auto-estradas, com apenas 207 quilómetros, não estando 

sequer concluída a principal via de Lisboa ao Porto. Passados 20 anos, a rede torna-se 

invejável nos 2.400 quilómetros”. 

A adesão à CEE constitui assim, por si só, um marco histórico na economia nacional, 

ao iniciar a partilha de soberania com os parceiros comunitários, num vasto campo de áreas. 

A partir desta data, não só se abriram outras oportunidades, como se impuseram 

transformações sem precedentes. De acordo com Rocha (2007): 

“Entre os objectivos imediatos preponderava sem dúvida a estabilização e 

consolidação da democracia e a participação num quadro multilateral, rompendo 

com o isolamento internacional. Dos objectivos de médio e longo prazo estava 

claramente a melhoria do nível de vida da população portuguesa, assegurando o 

desenvolvimento da sociedade portuguesa com padrões europeus”. (p.19) 

Uma peça fundamental neste processo de mudança é o Acto Único Europeu, 

assinado a 17 de Fevereiro de 1986 (entrou em vigor a 1 de Julho de 1987), o qual 

estabelece entre os Estados-membros as fases e o calendário das medidas necessárias 

para a realização do Mercado Interno, em 1992.  

Trata-se de um instrumento institucional novo que alterou, pela primeira vez, o 

Tratado de Roma, um dos pilares da União Europeia. O Acto Único Europeu consagrou o 

regresso ao voto maioritário no Conselho Europeu, alargando o campo das decisões 

maioritárias ao domínio do mercado interno. 

Um dos principais objectivos do Acto Único Europeu consistia na eliminação das 

fronteiras internas técnicas e físicas, que se colocavam à livre circulação dos cidadãos e das 

mercadorias. Ao mesmo tempo, isentava de impostos as mercadorias em trânsito que 

tivessem sido adquiridas noutros Estados-membros.  

O projecto reforçava ainda o papel da investigação e desenvolvimento tecnológico, 

bem como a coesão económica e social e a melhoria das condições de trabalho. 

Com o acolhimento de Portugal no seio da CEE assistir-se-á igualmente a uma maior 

harmonia governativa, depois do período que se seguiu à revolução, caracterizado por 

executivos minoritários ou de coligação.  

Lopes (1998, p. 34) retrata esta situação, referindo que “a permanência ininterrupta, 

durante uma década, de governos do Partido Social Democrata chefiados por Cavaco Silva 

e apoiados por maiorias parlamentares absolutas a partir de 1987, trouxe pela primeira vez 

desde o 25 de Abril, um período de estabilidade política de apreciável duração”.  
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Desde então, verificou-se uma progressiva abertura da economia nacional ao 

exterior e consequente aumento do consumo, do investimento público e privado e das 

exportações que levaram ao aumento da taxa média de crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB). Estas transformações resultaram, conforme salienta Rocha (2007, pp.26-27), 

num aumento da qualidade de vida dos cidadãos, conduziram ao desenvolvimento de infra-

estruturas e impulsionaram a modernização do país. 

O compromisso de introduzir reformas de liberalização económica, de modo a fazer 

prevalecer o princípio de mercado concorrencial na economia portuguesa, provocou uma 

contenção na falta de regras na área monetária e financeira. Este quadro é assim traçado 

por Santos (2008):  

“A inflação desceu para níveis inferiores a 10% antes do final da década de 1980 

embora voltasse a subir depois até 1990. Já o défice público manteve-se ainda, na 

maior parte deste período, elevado. Por seu lado, a desvalorização deslizante do 

escudo diminuiu de ritmo. A entrada na União Europeia representou também o início 

da racionalização do sistema fiscal, tendo sido criado logo em 1986 o Imposto sobre 

o Valor Acrescentado (IVA) e, em 1989, os dois impostos sobre o rendimento: o IRS 

sobre as pessoas singulares e o IRC sobre as pessoas colectivas. Estes três 

impostos passaram a assegurar mais de dois terços da receita fiscal”. (p. 1) 

Para Costa (2007, p.77), “a necessidade de aprofundamento da integração europeia 

assumiu particular destaque quando os acontecimentos que ocorreram por toda a Europa de 

Leste, simbolizados pela queda do Muro de Berlim, em 1989, originaram uma profunda 

modificação do contexto geopolítico e económico da Europa”. 

É com base neste enquadramento, acrescenta a autora, que é assinado em 7 de 

Fevereiro de 1992 (entraria em vigor em 1 de Novembro de 1993) o Tratado sobre a União 

Europeia, assinado em Maastricht. Este documento consagra cinco objectivos: reforçar a 

legitimidade democrática das instituições, melhorar a eficácia das instituições, instaurar uma 

União Económica e Monetária, desenvolver a vertente social da comunidade e instituir uma 

política externa de segurança comum.  

No que toca à criação da moeda única adoptou-se um plano estrutural em três fases, 

conforme revela a página oficial da União Europeia na internet, consultada em 2 de 

Setembro de 2012: 

• A primeira, iniciada em 1990, seria concluída em 31 de Dezembro de 1993 e 

teria como objectivo a plena liberalização da circulação de capitais.  
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• De 1 de Janeiro de 1994 a 1 de Janeiro de 1999, os países membros deviam 

coordenar as suas políticas económicas para conseguir os objectivos fixados 

quantitativamente e conhecidos como critérios de convergência de redução da 

inflação, dos tipos de interesse e das flutuações do câmbio entre as moedas 

europeias, de controlo do deficit e da dívida pública. Os países que alcançaram 

esses objectivos poderiam passar à terceira fase. No Conselho Europeu, reunido 

em Dezembro de 1995 em Madrid, deu-se o nome definitivo à moeda europeia: 

euro. 

• A partir de 1 de Janeiro de 1999: Criação da moeda única, o Euro, fixação 

irreversível da sua equivalência com as moedas que participariam e 

estabelecimento de um Banco Central Europeu 

A disciplina monetária e financeira é assumida plenamente como compromisso 

político das autoridades portuguesas no Programa Quantum - Quadro de Ajustamento 

Nacional para a Transição para a União Económica e Monetária, de 1990. Como refere 

Santos (1998): 

“Pela disciplina das despesas públicas, como meio para a condução de políticas 

orçamentais financeiramente sólidas mas flexíveis, a atenuação gradual mas 

significativa do diferencial de inflação e o empenhamento na conclusão do Mercado 

Único e da União Económica e Monetária passa, hoje, o nosso caminho para o 

desenvolvimento”. (p. 1) 

No seguimento da aprovação do Quantum, Portugal submete às autoridades da 

Comunidade Europeia o seu primeiro programa de convergência para o período 1992-95. A 

recessão de 1992-93 obrigou a proceder a uma primeira revisão daquele programa e, mais 

tarde, à apresentação de um novo programa de convergência para o período de 1994-97. 

Outra grande transformação dá-se com o desmantelamento progressivo das 

nacionalizações. A revisão constitucional, realizada em 1989, introduziu a possibilidade de 

alienação das empresas nacionalizadas pelo Estado. Foi eliminado o número 1 do artigo 83º 

da Constituição, segundo o qual todas as nacionalizações efectuadas depois da revolução 

eram consideradas “conquistas irreversíveis das classes trabalhadoras”, como afirma 

Marques e Viana (2007). Esta alteração constitucional reveste particular importância ao nível 

da reconstrução dos mecanismos de mercado na área económica, em geral, e na esfera 

financeira, em particular.  

Já antes, com a aprovação da Lei nº 84/88 de 20 de Julho, tinha-se permitido a 

transformação das empresas públicas em sociedades anónimas de capitais públicos, dando-
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se o pontapé de saída para as reprivatizações, assim como a dinamização do tecido 

empresarial português e do mercado de capitais. 

Outro passo determinante tinha sido dado quatro anos antes, em 1984, ao 

estabelecerem-se as regras para a constituição dos bancos comerciais e de investimento, 

depois da abertura constitucional do sector à iniciativa privada. 

Peça crucial deste xadrez é, no entanto, a Lei quadro das privatizações (Lei nº 11/90, 

de 5 de Abril), ao permitir a venda total do capital da empresa a privados, pois até então 

tratava-se de privatizações parciais minoritárias, as chamadas privatizações imperfeitas. 

Este novo enquadramento legal, segundo Lopes (1998, p.323), definia como “objectivos de 

privatização das empresas do sector público a modernização e o aumento da 

competitividade das unidades económicas, o reforço da capacidade empresarial nacional, a 

redução do peso do Estado na economia, o desenvolvimento do mercado de capitais, a 

maior difusão da propriedade de acções entre a população e a redução da dívida pública”. 

O modelo seguido nas privatizações não foi, porém, uniforme. Se nas empresas mais 

importantes a solução passou por ofertas públicas de venda em bolsa, a preço fixo, em 

casos que envolveram empresas participadas ou consideradas estratégicas, como, por 

exemplo, o sector petrolífero, a opção recaiu em concursos públicos. Já as negociações 

directas com potenciais compradores visaram sobretudo o sector industrial. 

As ofertas públicas de venda deram origem à chamada era do ‘capitalismo popular’, 

ao serem consagradas condições preferenciais para pequenos subscritores, trabalhadores 

das empresas a nacionalizar e emigrantes. 

Entre 1989 e 1993 foram alienadas, na totalidade, ou na maior parte, as posições do 

Estado em 31 empresas públicas, incluindo a maioria dos bancos, a quase totalidade das 

companhias de seguro, as empresas cervejeiras, parte do capital da Petrogal e várias 

sociedades na área dos transportes e da comunicação social, contabiliza Lopes (1998, p. 

324). Já segundo Mateus (2006): 

“O número de instituições financeiras duplica em cinco anos. Com a adesão à 

Comunidade Europeia, introduz-se a não discriminação de instituições de outros 

Estados-membros (DL nº 23/86 de 18/2). Surgem algumas dezenas de novas 

instituições financeiras entre outras sociedades gestoras de fundos de pensões, 

sociedades corretoras, sociedades mediadoras dos mercados monetários, 

sociedades de capitais de risco (…). O mercado accionista sofre uma ‘bolha 
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especulativa’, em 1987, mas o valor de capitalização não deixa de se expandir”. (p. 

206) 

As alterações introduzidas são também realçadas por Magriço (2006): 

“A partir de 1986, com a adesão à Comunidade Económica Europeia, as mudanças 

no sector financeiro aceleraram. A par dos novos instrumentos do mercado 

monetário, as taxas de juro foram liberalizadas e os plafonds de crédito sobre os 

bancos comerciais foram levantados. A bolsa de valores de Lisboa foi modernizada 

com regras mais adequadas sobre a divulgação da informação financeira e 

actividades de inside trading”. (p. 371) 

Os benefícios alcançados nos primeiros anos de integração europeia acabariam por 

contribuir para o consenso em torno da participação de Portugal na criação da União 

Económica e Monetária e para a inclusão desse mesmo objectivo no programa do XII 

Governo Constitucional, liderado por Aníbal Cavaco Silva e no Programa de Convergência 

(Ministério das Finanças, 1990). 

Como descreve Lopes (1998, p.36), as novas condições externas, “muito mais 

favoráveis, permitiram melhorias acentuadas entre 1986 e 1994 nos equilíbrios 

macroeconómicos”, como o aumento do rendimento médio dos consumidores, a redução da 

taxa de desemprego e o aumento das pensões da segurança social. Além disso, foram 

introduzidas transformações estruturais importantes nos mecanismos de funcionamento da 

economia sobretudo durante os anos de prosperidade, entre 1985 e o começo da década de 

90”. Uma das faces visíveis dessas transformações é a redução do intervencionismo do 

Estado e a concessão de um papel mais importante às forças de mercado. 

As barreiras às importações de diversos tipos que ainda restavam foram eliminadas 

por completo até 1992, ao mesmo tempo que uma vaga reformista atingiu o sistema 

financeiro, a par de um maior dinamismo do mercado de capitais. Foi privatizada uma 

importante quantidade de sociedades que se encontravam sob a alçada do Estado e o que 

restava da reforma agrária desapareceu. 

 

 2.2.2.  O nascimento do Semanário Económico e do Diário Económico 

 

O novo clima de liberdade que se viveu na imprensa nacional, após a revolução de 

25 de Abril de 1974, traduziu-se no aparecimento de várias correntes ideológico-partidárias, 
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que afectam directamente os próprios meios de comunicação, através de surgimento de 

conflitos entre administrações, direcções e jornalistas, como defende Mesquita (1994). 

Outro reflexo é nacionalização dos principais títulos de imprensa diária. Passam para 

o controlo estatal jornais como O Século, o Jornal do Comércio, O Comércio do Porto e os 

vespertinos Diário Popular e A Capital. Na esfera do Estado já se encontravam, antes da 

Revolução, o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias. Embora a maioria do seu capital 

fosse privado, o vespertino Diário de Lisboa também ficou ligado ao Estado, através da 

quota que pertencia ao Banco Nacional Ultramarino. 

A década de 1980 caracteriza-se pela consolidação dos semanários generalistas 

existentes e o aparecimento de novos semanários, como o Expresso (1973), O Jornal 

(1975-1992), o Semanário (1983-2009), O Independente (1988-2006) e o Euronotícias 

(1999-2002), em paralelo com o declínio dos vespertinos. 

A autonomização do jornalismo económico aparece em meados desta década, ligada 

ao crescente aumento da procura de informação económica, após a entrada de Portugal na 

CEE, à reabertura da banca à iniciativa privada e à dinamização da bolsa de valores.  

Após 1986, data que marca a adesão ao mercado comunitário, a par da primeira 

maioria absoluta do Partido Social Democrata, liderado por Aníbal Cavaco Silva, assiste-se 

à criação de vários suplementos económicos em jornais semanários e diários, como é o 

caso do Diário de Notícias. 

A oferta pública de acções da Marconi, que atraiu milhares de investidores, dando 

início a uma nova fase de revitalização do mercado de capitais nacional, levou o jornalista 

Jaime Antunes e um grupo de jornalistas da agência de notícias Lusa a lançar o projecto do 

Semanário Económico, a 16 de Janeiro de 1987, abrindo um novo segmento na 

comunicação social portuguesa. A euforia da bolsa levou este título a vender 50 mil 

exemplares. Um ano depois as vendas do jornal fixaram-se em 14 mil exemplares, como 

sublinha Fernandes (2010, p.13).  

Após o crash da bolsa, em 1987, foi feito um realinhamento estratégico, com a 

promoção de conferências. A primeira teve como protagonista Robert Solow, prémio Nobel 

da Economia, em 1987. Outra iniciativa prendeu-se com a atribuição anual de prémios aos 

melhores relatórios e contas das empresas portuguesas. 

Em 1989, Jaime Antunes lança o Diário Económico, um jornal de menores 

dimensões e complementar do Semanário Económico, visando responder à procura de 

informação económica de segunda a quinta-feira, já que sexta-feira era o dia reservado para 

publicação do Semanário Económico. As duas publicações, que tinham uma redacção 

comum, regiam-se pelo mesmo estatuto editorial, definido pela direcção do Semanário 

Económico, que se resumia, segundo, Fernandes (2010, p.14) a cinco pontos-chave: 
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• “O Diário Económico é um jornal de informação económica e financeira 

nacional e internacional; 

• O Diário Económico é, também, um meio de informação dos principais 

acontecimentos da vida política, social e cultural portuguesa e internacional. 

• O Diário Económico assume-se como um jornal cujo conteúdo reflectirá o 

funcionamento de uma economia de mercado. 

• O Diário Económico compromete-se a não usar as informações a que tenha 

acesso para outros fins que não a divulgação noticiosa. 

• O Diário Económico é uma iniciativa de jornalistas, a independente de forças 

políticas e dos interesses económicos”. 

Um novo movimento accionista ocorre em 1990. O grupo francês Expansion, 

encabeçado por Jean Louis Servan-Schreiber compra 50% da Proinfec, que detinha os dois 

títulos. O Semanário Económico e o Diário Económico passam a integrar uma rede europeia 

de informação económica que incluía 30 títulos europeus com o objectivo de concorrer 

directamente, na Europa, com o Financial Times. 

A crescente receptividade do público ao jornalismo económico levaria ao eclodir de 

várias revistas especializadas, como a Exame (1989), Valor (1991), Fortuna (1992), 

Fortunas & Negócios (1992) e Executive Digest (1994). A própria Proinfec, dona do 

Semanário Económico e Diário Económico,não fugiu a esta tendência e lançou, em 1992, a 

Expansão. 

Um objectivo traçado por Jaime Antunes, mas não concretizado, foi a realização de 

uma parceria com a Gazeta Mercantil, à data o maior jornal de informação económica do 

Brasil, devido à reduzida relevância que este mercado e o dos países africanos de língua 

portuguesa tinham, à data, para a economia portuguesa. O projecto visava captar um maior 

número de leitores e alargar a base de receitas publicitárias da empresa. 

 

2.3. Segunda Fase: 1994-1997 

 

2.3.1. A vertente Atlântica da internacionalização da economia portuguesa  

 

A adesão ao euro, assumida como um desígnio nacional e como um elemento 

central da política económica portuguesa e da estratégia de desenvolvimento económico, 

tinha um objectivo prioritário: a convergência para os níveis de rendimento dos países mais 

ricos da União Europeia. 
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Uma meta para a qual muito contribuíram os fundos estruturais. Segundo Mateus 

(2006, p.209), “no período 1990-2007, as transferências da União Europeia para Portugal 

representaram cerca de três mil milhões de euros, o equivalente a 2,7% do PIB”. A redução 

desse volume só ocorrerá mais tarde a partir de 2007, na sequência da entrada de novos 

membros na União Europeia.  

Posição que é igualmente assumida por Lopes (1998), o qual realça as modificações 

profundas na política económica nacional decorrente da transferência de fundos do 

orçamento da Comunidade Europeia, como os fundos estruturais, o Fundo Europeu de 

Orientação e Garantia Agrícola ou o Programa Específico de Desenvolvimento da Indústria 

Portuguesa 

Assinado em 1992, o Tratado de Maastricht dá forma ao edifício da UEM, que se 

materializaria sete anos depois. São criadas as instituições comunitárias para gerir o euro, 

definidos os princípios de política monetária e estabelecida a necessidade de os países 

obedecerem a critérios de convergência, designadamente ao nível de inflação e juros. É 

também nessa altura que a Comunidade Económica Europeia dá lugar à União Europeia. 

Este período coincide com a concretização plena, por parte de Portugal, da 

liberalização dos movimentos de capital. Trata-se de uma cedência na capacidade de 

controlo da política monetária por parte do banco central. Portugal fica, desta forma, 

impedido de penalizar ou proibir a saída de capital para o espaço europeu. 

A aprovação do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras 

(DL 298/92) faz com que o princípio de especialização institucional a nível do sistema 

bancário seja abandonado a favor da banca universal. O número de bancos, de acordo com 

Mateus (2006), duplica de 23, em 1985, para 46, no final de 1994.  

Ainda em 1994, é introduzido um novo quadro regulador do mercado de seguros, 

estabelecendo regras idênticas. A quantidade de seguradoras atinge as 95 sociedades, em 

1994. Eram 50, em 1984, como refere Mateus (2006).  

Por outro lado, o novo Código dos Valores Mobiliários, implementado em 1991, 

reestrutura o mercado de títulos e moderniza substancialmente o quadro de funcionamento 

do mercado e das entidades supervisoras. Nesse sentido, os mercados de valores 

mobiliários foram desestatizados, desregulamentados e liberalizados. As bolsas de valores, 

até então detidas pelo Estado, passaram para a propriedade e administração de 

associações civis sem fins lucrativos. 

Mas é só, em 1995, que surge a Bolsa de Derivados, o que representa uma 

importante aproximação à estrutura financeira dos países mais desenvolvidos. Dois anos 

depois, o mercado de capitais português passa a deixar de ser considerado mercado 

emergente para adquirir o estatuto de desenvolvido. Como adianta Mateus (2006): 
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“Assim como muitos economistas têm reconhecido, o sector financeiro é aquele em 

que se processam as transformações mais profundas da economia portuguesa, 

sendo inegável o seu papel na dinamização do processo de intermediação e na 

melhoria da eficiência da economia da última década”. (p. 208) 

É também durante este período que se assiste a uma dinamização do mercado de 

capitais, com as privatizações da Portugal Telecom e Cimpor. 

Apesar de o tecido empresarial português ter ganhado uma nova dinâmica, com o 

surgimento de numerosas pequenas e médias empresas, atingindo taxas de crescimento na 

ordem dos 40%, entre 1957 e 1998, como destaca Mateus (2006), verificava-se que o 

número de grandes empresas tinha estagnado nos últimos 40 anos. 

“As grandes empresas têm um papel muito mais importante do que a simples 

percentagem no total, normalmente não só porque os seus níveis de produtividade são 

superiores, mas também devido ao efeito multiplicador e aglutinador – diríamos estruturante 

– que muitas vezes desempenham sobre as pequenas e médias empresas”, acrescenta 

Mateus (2006, p.214).  

Por outro lado, a reduzida dimensão do mercado nacional, aliado à abertura das 

fronteiras e ao confronto com o aumento da concorrência externa expôs, por outro lado, as 

fragilidades da economia portuguesa, alerta Costa (2005). As empresas portuguesas viram-

se assim obrigadas a procurarem mercados alternativos para expandirem as suas 

actividades e ganharem massa crítica.  

O Brasil foi um dos alvos prioritários da internacionalização das empresas 

portuguesas, uma selecção potenciada pela proximidade cultural. Costa (2005)refere que: 

“Embora a principal motivação para o investimento tenha residido em factores de 

ordem económica, muitas das empresas, ou quase todas, não teriam investido (ou o 

montante teria sido muito mais reduzido) se não tivessem percepção das 

semelhanças entre o ambiente de trabalho e as culturas organizacionais entre os 

dois países”. (p.329) 

Ainda segundo Costa (2005, p.291), a primeira grande vaga chega a este mercado 

lusófono na segunda década de 1990, protagonizada pelas grandes empresas de capitais 

públicos e privados. Na sua mira estava, defende a investigadora, o programa de 

privatizações de empresas estatais brasileiras e concessões de serviços, com destaque 

para as telecomunicações, electricidade, água e saneamento. Enquadram-se nesta lista a 

EDP, a Portugal Telecom e a AdP – Águas de Portugal.  
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Paralelamente, assiste-se a um movimento de contágio que atinge os principais 

grupos privados nacionais. A estratégia deste segmento passa sobretudo pela compra de 

empresas de capitais privados brasileiros. É disso exemplo o caminho seguido pela Cimpor, 

Sonae Distribuição, Jerónimo Martins e o Grupo Pestana. A par destas empresas, sublinha 

Costa (2005): 

“É igualmente possível identificar um subgrupo formado por empresas de média 

dimensão, muito competitivas a nível internacional, que investiram no seguimento de 

decisões tomadas pelos seus principais clientes: é o caso da Logoplaste, da 

Neoplástica, da Simoldes e da Iber-Oleff e da Pararede, que estão também na vaga 

dos primeiros investidores”. (p.22) 

A última avalanche é protagonizada pelas pequenas e médias empresas, que num 

movimento de que se pode considerar, segundo Costa, de alguma imitação, concentram o 

seu desembarque no Brasil já muito próximo de 2000. 

Mateus (2006, p. 313) ressalva que as empresas públicas de infra-estruturas, que se 

aventuraram neste impulso, a partir de meados de 1990, responderam a “claras orientações 

emitidas pelo Governo de então”, tendo investido “enormes somas no Brasil, sem se 

acautelarem com a eminente desvalorização do real inevitável perante o défice externo e a 

queda das reservas internacionais daquele país”. Um sinal, alega o autor, de uma clara 

indefinição estratégica empresarial. 

Portugal torna-se, entre 1998 e 2001, um investidor líquido no estrangeiro. Facto que 

acontece, pela primeira vez, na sua história económica, revela Reis (2004, pp. 92-93). 

Este período caracteriza-se ainda por outro factor que será determinante para a 

economia nacional e para a construção europeia, cujo passo seguinte se traduziu, mais 

tarde, em 1999, na criação da União Económica e Monetária, assente na coexistência de 

uma política monetária única com políticas orçamentais da responsabilidade dos Estados-

membros.  

Assiste-se à aprovação, em 1997, do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), 

cujos princípios estavam vertidos no Tratado de Maastricht. Com este mecanismo surge 

mais um freio à gestão económica dos governos europeus.  

Composto por três textos legais, o PEC visava, ao nível do seu ‘braço preventivo’, o 

reforço da supervisão das situações orçamentais e a coordenação das políticas económicas 

e, ao nível do seu ‘braço correctivo’, a clarificação da implementação prática do 

procedimento dos défices excessivos.  



 

35 
 

Estes objectivos traduziram-se no compromisso de respeitar no médio prazo um 

saldo orçamental próximo do equilíbrio ou em excedente (evitando défices públicos 

superiores a 3% do PIB, bem como valores da dívida pública superiores a 60% do PIB), na 

obrigatoriedade de apresentação e avaliação de Programas de Estabilidade e Programas de 

Convergência (os primeiros para os países da zona euro e os segundos para os países que 

ainda não adoptaram o euro), a serem actualizados anualmente pelos Estados-Membros, e 

na definição das circunstâncias excepcionais, dos prazos a respeitar e das sanções a aplicar 

no âmbito do procedimento dos défices excessivos. Portugal comprometeu-se a observar 

um limite de 3% do PIB para o défice público e de 60% do PIB para a dívida pública. Ao 

longo dos anos subsequentes, o PEC foi várias vezes violado, não só por Portugal, mas 

tabém pelos seus parceiros comunitários especialmente a França e a Alemanha. 

 

2.3.2. Media Capital e a rede latino-americana de informação económica 

 

Em 1994, o capital social do Semanário Económico e do Diário Económico volta a 

mudar de mãos. O grupo Media Capital, presidido por Miguel Pais do Amaral, compra a 

Proinfec, através da Soci.  

O Semanário Económico continua a impor-se como uma publicação de referência 

económica, cabendo ao Diário Económico um papel secundário, focado essencialmente em 

temas de empresas, banca e bolsa. 

A chegada dos novos accionistas traz um novo director, Nicolau Santos, e a 

passagem do Diário Económico do formato tablóide para broadsheat, à semelhança do 

Financial Times e do Wall Street Journal, dois jornais de referência do jornalismo económico 

mundial, como refere Fernandes (2010, p. 56).  

O objectivo da refundação era conferir-lhe mais autonomia face ao Semanário 

Económico e dar-lhe maior projecção: em 1994, o Diário Económico vendia em banca cerca 

de 1.900 exemplares, de acordo com dados da Associação Portuguesa para o Controlo de 

Tiragem e de Circulação citados pelo mesmo autor (p.56).   

Dividido em dois cadernos, de 12 e 16 páginas, e com uma tiragem de 15 mil 

exemplares foi para as bancas a 19 de Abril de 1995. A redacção era composta por cerca de 

meia centena de jornalistas, acrescenta Fernandes (2010, p.57). 

Mantendo como base as notícias de natureza económica, o Diário Económico 

alargou o seu espectro noticioso a outros acontecimentos nacionais e internacionais 

relevantes, incluindo as áreas de cultura, desporto e media. 
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O novo formato, que permitia disponibilizar de 25 a 40 informações hierarquizadas na 

primeira página, é justificado com a necessidade de fornecer uma leitura rápida, 

hierarquizada e vertical, sublinha Fernandes (2010, p. 57). 

Outra das justificações avançadas pelo autor é a necessidade de ruptura face ao 

modelo anterior, considerado pouco modesto, acentuando a diferenciação em relação a 

outros produtos no mercado. Tinha como objectivo fazer com que o Diário Económico 

deixasse de ser um jornal complementar que não dispensava a compra de outra publicação 

diária, assegurando, a partir de agora, um raio de cobertura temática mais alargado. 

A economia continuará a ocupar a maior parte da informação disponibilizada, e a 

política nacional e internacional, a análise e o debate de ideias, a vida nas grandes cidades, 

a cultura e o desporto, os media, o marketing e a publicidade passam a merecer uma 

atenção diária e um espaço próprio. 

No primeiro caderno, estavam as secções de política, metrópoles, economia, 

sociedade, estando o segundo caderno reservado informação sobre empresas, banca, 

finanças e seguros, legislação e fiscalidade, bolsa e mercados, media e publicidade. 

Com o novo jornal assiste-se a uma outra dinâmica. O Diário Económico passa a 

concorrer com o Semanário Económico, às sextas-feiras. As redacções tornam-se 

autónomas, apesar de funcionarem no mesmo edifício. 

Em Março de 1996, com a saída de Nicolau Santos, a direcção do Diário Económico 

passa para as mãos de Sérgio Figueiredo. Uma das primeiras mudanças é a integração da 

rede latino-americana de informação económica que reunia os 11 principais jornais 

económicos da América Latina e Espanha. Deste grupo faziam parte jornais como a Gazeta 

Mercantil, do Brasil, El Cronista, da Argentina, e o Expansion, de Espanha. 

As principais sinergias editoriais irão ocorrer com a Gazeta Mercantil, à data o maior 

jornal de informação económica brasileiro, com presença também na internet e televisão. 

Estas novas áreas de negócio contavam com parceiros como a PT, na altura acionista da 

Telesp Celular. 

O Diário Económico assegura então um intercâmbio noticioso, com particular 

destaque para a cobertura de temas relacionados com a política económica brasileira e os 

sectores de actividade que se tornaram o alvo das empresas portuguesas. Os contactos 

com a Gazeta Mercantil serviram ainda de inspiração para a futura criação do projecto multi-

plataforma do Diário Económico que o accionista procuraria lançar nos anos seguintes. 

Durante esta fase, procede-se ainda à dinamização do segmento de conferências 

promovidas pelo Diário Económico, com a realização de eventos anuais para debate da 

situação económica portuguesa. 
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É realizado um novo reajustamento editorial dos dois cadernos que compõem o 

jornal. O primeiro passou a concentrar-se na política nacional e internacional, a par de 

questões de natureza macroeconómica. Por seu turno, o segundo caderno centrou-se em 

toda a área microeconómica, financeira ou industrial, de empresas cotadas e não cotadas. 

As páginas de mercados ganham um novo grafismo destinado a tornar mais atractiva esta 

informação. 

Em 1995, com a chegada ao fim de 10 anos de poder de Cavaco Silva, dá-se início a 

um novo ciclo liderado pelo socialista António Guterres, projectando-se a construção de uma 

nova etapa da construção europeia. As reservas do mundo empresarial e académico sobre 

as reais intenções do Partido Socialista, quanto ao projecto da moeda única e aos critérios 

de convergência, reforçaram a apetência do Governo para alargar os canais de 

comunicação com o jornal, numa tentativa de credibilização. 

 

2.4. Terceira Fase: 1997-2008 
 

2.4.1. Entrada na União Económica e Monetária e a recentragem europeia: Espanha 
no centro da opção de política económica 

 

A Europa conheceu uma nova etapa decisiva no seu processo de integração 

económica e monetária, quando fixou, em 1999, o valor do euro. Da participação na criação 

da UEM eram esperados benefícios económicos significativos. Uma maior estabilidade e 

disciplina financeira contribuiria para promover o crescimento económico da economia, ao 

passo que uma crescente integração dos mercados de bens e serviços, dos mercados de 

trabalho e de capitais geraria ganhos de eficiência.  

A taxa de conversão acordada pôs o euro a valer, para Portugal, 200,482 escudos, 

embora a moeda única só passasse a fazer parte da realidade quotidiana dos europeus em 

2002. Como sintetiza Costa (2004): 

“Os processos de integração económica e monetária, concretizados no mercado 

interno e na UEM, consubstanciam um projecto de grande envergadura, assente no 

princípio da livre circulação para quatro elementos fundamentais: mercadorias, 

pessoas, serviços e capitais na introdução de uma moeda única. A complexidade e a 

interacção dos vários efeitos provocados pelo aprofundamento da integração 

naqueles domínios traduziu-se na redistribuição da actividade empresarial no seio da 
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União Europeia, enfatizando o papel da concorrência entre agentes económicos e o 

primado da competitividade”. (p. 319) 

A adesão à moeda única representou, desta forma, uma mudança de regime 

económico, sendo apontada como um dos acontecimentos mais relevantes da economia 

portuguesa dos últimos anos. 

Este novo cenário político coincidiu, no entanto, com o início de uma década de fraco 

crescimento económico e de divergência em relação à União Europeia. 

Com a fixação da taxa de câmbio, perdeu-se um mecanismo de correcção de 

potenciais desequilíbrios externos, bem como a possibilidade de utilizar a política monetária 

para debelar efeitos negativos de choques que afectassem a economia portuguesa. Lopes 

(2008), numa análise às dificuldades da economia portuguesa nos primeiros anos do século 

XXI, salienta a relevância da taxa de câmbio como instrumento da política económica nas 

décadas de 70 e 80, agora nas mãos do Banco Central Europeu. Posição que é partilhada 

por Costa (2004), referindo que: 

A desvalorização da moeda permitia melhorar, quase instantaneamente, a 

competitividade e o custo da mão-de-obra, para manter o nível de emprego. Permitia 

igualmente equilibrar a balança comercial. Por outro lado, a desvalorização da moeda, 

diminuindo o preço dos bens importados, permitia controlar melhor a inflação. (p. 267) 

A perda de autonomia da política monetária é outras das realidades com que 

Portugal se passa a confrontar. A importância deste instrumento ganhará, com o decorrer 

dos anos, cada vez mais importância, à medida que Portugal vê deteriorar as suas 

condições económicas. O papel crucial deste instrumento é realçado pela autora (2004): 

“Se os países não estiverem todos ao mesmo nível em matéria de necessidades de 

política económica, esta situação pode ser complexa. Diferentes fases do ciclo 

económico, por parte dos Estados-membros, podem implicar políticas monetárias 

neutras, restritivas ou expansionistas, pelo que tem tendência a prevalecer a posição 

do país mais forte, nem sempre correspondente às necessidades dos outros. De 

alguma forma, a pertença ao mecanismo de taxas de câmbio do sistema monetário 

europeu já comportava esse tipo de condicionantes, já que a Alemanha, país âncora 

do sistema, era o único país a poder exercer sem limites a sua soberania monetária”. 

(p. 268)  
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Costa (2004, p. 268) elenca ainda mais dois custos relacionados com a moeda única, 

como é o caso dos efeitos depressivos, sublinhando que a restritividade das políticas 

económicas seguidas, de modo a permitir o cumprimento dos critérios de convergência e, 

mais recentemente, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, podem levar a uma retracção 

da actividade económica.  

A tudo isto associa-se, segundo Costa (2004), o aumento do risco sistémico, dado 

que a depressão tenderá a espalhar-se mais facilmente entre os Estado-membros.  

Se é um facto que, desde a adesão à CEE Portugal se aproximou da média europeia 

em termos de rendimento disponível, de 50% para cerca de 75% da média da UE-15, o 

panorama em termos da produtividade é muito mais decepcionante, defende Pereira (2007). 

O comportamento decepcionante da economia portuguesa, desde a adesão ao euro, 

tem sido atribuído à adopção de políticas económicas inadequadas e fragilidades 

estruturais, às quais se juntou o aumento da concorrência dos países emergentes e do 

Centro e Leste da Europa. 

“O crescimento da produtividade praticamente estagnou em relação aos nossos 

parceiros europeus: em 1986, a produtividade nacional era de cerca de 40% da média 

europeia, enquanto em 2000 era apenas 44%. Ou seja, desde que Portugal entrou para a 

UE a produtividade nacional convergiu com a média europeia à módica taxa anual de 0,3%” 

(Pereira, 2007, p.86). 

O alargamento da União Europeia de 15 para 27 Estados-membros, concretizado, no 

essencial, em 2004 e 2007, representou uma alteração substancial na geografia económica 

da Europa e gerou um novo jogo de fluxos comerciais e financeiros intra-europeus 

dominados pelo surgimento de novas polarizações regionais. Uma delas, aponta Mateus 

(2010), é a existente entre Portugal e Espanha. 

A dependência crescente da economia portuguesa da União Europeia é visível na 

estrutura geográfica do comércio externo. 

De acordo com Mateus (2006, p.301), a União Europeia a 15 representava, em 2003, 

a posição dominante do comércio externo de Portugal, fornecendo-nos 78% das 

mercadorias e comprando-nos 79% das exportações. No quadro comunitário, a Espanha, 

devido às relações de proximidade, tinha uma quota próxima dos 40% nas importações e de 

30% nas exportações. Em 2008, no final do período em análise, o país vizinho pesava 

31,82% como fornecedor de Portugal, conforme dados do Instituto Nacional de Estatística, 

disponibilizados na página oficial na internet da AICEP – Portugal Global, consultados em 1 

de Setembro de 2012. 

Em termos de entrada de bens entre 1993 e 1999, Espanha foi o principal fornecedor 

de bens, posição que reforçou ao longo do período, tendo atingido um peso de 33%, em 
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1999 (face a 18% de 1993), conforme revelam as estatísticas do comércio internacional, 

verificável na página oficial da internet do Instituto Nacional de Estatística, recuperado em 5 

de Abril de 2012. 

Durante este período, o Investimento Directo do Estrangeiro (IDE) em Portugal 

também registou alterações significativas. 

Depois de ter ultrapassado os dois mil milhões de euros anuais entre 1990 e 1993, 

sofreu uma quebra, só tendo sido ultrapassado em 2000, ligado em grande parte às 

aquisições financeiras do grupo Champalimaud por parte do banco espanhol Santander. 

A tendência expansionista do país vizinho manteve-se nos anos seguintes, 

manifestando-se na crescente aquisição de activos e controlo de empresas portuguesas, 

tornando-se um dos principais investidores desde meados dos anos 1990. Em 1997, 

totalizava cerca de 704 milhões de euros, valor que subiu para 5.507 milhões de euros, em 

2008, segundo informação disponível na página oficial do AICEP – Portugal Global na 

internet, consultada em 3 de Setembro de 2012 

A Espanha tem já, entre 1996 e meados de 2005, como realça (2006, p. 315) uma 

quota de cerca de um terço no comércio e quase metade do IDE em Portugal. 

“Representando um rácio de 1 para 5 a relação entre Portugal e Espanha não tem deixado 

de suscitar apreensões na opinião pública sobre o ‘domínio espanhol’”. 

Um sentimento que é desdramatizado por Pereira (2007), o qual alega que o 

crescimento do investimento espanhol em Portugal só é impressionante porque em 1986 

quase não existia investimento de Espanha no nosso país. Como tal, sublinha: 

“Se fizermos os mesmos cálculos, veremos que o crescimento do investimento 

português em Espanha foi ainda mais fenomenal: entre os mesmos triénios 1982-

1985 e 1992-1994, se o investimento espanhol em Portugal aumentou 68 vezes, a 

verdade é que o investimento português em Espanha cresceu 529 vezes”. (p.147)  

O espaço ibérico – com 55 milhões de consumidores – torna-se uma extensão 

natural dos mercados domésticos para as empresas de ambos os países investirem e 

alargarem os seus negócios de bens e serviços. Por outro lado, o crescente interesse pela 

dinâmica económica das regiões transfronteiriças demonstra que estas constituem 

importantes portas de entrada para as empresas portuguesas no país vizinho, assim como 

para as empresas espanholas em Portugal. 

À medida que o alargamento da União Europeia a Leste se foi consolidando irá 

assistir-se em Portugal a uma deslocalização do investimento para essas regiões e uma 

dificuldade crescente em captar novos projectos.  
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A oferta de melhores condições em termos de mão-de-obra, custos de trabalho, 

níveis de protecção social aceites pela população e a posição geográfica rivalizam com os 

elevados custos de contexto apresentados por Portugal. 

A par da insuficiente capacidade de atração de IDE, Portugal manteve um padrão 

dominado por sectores produtores de bens e serviços não transacionáveis. 

No entanto, à medida que a experiência dos grupos económicos nacionais, individual 

ou colectiva, vai aumentando, os empresários vão-se igualmente aventurando em novos 

mercados. Países como o Brasil, Moçambique e até Marrocos foram-se posicionando na 

lista dos países com elevado potencial de atração. Nalguns casos, as empresas começaram 

por se estabelecer em Espanha para depois avançar para novos mercados como foi o caso 

da Cimpor e da Petrogal. Noutros começaram directamente por pontos muito mais distantes 

como a Polónia (Jerónimo Martins), Marrocos (Valouro) ou Macau e China (Efacec), realça o 

Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, na sua página na internet dedicada aos 

“Padrões de internacionalização das empresas portuguesas”, como verificável na página 

oficial do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, consultada em 

30 de Agosto de 2012. 

 

2.4.2. O accionista espanhol 

 

Alguns meses antes de entrada de Portugal na UEM – concretizada em 1 de Janeiro 

de 1999 – o Diário Económico fez uma edição especial a 1 de Maio de 1998, publicada em 

inglês. O tema de capa, a moeda única, tinha como título “The Journey is about to begin”, 

ilustrada com um ‘cartoon’ com os líderes dos países na União Europeia e que foi distribuído 

durante a cimeira de 2 de Maio, onde se decidiu que 11 Estados-membros estavam em 

condições de participar na terceira fase da União Económica e Monetária e adoptar o euro 

como moeda única (Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, 

Holanda , Áustria, Finlândia e Portugal). Esta edição foi depois republicada, em português 

na edição de 4 de Maio de 1998. 

É também neste ano, a 10 de Setembro de 1998, que se concretiza a venda do 

Semanário Económico e do Diário Económico ao grupo espanhol Recoletos.  

A Recoletos era detida em 79% pelo grupo inglês Pearson que possuía a Pearson 

Education (editora), a Penguin Group (editora), o Financial Times Group e 50% da revista 

The Economist. Por seu turno, a Recoletos, em Espanha, contava no seu portefólio com o 

jornal desportivo A Marca, o jornal de economia, líder neste segmento, Expansión, a revista 

semanal Actualidad Económica e várias publicações na América Latina. 
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Esta etapa marca o reforço do acompanhamento diário dos temas afectos à 

economia e às empresas espanholas, bem como dos grupos portugueses que começavam 

a dar os primeiros grandes passos no mercado do país vizinho. Além da publicação 

simultânea de notícias no Diário Económico e no Expansión, alarga-se a base de acesso a 

fontes nos dois países e o intercâmbio de informações recolhidas. 

É ainda colocada em prática, nesta altura, a primeira grande reformulação gráfica e 

editorial depois da refundação do Diário Económico em 1995, com a criação de novas 

secções como o Fim-de-Semana. O segundo caderno passa a ter uma nova organização, 

com uma separação clara entre a secção de Empresas, e do outro lado, a secção de 

Mercados e Finanças, refere Fernandes (2010, pp.64-65), sublinhando que dá-se, ainda 

dentro do formato broadsheet, uma crescente aproximação ao modelo gráfico do Financial 

Times. 

Um dos objectivos da direcção do Diário Económico, liderada por Sérgio Figueiredo, 

que assumiu o cargo em 1996, era, mais uma vez, tentar alargar a base de leitores, até 

então muito concentrada nos decisores políticos e económicos, e reagir ao nascimento do 

seu concorrente directo: o Jornal de Negócios. Lançada a 8 de Janeiro de 1998 pelos 

empresários José Diogo Madeira e Tiago Cortez, em associação com a família Vaz Guedes, 

esta publicação pertencia à «holding» MediaFin SGPS, posteriormente vendida à Cofina.  

Outra prioridade assentava na atracção de novos anunciantes para reduzir o peso 

das grandes empresas e evitar limitações no acesso às fontes de informação, numa época 

em que se sucederam numerosas fusões e aquisições, entidades que ganhavam a 

percepção dos ganhos de poder e de preponderância nos jogos de comunicação.  

Com a aquisição por parte da Soci (Media Capital) da TVI, o empresário Pais do 

Amaral lança as bases do projecto multi-plataforma do Diário Económico, à data inovador no 

mercado português. O jornal serviria para produzir conteúdos económicos para a televisão e 

para as rádios do grupo. 

 A partir de 18 de Outubro de 1999, a TVI passa a transmitir diariamente a rubrica 

Diário Económico/Financial Times, potenciando as sinergias com a publicação britânica. 

Simultaneamente o Diário Económico conta com um espaço de informação 

económica na Rádio Comercial, bem como nas rádios Nostalgia e Romântica. No âmbito do 

contexto multi-plataforma surge também o Diário Económico Online. 

 A 1 de Abril de 1995 sai para as bancas uma edição de sábado. O projecto incluía 

um caderno específico de fim-de-semana. Com 16 páginas, vários suplementos temáticos 

ligados à economia como o DE Carteira (finanças pessoal), DE e-economia (tecnologias de 

informações), DE Management (gestão), DE Executivo (carreiras). 
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As dificuldades em articular os diferentes produtos e a falta de apoio financeiro do 

accionista, que focalizou a sua aposta estratégica na TVI, levaram o director Sérgio 

Figueiredo a demitir-se em Setembro de 2001. 

Foi substituído por Miguel Coutinho, que pôs em marcha um processo de redução de 

custos, que incluiu, alterações gráficas e de conteúdo editorial. Esta decisão fez também 

sentir-se no quadro de pessoal (saíram 15 trabalhadores, de um total de 60). 

Em 2002, a Recoletos compra à Media Capital os restantes 50% do capital da 

Económica SGPS, para onde tinha sido canalizada a editora do Diário Económico, dando 

início a um reforço do intercâmbio editorial, quer com o Financial Times, quer com a 

publicação líder do mercado espanhol, Expansión. 

A 8 de Maio de 2003, vai para o mercado a versão diária do Jornal de Negócios 

inicialmente editado debaixo do lema «para quem gosta de investir» e como braço online do 

Canal de Negócios. À frente da sua direcção está Sérgio Figueiredo, antigo director do 

Diário Económico. 

Numa antecipação ao movimento da Cofina, o Diário Económico passa ao formato 

tablóide e muda da cor branca para salmão, a mesma que o Financial Times. A nível 

editorial, as mudanças passavam por um quadro em que a página dois continha a opinião e 

a análise dos principais temas da actualidade, seguida das secções de Economia, 

Empresas, Finanças, Nacional, Internacional, Opinião, Media e Publicidade. 

Um novo capítulo da história do Diário Económico abre-se com a chegada de um 

novo director, Martim Avillez, em Novembro de 2004, que lhe procura dar projecção 

internacional, assumindo a defesa da economia liberal, com um ângulo mais aberto: um 

jornal para não especialistas.   

O Diário Económico enfrenta um novo desafio quando a sua accionista, a espanhola 

Recoletos, depois de perdas financeiras sucessivas no mercado da América Latina, se vê 

obrigada a vender a publicação aos italianos da RCS Media Group.  

É em 2008, com a entrada de um novo director, André Macedo que o Diário 

Económico começa a dar maior ênfase às questões relacionadas com o mercado angolano, 

procurando ainda dinamizar o projecto online do Diário Económico, onde o seu concorrente, 

o Canal de Negócios se tinha conseguido afirmar. 
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2.5. Quarta Fase: 2008-2011  

 

2.5.1. A intervenção da troika e a focagem da economia nacional nos mercados 
emergentes 

 

Com uma economia cada vez mais exposta ao exterior, Portugal não escapou ao 

contágio da crise económica e financeira que abalou o mundo, no Verão de 2007, na 

sequência da bolha do mercado imobiliário norte-americano e da incapacidade de muitos 

credores hipotecários para honrarem os seus créditos, a que se seguiu uma profunda 

recessão global. 

Em Portugal, esta foi, inicialmente, encarada como uma crise próxima, mas 

simultaneamente longínqua, na medida em que o sistema financeiro português, sendo um 

sistema importador de poupança, não detinha aplicações relevantes neste tipo de activos. 

Este choque financeiro global gerou, no segundo semestre de 2007, uma turbulência 

generalizada nos mercados financeiros. Em resultado disso, assistiu-se a uma profunda 

reavaliação das condições de risco, num quadro de crescente desconfiança dos investido-

res, caracterizada por uma combinação da redução rápida da liquidez com o endurecimento 

das condições de acesso ao crédito, em especial nas economias mais avançadas. O ponto 

alto da crise ocorre no final de 2008, com o colapso de alguns dos maior bancos comerciais 

e de investimento, numa das mais graves crises financeiras de sempre. A esta onda de 

choque não escaparam instituições financeiras europeias, destacam Bento (2010) e Mateus 

(2010). 

   As dificuldades que se seguiram de obtenção de financiamento por parte dos 

países do Sul da Europa, como Portugal e a Grécia, revelaram uma falha importante no 

modelo da UEM: a ausência de um mecanismo para fazer face a problemas temporários de 

liquidez de um Estado-Membro.  

   Num contexto em que os Estados da área do euro não detêm moeda própria, esta 

insuficiência do modelo cria uma situação em que problemas de liquidez se podem 
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facilmente transformar em problemas de solvência. O contágio veio assim pôr a nu algumas 

das fragilidades da União Europeia. Costa (2010) refere que: 

“A UEM foi construída com base num pressuposto fundamental e ilusório. Ou seja, a 

de que um conjunto de critérios de convergência, sobretudo a nível monetário e 

financeiro (taxas de inflação, taxas de juro, contas públicas e estabilidade cambial), 

permitiriam suportar o choque provocado pela introdução de uma moeda comum, 

não obstante os países apresentarem níveis de desenvolvimento económico e 

práticas de política económica distinta”. (p.87) 

  Também Bento (2010) defende que a avalanche da crise financeira internacional 

acabou por expor as fragilidades da Europa, afirmando que esta se deixou igualmente 

contagiar pelo crédito fácil e barato, que está na origem do descalabro económico, ao 

descurar a necessária prudência. O autor crítica ainda a falta de atenção das autoridades 

nacionais e europeias a todas as advertências sobre os riscos colocados pela rigidez de 

uma união monetária, “feitas desde que o projecto nasceu, negligenciando os deveres 

consagrados nos Tratados” (p. 122). 

Depois de uma década de estagnação do crescimento económico, desde a entrada 

no euro, em 1999, sempre abaixo da média europeia, Portugal viu assim as suas 

debilidades ganharem uma nova dimensão, após o colapso económico europeu em 2009.  

Durante este período, em que beneficiou de uma conjuntura externa favorável, com 

reduzidas taxas de juro e um euro forte, Portugal descurou a introdução de reformas 

estruturais, a nível orçamental, fiscal, mercado de trabalho, educação, inovação e 

funcionamento das instituições. Em contrapartida, apostou no aumento do endividamento 

público e privado, orientado sobretudo para o consumo e investimentos com baixas taxas de 

rentabilidade, defende Pereira (2011). 

As transformações da UEM e do alargamento, à escala europeia, e da globalização, 

à escala mundial, representaram, desta forma, desafios que não foram suficientemente 

compreendidos e enfrentados pelos agentes económicos e decisores. Segundo Mateus 

(2010): 

“A evolução da economia portuguesa no período 2000-2010 caracteriza-se, no 

essencial, “pela conjugação de um crescimento económico diminuído e por um 

acumular de desequilíbrios nas condições de financiamento das famílias, das em-

presas, do Estado e do sector financeiro que conduziram ao ressurgimento em força 
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de uma restrição externa, quer sobre as escolhas da política económica, quer sobre 

o nível de vida da população, traduzida no acumular de dificuldades de 

financiamento externo, em dimensão e custo, que limitam o crédito à economia, 

agravam o desequilíbrio das contas públicas e pressionam a transferência de ren-

dimento para o exterior para garantir o serviço de uma dívida excessiva”. (p. 33) 

Soares (2009, p.5) sublinha também que, “em 2001, Portugal atingiu 75% do PIB de 

15 Estados-membros da União Europeia. Desde então a receita relativa do país cristalizou-

se na casa dos 66% da União Europeia alargada”. 

A crise económica e financeira despoletada no final da década veio representar para 

todas as economias europeias mais vulneráveis, de acordo com Mateus (2010), o “fim da 

linha” de duas ilusões: a possibilidade de poder financiar, pelo endividamento externo, de-

sequilíbrios duradouros, quer entre o nível de produtividade e o nível de vida, quer entre as 

receitas e despesas do Estado e a possibilidade de poder evitar reformas substanciais na 

regulação dos mercados e nos serviços públicos que, tendo custos sociais no curto prazo, 

não deixariam de gerar vantagens económicas e sociais no médio e longo prazo. 

Como também salienta Costa (2010), o problema português não é tanto financeiro 

como económico. A par da debilidade das contas públicas junta-se a falta de 

competitividade estrutural, nomeadamente nos sectores transaccionáveis, expostos à 

concorrência internacional. Mateus (2010) acrescenta que: 

“O peso das actividades transaccionáveis, que são susceptíveis de assegurar a 

penetração em mercados externos ou permitir a substituição de importações, 

conheceu um recuo no conjunto das actividades económicas geradoras de riqueza 

na economia portuguesa. As actividades transaccionáveis que eram responsáveis, 

em 1995, por 37,2 % da criação de riqueza já pouco ultrapassavam em 2005, um 

terço do PIB (34,1%)”. (p. 35).    

  A economia portuguesa viu acrescentar, desta forma, ao longo dos últimos anos, 

aos seus desequilíbrios endógenos o impacto negativo das dificuldades exógenas da sua 

inserção europeia e mundial. 

  As dificuldades surgidas com a crise da dívida soberana das economias mais vul-

neráveis da zona euro, nomeadamente o grupo dos “países da Coesão” de que Portugal faz 

parte, vieram agravar as condições de financiamento externo e agravar o serviço da dívida 

ao longo de 2010. 
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Para o agravamento do problema português contribuiu ainda a indefinição 

estratégica da União Europeia de combate à crise europeia. A resposta por parte dos 

decisores políticos da área do euro tem sido tardia, insuficiente e a “várias vozes”, 

prejudicando a eficácia das medidas anunciadas. Esta ausência de resposta eficaz tem 

colocado um enorme peso sobre o Banco Central Europeu.  

Uma vez que o Banco Central Europeu está impedido de financiar dívida pública, tornou-se 

necessário criar um mecanismo que permitisse que as situações transitórias de falta de 

liquidez pudessem ser resolvidas sem que o país soberano ficasse em risco de insolvência 

(o chamado Securities Market Program). 

A acelerada degradação das contas públicas e o agravamento da dívida soberana, a 

par da escassez de crédito à economia, forçaram Portugal a negociar, em Maio de 2011, um 

resgate financeiro de 78 mil milhões de euros, ficando obrigado à implementação de um 

programa de consolidação e de reformas estruturais negociado com a União Europeia, 

Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu, provocando a queda do governo 

socialista, encabeçado por José Sócrates. 

Em Dezembro de 2011, foram introduzidas novas medidas sobre a governação 

económica da União Europeia, na sequência do Conselho Europeu realizado em Bruxelas, a 

fim de reforçar a disciplina orçamental nos países do euro.  

O conjunto de medidas aprovado, como tentativa de resolver a crise financeira que 

tem assolado a UE e que tem afectado a estabilidade do euro, visa introduzir sobretudo uma 

maior disciplina fiscal, sanções automáticas em caso de não cumprimento das normas 

estabelecidas e uma maior vigilância sobre as contas dos Estados-membros. 

Numa reforma com profundas implicações, os Estados-membros comprometeram-se 

a fixar limites para o défice nas constituições nacionais, cabendo a supervisão final ao 

Tribunal Europeu de Justiça, ao mesmo tempo que aceitam um mecanismo quase 

automático de aplicação de sanções, em caso de não cumprimento. 

Em 13 de Dezembro de 2011, entrou em vigor o reforçado Pacto de Estabilidade e 

Crescimento, o chamado “Pacote Seis”, que contém um conjunto de medidas legislativas 

que tinha sido apresentado pela Comissão Europeia já em Setembro de 2010 e que constitui 

um enorme reforço da governação económica na União Europeia e na zona Euro, desde a 

introdução da União Económica e Monetária há praticamente 20 anos. 

Enquanto estiver sob a tutela da troika, Portugal fica forçado a cumprir o Programa 

de Ajustamento Económico e Financeiro acordado. O não cumprimento do memorando de 

entendimento, que projecta um conjunto de reformas, desde as contas públicas, ao regime 

laboral e fiscal, pode levar ao ajustamento dos objectivos ou a novas medidas de 

ajustamento. 
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A execução bem-sucedida do programa de ajustamento obriga, além da redução da 

despesa interna, a um forte crescimento das exportações nos próximos anos. 

Uma das soluções apontadas para dinamizar a economia nacional, pelo Governo de 

Passos Coelho, que tomou posse em Junho de 2011, passa pela aposta nos mercados 

emergentes em África, na Ásia e na América Latina. A proximidade geográfica e as 

afinidades culturais, aliadas às taxas de crescimento registadas em países, como Angola e 

Brasil, fizeram destas regiões destinos de eleição. Um objectivo que tem sido seguido pelo 

tecido empresarial português, a braços com a queda abrupta do consumo interno e 

dificuldades de financiamento, procurando fora de Portugal novas oportunidades de 

investimento e mercados para escoar a produção interna. 

Um inquérito divulgado pela consultora KPMG, em 26 de Março de 2012, com base 

em entrevistas a quase 3.000 executivos seniores de 31 países, incluindo Portugal, revelou 

que os gestores nacionais estão mais focados no crescimento em mercados emergentes 

que a globalidade dos seus pares internacionais. 

De acordo com o estudo Succeding in a Changing World, cerca de 42% dos líderes 

empresariais portugueses considera prioritário a procura de oportunidades nos mercados 

emergentes para poder contrariar a crise mundial, valor que compara com os 21% a nível 

mundial ou os 22% em Espanha. 

As restantes prioridades no top 3 são, com 31% cada, restruturar as operações para 

conseguir eficiências de custos e manter os melhores colaboradores dentro da organização. 

A restruturação corporativa para diminuir custos é a prioridade para 43% dos executivos 

mundiais, tendo sido a resposta mais seleccionada.  

Outro dos reflexos da intervenção da troika é a captação de investimento estrangeiro, 

por via das privatizações. 

Com o mercado interno fragilizado, carentes de capital e com o serviço da dívida 

agravado, na sequência da erosão do rating da República, algumas das maiores empresas 

nacionais, em sectores que o Estado considerava estratégicos, vêm cair agora as últimas 

barreiras que as protegiam de ataques hostis de concorrentes, sobretudo estrangeiros.  

Em Portugal, o limite geral da participação de estrangeiros nos processos de 

privatização propriamente ditos manteve-se em aberto durante vários anos, tendo legislação 

adoptada em 1994 garantido às entidades estrangeiras interessadas a possibilidade de 

virem a deter até 25% do capital das sociedades, cujo processo de reprivatização se 

encontrasse concluído. 

Pressionado pela União Europeia, o Estado acabou por eliminar as restrições 

relativamente a investidores originários de países da União Europeia, pondo de parte 

qualquer limite quantitativo à participação de entidades estrangeiras no quadro do processo 
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das reprivatizações, cenário previsto na Lei-Quadro 11/90. São assim erradicadas as 

chamadas ‘golden shares’ (acções privilegiadas) e os direitos especiais que o Estado 

continuava a deter em empresas privatizadas, como a Cimpor, PT, EDP, Galp e Siderurgia 

Nacional.  

Por pressão da troika, Portugal terá ainda de reduzir, nos próximos anos, através de 

privatizações ou concessões a privados, o peso do sector empresarial do Estado, o qual 

continua a ter uma expressão significativa. As empresas públicas não financeiras 

representavam, em 2009, 5,1% do PIB nacional, num total de 93 empresas públicas e 

entidades públicas empresariais, sublinha Pereira (2011, pp.113-115). Após as 

nacionalizações que caracterizaram o período pós-revolucionário, acrescenta o autor, 

chegaram a totalizar 15% do PIB.   

O caminho a trilhar promete ser sinuoso. O mesmo autor comenta que: 

“Portugal enfrenta a crise de um século. Temos actualmente o pior crescimento 

médio desde a Primeira Guerra Mundial, a taxa de desemprego mais elevada dos 

últimos 80 anos, a maior dívida pública dos últimos 160 anos (isto é, desde que há 

registos), a maior dívida externa dos últimos 120 anos quando tivemos que declarar 

bancarrota), a emigração voltou em força e estamos já a passar pela segunda maior 

vaga emigratória dos últimos 160 anos, a nossa taxa de natalidade atingiu níveis 

históricos, temos um défice externo crónico e elevado, a produtividade e o PIB 

potencial crescem a taxas que rondam os 0% ao ano, a nossa taxa de poupança é a 

mais baixa dos últimos 50 anos, e perdemos ainda 20 anos de esforço de 

convergência em relação à Europa”. (p.533)  

A zona euro está igualmente perante um problema sério, que ameaça a sua 

sustentabilidade. Bento (2010, p. 139) sublinha que “este problema ainda que evidenciado 

principalmente através de uma série de problemas individuais, abrangendo os países da 

periferia, os chamados PIIGS, é já um problema sistémico de toda a zona”. 

O economista defende ainda que insistir apenas em soluções individuais irá agravar 

o problema sistémico e arrastar toda a zona euro para uma nova recessão. Além disso, 

acrescenta, “dada a negligência com que as autoridades comunitárias exerceram a 

supervisão que lhe é atribuída pelos Tratados, é legítimo que todos sejam chamados a 

suportar os custos de um ajustamento que não seria necessário (ou seria menos grave), se 

todos tivessem cumprido as suas obrigações legais”. (p. 139) 
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2.5.2.  A chegada da Ongoing 

 

A decisão tomada pela família Rocha dos Santos de desinvestir no grupo Sociedade 

Nacional de Sabões e de diversificar as suas aplicações através do mercado de capitais, 

culminou com a criação, em 2004, da Ongoing Strategy Investments, presidida por Nuno 

Vasconcelos. Foram então identificados, como prioritários, os sectores das 

telecomunicações, media e tecnologia, serviços financeiros, energia, infra-estruturas, 

imobiliário e serviços.  

É neste contexto que as atenções recaem sobre o Diário Económico, líder na área da 

imprensa económica, com uma circulação total de cerca de 15 mil exemplares. A 

oportunidade abre-se depois de os italianos da RCS Media Group colocarem à venda os 

seus activos na Económica SGPS (Diário Económico e Semanário Económico). O negócio 

com a Ongoing Stretagy Investment é fechado a 1 de Julho de 2008. 

A alteração accionista do Diário Económico foi acompanhada por uma nova 

mudança de direcção editorial, um cargo que passa a ser ocupado por António Costa, o qual 

assume ainda funções de administrador da Económica e da Ongoing Media. 

Uma nova orientação estratégica é traçada, com o foco, não apenas no jornal, mas 

na extensão do valor da marca Económica a outros canais de informação do grupo. Esta 

estratégia multicanal definida pelo grupo Ongoing tem por alvo três mercados: Portugal, 

Brasil e Angola. O Diário Económico posiciona-se como ponta de lança em futuros reforços 

na área dos conteúdos económicos.  

Entre os caminhos traçados está também o controlo de um canal de televisão 

generalista nacional.  

A Ongoing, que além de 10% das acções da Portugal Telecom, 3,16% da Zon 

Multimedia e uma na Impresa participação qualificada no Espírito Santo Financial Group, 

tinha já na sua carteira 23%, não conseguiria, no entanto, convencer o empresário Francisco 

Pinto Balsemão, dono da SIC, a abdicar da maioria das suas acções. 

Treze anos depois da separação das redacções, o Diário Económico e o Semanário 

Económico voltam a juntar-se sob a mesma direcção editorial. O Semanário Económico, a 

partir de Outubro de 2008, passa a ser publicado apenas ao Sábado, com o nome Weekend 

Económico. 

Na área da internet é lançado o novo site www.economico.pt, em Janeiro de 2009, e 

em Março de 2010 vai para o mercado o Económico TV, um canal por subscrição na rede 
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de televisão por cabo, como a Meo e a Zon. Os dois produtos têm por suporte os conteúdos 

do Diário Económico e a colaboração directa dos seus jornalistas. 

Outra mudança é registada a nível das Conferências, que se passam a designar 

Económico Global. 

A 29 de Setembro de 2009, a Ongoing Strategy Investments faz uma nova tentativa 

para garantir presença num canal de televisão generalista e faz um acordo com os 

espanhóis da Prisa, que controlava a TVI, para o desenvolvimento de operações comerciais 

e de conteúdos. 

 Mediante este acordo, a Ongoing procurava adquirir 35% da Media Capital, o grupo 

líder de comunicação português, detido pela Prisa. A empresa Media Capital foi avaliada em 

450 milhões de euros. A presença simultânea da Ongoing na Impresa acabaria por 

inviabilizar o negócio, como destaca o parecer da Autoridade da Concorrência, disponível na 

sua página oficial na internet, consultada a 4 de Maio, de 2012. 

Dando forma ao objectivo de internacionalização da marca Económica nos mercados 

lusófonos, é lançado, a 8 de Outubro de 2009 o Brasil Económico, sendo a primeira vez que 

um grupo de media nacional exporta um modelo. O projecto é idêntico ao Diário Económico, 

embora seja apresentado como uma publicação brasileira vocacionada para brasileiros. As 

sinergias com o jornal português ganham nova expressão através de um acompanhamento 

mais profundo das questões de natureza económica e política dos dois países e troca de 

conteúdos informativos. 

O mesmo acontece com Angola. Depois de ter entrado neste mercado, através do 

jornal económico Expansão, criado com o grupo local Score Media, a Ongoing fecha, em 

Fevereiro de 2010, uma parceria com a Medianova, grupo que detém a TV Zimbo, Radio 

Mais, o jornal O País, o Semanário Económico e a revista Exame.  

Paralelamente, é celebrado um acordo com a Soico, a maior televisão privada 

moçambicana, que visa uma intervenção da Ongoing nos conteúdos produzidos e no reforço 

tecnológico, extensível à imprensa escrita, rádio, internet e tv mobile. 

Depois de desistir da aquisição da Media Capital, a Ongoing anuncia, em Abril de 

2010, a compra do grupo brasileiro O Dia, num investimento de cerca de 31 milhões de 

euros. O acordo inclui três jornais: dois diários generalistas (O Dia e o Meia Hora) e um 

diário desportivo (O Campeão). Após esta aquisição, a Ongoing torna-se no terceiro maior 

grupo de imprensa do Brasil, com mais de 400 mil exemplares vendidos diariamente e uma 

audiência próxima dos 3,5 milhões de pessoas. Com 37 milhões de pageviews e 2,8 milhões 

visitantes únicos mensais, os três jornais contam com mais de 50 mil assinaturas para a 

recepção de notícias no telemóvel. 
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Em Dezembro de 2010, o grupo Ongoing deixou de publicar a edição de sábado do 

Diário Económico, o Weekend Económico. 

Com a crise económica nacional ao rubro, a queda das receitas publicitárias e das 

vendas do jornal, a par do escândalo que envolveu a Ongoing com os serviços secretos 

portugueses e a maçonaria, o grupo decide reforçar as atenções no Brasil, cuja economia 

apresenta taxas de crescimento anual na ordem dos 5%. Este mercado assume agora a 

liderança da estratégia editorial do grupo, invertendo o papel até aqui assumido pelo 

mercado português.  

 Em Abril de 2012, a Ongoing agrega mais um activo revelante ao seu portefólio 

brasileiro, com a aquisição do portal iG. Trata-se de um dos maiores portais do Brasil, com 

cerca de 150 milhões de visitas e 2,1 mil milhões de pageviews mensais. 

O início de 2012 marca também a redução do quadro de pessoal do Diário 

Económico, com a dispensa de cerca de três dezenas de jornalistas e o fim de vários 

suplementos temáticos. 

 

2.6. Funções desempenhadas no Semanário e no Diário Económico 
 

O percurso profissional da autora, que serviu de alicerce a esta dissertação, tem por 

base duas décadas de contacto directo com a actividade jornalística e reflecte igualmente as 

influências da evolução da economia portuguesa no desenvolvimento do jornalismo 

económico, no período que se seguiu à entrada de Portugal na CEE. 

Após uma incursão inicial, em 1992, no jornal Semanário, uma publicação que traduz 

o modelo de jornalismo que imperou, durante vários anos, na imprensa diária portuguesa, 

considerado tendencialmente descritivo e generalista, a autora fez a sua carreira na 

imprensa especializada, onde desempenhou várias funções. Como refere Sousa (2005):  

“Os jornalistas especializados, mais do que descrever os assuntos, fazem análises e 

interpretações. Um jornalista especializado domina melhor os assuntos, cultiva 

fontes privilegiadas, organiza uma agenda e um arquivo pessoal que lhe são de 

grande utilidade. Por isso, um jornalista especializado tem qualificações para 

interpretar e analisar os acontecimentos que noticia, ao contrário daquilo que 

acontece com um jornalista generalista, que se fica pela superfície dos factos, que 

muitas vezes apenas mostra a aparência das coisas, esquecendo a sua essência”. 

(p.17) 
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A integração da autora no mundo profissional é assim o resultado do processo da 

formação, aculturação e socialização na profissão e nos órgãos de comunicação social por 

onde passou, reflectindo ainda as novas tendências dos meios de comunicação social, 

através da aposta nas novas tecnologias e em conceitos multi-plataforma, como resposta ao 

contexto económico e tecnológico. 

A entrada no jornal Semanário Económico, em Janeiro de 1994, à data dirigido por 

Jaime Antunes, permitiu consolidar os primeiros passos dados na área do jornalismo 

económico, dois anos antes, no jornal Semanário.  

Sendo uma publicação de cariz generalista e com uma abordagem dos assuntos 

económicos dirigida ao grande público, o Semanário possuía uma editoria de economia, 

num caderno autónomo, estando os seus jornalistas encarregues da cobertura de todos os 

assuntos que, de acordo com o editor e a direcção editorial, fossem considerados relevantes 

em termos noticiosos. Além de não estarem adstritos exclusivamente a qualquer sector de 

actividade económica, os jornalistas eram ainda chamados a colaborar com outras secções 

do jornal, nomeadamente política e internacional, devido à interligação de alguns temas 

económicos. 

Em contrapartida, o modelo organizacional, seguido pelo Semanário Económico e 

pelo Diário Económico, consistia na alocação de cada um dos seus jornalistas a um leque 

variado de temas na área da macro e da micro economia, cabendo a este último - publicado 

de segunda a quinta-feira - o acompanhamento quotidiano dos assuntos económicos, 

enquanto o Semanário Económico que saía às sextas-feiras, apostava num aprofundamento 

dos assuntos e nas grandes entrevistas. O Diário Económico destinava-se, à data, a 

preencher um nicho de mercado com potencial de crescimento. 

Integrada na secção de empresas, a autora ficou encarregue de acompanhar todas 

as matérias noticiosas relacionadas com as empresas de capitais públicos que se 

encontravam tuteladas pelo então Ministério da Indústria e Energia, liderado pelo ministro 

Luís Mira Amaral, assim como as questões relacionadas com políticas industriais e 

energéticas. 

Com o relançamento, em 1995, do Diário Económico, pela equipa liderada por 

Nicolau Santos, operação que implicou uma separação da redacção face ao Semanário 

Económico, a autora passou a integrar a equipa que irá dinamizar esta publicação diária. 

O novo projecto foi dividido em dois cadernos. No primeiro, para onde a autora foi 

encaminhada, ficaram as secções de Internacional, Portugal, Indústria e Serviços, Opinião, 

Sociedade, enquanto o segundo recebeu as áreas de Finanças, Mercados, Media e 

Publicidade. 
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Para potenciar os conhecimentos e as fontes de informação adquiridas no sector 

industrial, nos anos anteriores, a autora ficou incumbida de acompanhar as áreas da pasta e 

do papel, energia, química, siderurgia, têxtil, cimentos, automóvel, electrónica, construção e 

agro-indústria. Grande parte das empresas que integravam este universo, como o caso da 

EDP, Cimpor, Secil, Petrogal, Quimigal, Siderurgia Nacional, Setenave, Lisnave, Epac, 

Tabaqueira e Nacional foi, durante este período, objecto de privatização, quer por venda 

directa, quer por dispersão em bolsa, introduzindo um novo patamar de relação com as 

fontes de informação.  

As principais tarefas consistiam no estabelecimento de contactos regulares com as 

fontes de informação nestas áreas, por via telefónica, entrevistas, conferências de imprensa, 

acompanhamento das notícias publicadas nas agências de notícias nacionais e 

internacionais, bem como na imprensa especializada nas diversas actividades industriais.  

O novo modelo de organização abriu também espaço à colaboração com outras 

editorias, sempre que existisse cruzamento de notícias com as outras secções do Diário 

Económico.  

Entre 1996 e 2000, com a direcção editorial de Sérgio Figueiredo, a autora assume o 

cargo de coordenadora editorial, ficando responsável pela gestão de conteúdos na área da 

indústria. Esta função tinha como interlocutor hierárquico privilegiado o editor do segundo 

caderno do Diário Económico, onde eram publicados os temas relacionados com empresas.  

Além de avaliar toda a informação relacionada com a área da indústria, quer através 

de vários contactos diários com a equipa de três jornalistas que estava sob sua alçada, quer 

por via da triagem das notícias avançadas pelas agências de informação e jornais 

concorrentes, a jornalista tinha a obrigação de garantir a actualidade, rigor, concorrência, e 

credibilidade de todos os conteúdos reproduzidos posteriormente no jornal, plataforma de 

internet, rádios e televisão do grupo. 

Esta função implicava ainda que procedesse a uma primeira edição das notícias 

redigidas pela sua equipa, devendo simultaneamente sugerir ilustração e assegurar a 

informação estatística necessária para a composição gráfica dos artigos. O objectivo era 

garantir a qualidade dos textos que seriam posteriormente revistos pelo editor do segundo 

caderno. 

O coordenador editorial era ainda a ‘cara’ do Diário Económico na sua área de 

cobertura jornalística, posicionando-se como o principal analista e primeiro comentador na 

TVI, a estação da Media Capital, o grupo onde estava integrado o Diário Económico. 

A experiência adquirida na área da indústria e energia permitiu outros desafios no 

seio do grupo Media Capital, empresa que era também proprietária de várias estações de 
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rádio. Entre Abril de 1999 a Maio de 2002, a jornalista foi comentadora diária na Rádio 

Comercial e na Rádio Nostalgia, tendo por base temas publicados no Diário Económico.  

A experiência como editora surgiu no final de 2000 e durou cerca de nove meses, até 

à entrada do novo director do Diário Económico, Miguel Coutinho. A autora ficou então com 

a responsabilidade de gerir o segundo caderno, onde estavam também integradas, além da 

secção de empresas, a área de finanças e mercados e respondia perante a direcção de 

Sérgio Figueiredo por tudo aquilo que diz respeito à vida do caderno. Articulava as edições 

com os dois sub-directores responsáveis pelas áreas de empresas e finanças, assim como 

com os respectivos coordenadores editoriais. Planeia a edição do dia, a da semana e lança 

trabalhos de investigação mais profundos com os redatores principais e coordenadores 

editoriais. Participa ainda nas reuniões que definem a primeira e última página do Diário 

Económico. As novas funções permitem, ainda que esporadicamente, continuar a escrever 

artigos sobre as matérias cobertas por esta editoria. 

À margem do Diário Económico, entre 1998 e 2001, a autora acumulou funções de 

chefe de redacção da revista de bordo da transportadora aérea Portugália, editada pela 

Comucria. Além de fixar a agenda de cobertura noticiosa, em articulação com a direcção da 

publicação, tinha como missão coordenar a paginação, editar os artigos dos jornalistas que 

colaboravam com o projecto, bem como dos colaboradores externos que escreviam artigos 

de opinião.  

Com a saída do Diário Económico de Sérgio Figueiredo, em Novembro de 2001, 

após o abandono do acionista, a Media Capital, da criação de um projecto multi-plataforma 

sob a marca Diário Económico, o qual consistia além de numa maior integração da internet 

com o jornal, no lançamento de uma estação de rádio e um canal de televisão dedicados a 

assuntos económicos, o novo director Miguel Coutinho, procede ao despedimento de 15 

jornalistas e desmantela toda a organização editorial existente. Entre os quadros que 

abandonaram o jornal estava a maioria da equipa que integrava as editorias de empresas e 

finanças. 

A autora volta a assumir as funções de redactora e à medida que se acentua, nos 

anos seguintes, a desindustrialização da economia portuguesa, inicia uma abordagem mais 

aprofundada ao sector da banca, seguros e Bolsa de Valores de Lisboa. Para o 

acompanhamento destas áreas, de maior complexidade técnica, foram relevantes as acções 

de formação destinadas a jornalistas, realizadas pela Bolsa de Valores de Lisboa, com 

destaque para o 1º Seminário “O Mercado de Capitais e o seu Enquadramento Institucional 

– Ciclo de Seminários para a Comunicação Social”, que teve lugar a 21 de Março de 1994, 

já que o Diário Económico, à semelhança de outras publicações, não possuía, à data, 
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qualquer política de formação interna dos jornalistas. A aprendizagem era feita, por regra, 

junto dos jornalistas mais velhos. 

A partir de 2004, com a entrada de uma nova equipa editorial, chefiada por Martim 

Avillez, a autora assume o cargo de grande repórter, função que lhe conferiu uma maior 

autonomia e responsabilidade editorial, já que passou a responder hierarquicamente apenas 

à direcção.  

Além da participação nos principais temas relacionados com empresas e banca, que 

são objecto de notícia na secção de destaque do Diário Económico, ficou encarregue da 

cobertura de todos os assuntos energéticos, um sector que, na sequência das privatizações 

e da liberalização imposta pela União Europeia em várias áreas de negócio (combustíveis, 

electricidade e gás natural), é definido como estratégico pelo Diário Económico, a par das 

telecomunicações, transportes e obras públicas e banca. No âmbito destas funções ficará 

ainda responsável pela formação e acompanhamento editorial de jornalistas juniores na 

área da energia.  

Entre 2005 e 2010, a autora participou em diversas acções de formação sobre direito 

da concorrência e regulamentação do sector da electricidade e gás natural, mercado de 

combustíveis, energias renováveis e exploração e produção de petróleo, realizadas pela 

Autoridade da Concorrência (Workshop de Economia e Direito de Concorrência para 

Jornalistas, duração de oito horas, realizado em Lisboa a 12 de Outubro de 2005) e 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.  

A função de grande repórter e a especialização adquirida no sector energético 

implicou, com o arranque do projecto multiplataforma do Diário Económico, em 2008, a 

colaboração pontual com o jornal online “www.economico.pt” e com o canal de televisão do 

grupo (Etv), embora, neste último caso, apenas como comentadora de assuntos 

energéticos. Para a internet procede à selecção e elaboração de notícias, também da área 

energética, com base em critérios de publicação definidos pela direcção do Diário 

Económico.  

A autora participa ainda na preparação temática e moderação de conferências sobre 

assuntos energéticos, promovidas pelo Diário Económico. 

Desde 2008, é membro do conselho de redacção do Diário Económico, órgão 

consultivo que representa os jornalistas, criado para ajudar a direcção na decisão sobre 

questões deontológicas e profissionais.  

 

2.7. Nota final 
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A influência do contexto económico no Semanário Económico e no Diário 

Económico, decorrente da adesão de Portugal à CEE, em 1986, está patente no caminho 

percorrido por estas duas publicações ao longo de mais de duas décadas.  

A sua história reparte-se em quatro períodos temporais distintos, os quais se 

encontram associados a alterações da sua estrutura acionista. A mudança de titularidade do 

seu capital social está assim intrinsecamente ligada ao percurso da economia nacional. 

Esta linha evolutiva abarca desde os primeiros passos dados no espaço comunitário 

até à vertente atlântica da economia portuguesa, tendo como alvo o mercado brasileiro. 

Segue-se a entrada na União Económica e Monetária e a recentragem europeia, 

posicionando-se Espanha no centro da opção da política económica portugesa. A última 

etapa aborda a intervenção da ‘troika’ e a focagem na economia nacional nos mercados 

emergentes.  

O próprio percurso profissional e as funções desempenhadas pela autora, centrados 

nas editorias de empresas, banca e mercados financeiros, reflectem a adaptação ao 

contexto económico nacional e do Semanário Económico e Diário Económico, nos quais 

trabalha à praticamente 20 anos. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMÁTICAS:  

O CASO DA COMISSÃO DE MERCADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

3.1. Nota introdutória 

 

A existência de um mercado de valores mobiliários amplo e eficiente constitui 

actualmente um factor essencial das economias modernas e que marca a agenda mediática 

dos media, tornando-se um elemento incontornável no jornalismo económico.  

As várias etapas da integração de Portugal na União Europeia resultaram numa 

sucessiva moldagem das regras a que o mercado de valores mobiliários nacional passou a 

estar sujeito, contribuindo para o reforço do papel de filtro que desempenha na relação com 

as fontes de informação e para o condicionamento do quotidiano das editorias de empresas 

e mercados financeiros dos órgãos de comunicação, especializados na área económica. 

 

3.2. A informação económica no contexto do mercado de capitais 

 

A informação económica conquistou desde a adesão de Portugal à Comunidade 

Económica Europeia (CEE), em 1 de Janeiro de 1986, uma relevância sem precedentes, 

fazendo despoletar o nascimento de um novo segmento da imprensa especializada que, até 

aqui, estava adormecido.  

Ao apetite do público por este tipo de informação não foi alheio o crescente peso 

assumido pelo mercado de capitais e as matérias que lhe estão correlacionadas, tornando 

este tema incontornável para jornais como o Semanário Económico e o Diário Económico. 

Durante este período, “assistiu-se a um reforço da importância noticiosa das 

empresas e dos agentes económicos, cujo peso nas páginas da imprensa especializada e 

generalista nacional acompanhou as tendências de abertura da economia e do reforço da 

iniciativa privada. Mas também aqui a influência do contexto político-social parece responder 

por grande parte da razão dessa modificação. A economia alterou-se, abriu-se e liberalizou-

se, foram criadas mais empresas, o tecido dos agentes económicos sofreu mudanças 

profundas. O jornalismo não podia ficar imune a essas transformações”, defende Martins 

(2007, p.172). 

A especialização crescente teve o mérito de preparar e qualificar os jornalistas, “que 

passaram a conhecer melhor e a entender os mecanismos internos dos diversos sectores 
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económicos”, inclusive porque “a especialização facilita essa aprendizagem e a conquista de 

fontes de informação”, segundo Caldas (2003, p. 18). 

A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) posiciona-se, neste 

contexto, como um elemento incontornável do jornalismo económico, cuja relevância está 

expressa no preâmbulo do Decreto-Lei nº 142-A/91, de 10 de Abril, que se encontra na base 

da criação do Código do Mercado de Valores Mobiliários:  

“A existência de um mercado de valores mobiliários amplo e eficiente constitui 

actualmente condição essencial, não apenas de qualquer processo de 

desenvolvimento económico e social sustentado e intrinsecamente equilibrado, mas 

também da própria obtenção pelos Estados modernos de enorme volume de 

recursos de que carecem para o financiamento dos pesados investimentos infra-

estruturais a seu cargo e, inclusivamente, para a adequada gestão da sua 

tesouraria”. 

Os assuntos relacionados com o mercado de capitais passaram assim a ter um 

impacto decisivo e a nortear o quotidiano dos investidores e dos cidadãos, em geral, 

constituindo um dos pontos nevrálgicos da agenda mediática das secções de empresas e 

mercados financeiros dos órgãos da imprensa especializada e a condicionar escolhas por 

parte de quem escreve e edita notícias.  

Diariamente os dias uma avalanche de informação económica é lançada sobre 

todos, sem que uma parte desse todo trabalhe devidamente tal informação. Como descreve 

a teoria da agenda setting, difundida por Shaw (1979), em consequência da acção dos 

meios de comunicação, são evidenciados ou negligenciados elementos específicos de 

cenários públicos. As pessoas têm tendência para incluir ou excluir dos seus próprios 

conhecimentos aquilo que os profissionais de comunicação social incluem ou excluem do 

seu próprio conteúdo. Além disso, o público tende a atribuir àquilo que esse conteúdo inclui 

uma importância que reflecte de perto a ênfase atribuída por esses profissionais aos 

acontecimentos, problemas ou às pessoas, sublinha ainda Shaw (1979, como citado em 

Wolf, 1987, p.128). 

O compromisso do jornalista com o público é uma das prioridades deste profissional 

responsável por transmitir informações a uma população, que poderá formular uma opinião 

a partir daquilo que lhe foi apresentado. Kovach e Rosenstiel (2004, pp.23-24) defendem 

assim que, o compromisso com a verdade, a lealdade com público, verificadores, 

independentes, monitores e críticos são atribuições básicas que os jornalistas devem ter. 
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Perante a imprevisibilidade dos acontecimentos, os meios de comunicação social 

têm de colocar ordem no tempo e no espaço, estabelecendo determinadas práticas 

unificadas na produção das notícias, conforme ilustra a teoria do newsmaking, relatada por 

Wolf (1987). 

O processo de construção de notícias no jornalismo económico inicia-se através de 

um sistema de filtragens externo ao meio de comunicação social. Baseados em critérios de 

noticiabilidade, os produtores de notícias (directores, editores e jornalistas) atribuem valores-

notícia a cada informação económica a que têm acesso, de modo a tornar exequível a rotina 

produtiva das edições. Como também afirma Sousa (2000, p.90) “os meios seleccionam a 

informação, de acordo com uma grelha interpretativa que valoriza determinados 

acontecimentos em detrimento de outros”.  

A informação que, directa ou inidrectamente, está associada ao mercado de capitais 

marca assim presença constante nas páginas da imprensa económica, com destaque para 

toda aquela que está relacionada com empresas e instituições financeiras cotadas e, em 

particular, as que possuem grandes capitalizações bolsistas, estimadas com base no valor 

total da sociedade, a partir da sua cotação em bolsa (ver Anexo C). 

Outro elemento crucial em todo o processo de produção de notícias é a relação com 

as fontes. Como refere Pigeat (1997, pp. 112-113) “a informação é fundamentalmente uma 

questão de fontes”, isto no pressuposto, segundo Fidalgo (2000, p.323), de que “nelas 

começa quase sempre o processo informativo e delas depende grandemente a credibilidade 

da informação”, tendo assim a sua escolha uma enorme importância na produção noticiosa.  

A relação entre fontes de informação e jornalistas segue uma lógica de dupla 

conveniência, como argumenta Chaparro (1993, p. 73), defendendo que para as fontes é 

extremamente vantajoso divulgar as suas informações dentro de um veículo jornalístico 

‘imparcial’, segundo a percepção do público. Já os jornalistas, refere o mesmo autor, têm 

acesso a uma grande quantidade de informações ‘confiáveis’, necessárias para alimentar o 

órgão de comunicação social. 

Não obstante o “carácter de cooperação”, como sublinha Santos (2006, p.17), a 

relação transforma-se muitas vezes num processo de “luta ou negociação”, em que o 

jornalista questiona e absorve toda a informação e o entrevistado tenta enquadrar o 

acontecimento, atribuindo-lhe determinado significado. 

Com objectivos diversificados, esta relação entre diferentes agentes sociais 

assemelha-se a um jogo, onde ambas as partes tentam sair em vantagem, ou a uma “dança 

ou simbiose guerreira entre o que se passa e o que não se sabe, entre o que se 

disponibiliza e se esconde”, sublinha Santos (2006, p. 34). A pretensão das fontes nunca é 
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genuína, são agentes interessados que recorrem a determinadas tácticas e estratégias para 

conseguir a publicação das suas realizações (Santos 2006, p.84). 

Como destaca Sousa (2005, p. 71), “uma fonte pode ter uma ou várias qualidades 

que fazem dela uma boa fonte. A representatividade, a credibilidade e a autoridade são 

algumas delas”. 

Sabemos, por outro lado, que os media tratam de forma diferenciada as diversas 

fontes, dando mais credibilidade às fontes oficiais, como é o caso, no jornalismo económico 

e, em particular, nas editorias de empresas e mercados finceiros, daquelas que provêm das 

empresas, bancos, do Governo ou da própria CMVM. 

Segundo Pinto (2000, p.282), nas “últimas décadas foram sendo constituídos 

campos de saberes, instituições diversificadas e uma panóplia de profissionais cuja razão de 

ser e cujo papel consiste precisamente em posicionarem-se como fontes estrategicamente 

colocadas na órbita dos media e interessadas em serem desses mesmos media fontes 

privilegiadas. Referimo-nos naturalmente às diversas formas de comunicação institucional, 

de assessorias de comunicação, de gabinetes de imprensa, de conselheiros de imagem, de 

porta-vozes e adidos”. Posição idêntica é assumida por Sousa (2000), afirmando que: 

“Os problemas de acesso às fontes podem levar os jornalistas a usar mais as fontes 

organizacionais que as individuais, pois, geralmente, as organizações têm um 

horário de funcionamento mais ou menos coincidente com a laboração jornalística e 

possuem um staff a tempo inteiro, contactável, portanto, na generalidade das 

ocasiões”. (p.42) 

Da mesma forma que os órgãos de comunicação social privilegiam certas 

personalidades, empresas, bancos ou outras instituições governamentais para entrar na 

agenda mediática, o contrário também acontece por parte das fontes que dão preferência a 

certas publicações na hora de revelar informação, como argumenta Santos (2001, p.129). 

Quando se colocam barreiras na ligação entre jornalistas e fontes de informação 

emerge um conjunto de problemas que têm impacto na forma como se produz a informação 

económica e esta é repassada e percepcionada pelo público.  

As várias etapas da integração de Portugal na União Europeia resultaram na 

sucessiva moldagem das regras do mercado de valores mobiliários, personificado na 

criação da CMVM e no reforço do papel de filtro que esta desempenha na relação com as 

fontes de informação no jornalismo económico. A este obstáculo ao fluxo de informação 

somam-se os diversos filtros internos dos órgãos de comunicação social e dos próprios 

jornalistas, inseridos em contextos pessoais, sociais, culturais e profissionais. 



 

62 
 

Diante de uma avalanche constante de informações é o gatekeeper que vai 

desempenhar a difícil função de seleccionar o que realmente pode ser aproveitado, dentro 

dos parâmetros impostos pelo meio organizacional institucional para definição daquilo que 

vai ou não ser noticiado. 

A par da redacção de notícias acerca de temas que lhe foram impostos pelo editor 

e/ou director, o jornalista assume assim também o papel de gatekeeper, sendo que possui o 

poder de participar na agenda mediática do órgão de comunicação social. Como sublinha 

Shoemaker (1991, p. 57), os jornalistas são todos gatekeepers, tendo em conta que 

constituem uma parte integrante do processo de selecção e produção de mensagens. Lage 

(2001) sublinha, no entanto, que: 

 “O jornalista não escapa à contingência de controlo dispostas pela propaganda, às 

atitudes padronizadas de classe ou do grupo; carrega ele próprio preconceitos e 

julgamentos. Comumente não vê o que relata; baseia-se em testemunhos que 

expressam interesses; trabalha com rapidez sobre temas controversos, onde há 

pressões e contra pressões eficientes, e é levado a penetrar em informações 

técnicas de difícil transposição”. (pp.149-150)  

É neste quadro que se procurará analisar o papel da CMVM e os desafios que 

colocou à actividade jornalística na relação com as fontes de informação e na produção de 

notícias. 

 

3.3. A génese da CMVM 

 

O mercado de capitais português tem evoluído de forma gradual, em íntima 

associação com a performance económica do País. 

Após um longo período de estagnação, o mercado de capitais ressurgiu com grande 

vitalidade em 1972. Como consequência do aumento do volume de transações verificou-se, 

no entanto, um conjunto de anomalias relacionadas com falhas de liquidação de operações 

e comportamentos especulativos. Tais constrangimentos obrigaram à introdução de 

legislação que levou à revisão da orgânica e funcionamento das bolsas de valores e das 

actividades dos corretores. 

Com o 25 de Abril de 1974, muitas das empresas que estavam admitidas à 

negociação em bolsa foram objecto de nacionalização e a bolsa de valores acabou 

suspensa. Esta só voltaria a ser reaberta em 1976 e esperaria mais de 10 anos para 
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conhecer um novo impulso, fruto das medidas que precederam a entrada de Portugal na 

CEE. Numerosas empresas iniciaram então um processo de abertura do capital ao público e 

a sua cotação em bolsa. 

Em 1987,os mercados de capitais mundiais foram afectados por um crash e Portugal 

não foi excepção, conduzindo a uma nova reformulação de todo o quadro jurídico, incluindo 

a actividade de supervisão e regulação. É então criada, nesse mesmo ano, a figura de 

Auditor-Geral de Títulos, que ficaria responsável pela supervisão dos operadores de 

mercado. 

Para colmatar alguns dos problemas que persistiam, avança em 1991 o Decreto-Lei 

nº 142-A91 que aprovou o Código dos Valores Mobiliários, pensado no contexto de uma 

nova realidade da economia após a adesão à CEE. 

As bolsas de valores, até aí controladas pelo Estado, passam para mãos de 

associações sem fins lucrativos e dá-se grande ênfase aos enquadramentos sancionatórios 

dos ilícitos de mercado, sobretudo do inside trading e da manipulação do mercado. 

O passo mais emblemático reside, porém, na criação da entidade responsável pela 

regulamentação, supervisão, fiscalização e promoção dos mercados de valores mobiliários: 

a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM). 

A introdução deste código, aliado ao intenso programa de privatizações, 

desencadeado a partir de 1989, e intensificado em 1996, faz com que o mercado de capitais 

português assuma um dinamismo sem precedentes, tendo conquistado, em 1997, o estatuto 

de mercado desenvolvido, reconhecido pela Morgan Stanley Capital International.  

Mas não foi apenas a nível da dimensão do mercado de capitais que se verificaram 

mudanças. Assistiu-se ao desenvolvimento de uma ampla base de investidores e à 

possibilidade de diversificação sectorial, já que o mercado nacional era composto 

essencialmente por acções de empresas do sector financeiro.  

A tendência de internacionalização das bolsas e a crescente integração europeia da 

economia portuguesa obrigou a uma nova reformulação do quadro regulatório, face ao 

desajustamento do Código de Mercado de Valores Mobiliários de 1991. 

O Decreto-Lei nº 486/99, de 13 de Novembro, instituiu assim um novo Código de 

Valores Mobiliários, que procurou concretizar cinco ideias principais: codificar, simplificar, 

flexibilizar, modernizar e internacionalizar.  

Como consequência, ainda em 1999, foi aprovado o novo regime jurídico que 

reestruturou as entidades gestoras do mercado de valores mobiliários, com a fusão entre a 

Associação da Bolsa de Valores de Lisboa e a Associação da Bolsa de Derivados do Porto. 
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A necessidade de acompanhar o desenvolvimento das bolsas internacionais  e de 

atrair capitais para o mercado português, conferindo às empresas e aos investidores 

nacionais acesso privilegiado a mercados com maior liquidez levaria, em 2002, à  integração 

da Bolsa de Valores de Lisboa na Euronext, o primeiro mercado de bolsa pan-europeu que 

conta também com as bolsas francesa, belga, holandesa e inglesa. 

 Em 2007, arranca uma nova plataforma de negociação, após a fusão da Euronext  

com a NYSE, a bolsa de Nova Iorque. Segundo a Nyse Euronext, este é o maior grupo de 

mercados bolsistas e o mais líquido a nível mundial. Diariamente, mais de 100 mil milhões 

de euros são transacionados nas bolsas da NYSE Euronext. As bolsas NYSE Euronext, na 

Europa e nos Estados Unidos, transacionam acções, obrigações e papel comercial, para 

além de um leque diversificado de produtos derivados, como sejam futuros, opções e 

warrants. Com cerca de 8 mil emissões cotadas (excluindo os produtos estruturados 

europeus), os mercados acionistas da NYSE Euronext movimentam um terço do volume 

total negociado a nível mundial nos mercados de ações, de acordo com a informação 

disponibilizada pela Bolsa de Lisboa na sua página oficial na internet, consultada a 28 de 

Agosto de 2012. 

 

3.4.  As funções e poderes da CMVM 

 

A CMVM tem por objectivo supervisionar e regular os mercados de valores 

mobiliários e instrumentos financeiros derivados (tradicionalmente conhecidos como 

“mercados de bolsa”) e a actividade de todos os agentes que neles actuam, protegendo os 

investidores. A eficiência do funcionamento dos mercados, o controlo da informação, assim 

como a prevenção de riscos e a repressão de actos ilegais são outras das prioridades desta 

entidade, de acordo com as normas do Código dos Valores Mobiliários, cuja versão mais 

recente está consagrada no DL nº 85/2011, de 29/6. 

A função de supervisão exercida pela CMVM, conforme verificável no sítio oficial 

deste organismo na internet, consultado em 30 de Agosto de 2012, consiste assim: 

• no acompanhamento permanente da actuação das pessoas ou entidades que 

intervêm no mercado de capitais com o objectivo de detectar actos ilícitos, 

nomeadamente na negociação em bolsa;  

• na fiscalização do cumprimento de regras; 

• na detecção de infracções;  

• na punição dos infractores, designadamente por aplicação de coimas;  
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• na concessão de registos de pessoas e operações para verificar se foram 

cumpridas as regras aplicáveis e 

• na difusão de informações, nomeadamente sobre empresas cotadas, através 

do seu ’site’ na Internet.  

Da lista de pessoas ou entidades sujeitas à supervisão da CMVM, as quais estão 

obrigadas a prestar-lhe toda a colaboração solicitada, constam:  

• os emitentes de valores mobiliários;  

• os intermediários financeiros;  

• os consultores autónomos;  

• as entidades gestoras de mercados, de sistemas de liquidação e de sistemas 

centralizados de valores mobiliários e entidades cujo objecto social seja a 

compensação de operações em mercados de derivados sobre mercadorias; 

• os investidores institucionais;  

• os fundos de investimento;  

• os titulares de participações qualificadas em sociedades abertas;  

• os fundos de garantia, os sistemas de indemnização dos investidores e as 

respectivas entidades gestoras; 

• os auditores e as sociedades de notação de risco;  

• os fundos e as sociedades de capital de risco;  

• os fundos e as sociedades de titularização de créditos e ainda as sociedades 

gestoras de fundos de titularização de créditos; 

• outras pessoas que exerçam, a título profissional ou acessório, actividades 

relacionadas com valores mobiliários. 

Dentro dos limites previstos na legislação, a CMVM informa o público sobre as 

violações da lei detectadas e as sanções aplicadas. Paralelamente, efectua a supervisão 

presencial dos intermediários financeiros e das entidades gestoras de mercados, de 

sistemas centralizados de valores e de sistemas de liquidação. Essa supervisão é efectuada 

por equipas que, mediante acções de rotina, acompanham a actividade destas entidades, 

tanto nas suas instalações como através da Internet ou de meios electrónicos de controlo 

directo e contínuo. 

Na área da regulação, a CMVM procede à elaboração de normas sobre o 

funcionamento de um sector da actividade económica e/ou sobre o funcionamento de 

mercados e a actividade das entidades que neles intervêm. 

Outro dos segmentos visados, no campo da regulação, é o funcionamento dos 

mercados de valores mobiliários, a realização de ofertas públicas, a actuação de todos as 
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entidades que operam nesses mercados e, de um modo geral, todas as matérias que dizem 

respeito a esta área de actividade. 

Existem, no entanto, normas aplicáveis aos mercados e às actividades a estes 

associadas que assumem a forma de Lei ou Decreto-Lei e, por isso, não são aprovadas pela 

CMVM, mas sim pela Assembleia da República ou pelo Governo. É o caso do diploma mais 

importante neste sector de actividade - o Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. 

Para tornar a supervisão mais eficaz e aproximar a sua actuação das práticas 

seguidas pelas instituições que, noutros países, desempenham as mesmas funções, bem 

como combater as actuações fraudulentas de carácter internacional, a CMVM coopera, 

internamente, com o Banco de Portugal e Instituto de Seguros de Portugal. Já a nível 

internacional mantém contactos com a Organização Internacional das Comissões de 

Valores, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados e o Instituto 

Iberoamericano de Mercados de Valores, além de acompanhar os trabalhos de instituições 

da União Europeia. 

 

3.5.  Recomendações da CMVM aos jornalistas  

 

O jornalismo especializado caracteriza-se pelo acompanhamento sistemático de um 

sector de actividade, articulando a abordagem jornalística com o conhecimento do tema. 

Conforme refere Cascais (2001):  

“A sua experiência profissional e conhecimento do sector permite-lhe uma melhor 

selecção informativa e acesso a fontes especializadas. A qualidade do 

tratamento/acompanhamento jornalístico das áreas específicas implica a 

especialização do jornalista. Mas a especialização também envolve riscos 

profissionais, como os derivados de uma excessiva proximidade das fontes regulares 

de informação ou, especificamente na área financeira, o acesso a informação 

privilegiada (inside trading)”. (p. 85) 

A salvaguarda dos interesses dos investidores e o controlo da divulgação da 

informação das empresas presentes no mercado de capitais são, desde a sua criação, um 

dos principais objectivos perseguidos pela CMVM, os quais ganharam, à luz da legislação 

mais recente, um peso sem precedentes na dinâmica relacional entre jornalistas e fontes de 

informação.  
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Posicionando-se como um filtro, esta entidade reguladora do mercado de capitais é 

hoje uma peça incontornável no jornalismo económico e fonte de tensões permanente, face 

às dificuldades provocadas no acesso quotidiano às fontes de informação e nas rotinas 

produtivas dos órgãos de comunicação. 

Para analisar esta problemática é preciso recuar à Lei fundamental da República 

Portuguesa e um dos pilares da democracia. O artigo 37º da Constituição, relativo à 

“Liberdade de expressão e informação”, deixa claramente expresso, no seu ponto 1 e 2, que 

“todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela 

imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser 

informados, sem impedimentos nem discriminações” e que “o exercício destes direitos não 

pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura”. 

Direitos básicos que têm de ser conciliados com as regras da CMVM, também elas 

consagradas na lei, por via do Código de Valores Mobiliários. 

A negociação em mercado com base em informação privilegiada e a manipulação de 

mercado – práticas que no seu conjunto são normalmente conhecidas como “abuso de 

mercado” – têm profundas implicações na confiança dos investidores e na integridade dos 

mercados.  

A CMVM centra as suas preocupações de forma prioritária na prevenção das 

seguintes condutas: 

1. Utilização de informação privilegiada, designadamente a relacionada com: 

a) Operações societárias (exemplos: OPAS, fusões, compra e venda de 

participações qualificadas, aumentos de capitais, emissão de obrigações) 

b) Apresentação pela sociedade de informação económico-financeira, previsões 

de resultados e mudança de políticas, tais como em matéria de dividendos, 

quando se afastem significativamente do previsto 

2. Manipulação da cotação ou negociação mediante: 

a) Difusão de informação ou rumores falsos ou enganosos 

b) Manipulação mediante operações de mercado (designadamente, quando 

estejam previstos aumentos de capitais, OPV, aquisição de acções, distribuição 

de dividendos) 

c) Difusão de análise financeira sobre a sociedade ou acção sem respeitar as 

normas de conduta 

Paralelamente, a CMVM define os critérios que impõe às empresas e instituições 

financeiras para identificarem quando é que a informação é considerada privilegiada, 

estabelecendo: 
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• os procedimentos que as sociedade cotadas devem adoptar na sua 

divulgação; 

• os procedimentos que as sociedades cotadas devem evitar; 

• as condutas que devem ser adoptadas por terceiras entidades que divulguem 

informação que indirectamente respeite aos emitentes; 

• em que casos é que os emitentes tem de confirmar ou desmentir rumores.  

As sucessivas alterações legislativas realizadas em Portugal nos últimos anos e a 

harmonização comunitária em matéria de mercado de capitais contribuíram para limitar o 

espaço de manobra de jornalistas e das fontes de informação.  

As orientações comunitárias foram transpostas para o direito nacional através do 

Decreto-Lei nº 52/2006 de 15 de Março, tendo provocado alguns ajustamentos no Código de 

Valores Mobiliários. 

Este decreto-lei incorpora no ordenamento jurídico interno a Directiva n.º 2003/6/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro, relativa ao abuso de informação 

privilegiada e à manipulação de mercado, e a Directiva n.º 2003/71/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 4 de Novembro, relativa ao prospecto a publicar em caso de 

oferta pública de valores mobiliários ou da sua admissão à negociação, e que altera a 

Directiva n.º 2001/34/CE. 

A par do apertar da malha legislativa, o regulador tem encetado diversas iniciativas 

para reduzir o mais possível o acesso dos jornalistas a informação privilegiada em primeira 

mão. 

Em 2008, a CMVM fez uma nova tentativa para incentivar um esforço de auto-

regulação por parte dos órgãos de comunicação social, propondo um código de boas 

práticas para o jornalismo financeiro. 

A entidade, então presidida por Carlos Tavares, entregou aos responsáveis dos 

principais órgãos de comunicação social um conjunto de sugestões para adopção de um 

código de boas práticas a ser adoptado pelos jornalistas que acompanham a área 

económica e financeira (ver Anexo A). Esta recomendou assim aos jornalistas que divulgam 

relatórios de análise financeira que: 

1. Sempre que elaborem notícias sobre relatórios de análise financeira, procurem 

reproduzir os respectivos resumos de forma a traduzir com rigor a opinião dos seus 

autores. 

2. Quando elaborem notícias com base em informações que lhe são dadas oralmente 

pelos autores dos relatórios de análise financeira ou outras fontes, confirmem que 

essas informações correspondem efectivamente ao teor dos relatórios. 
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3. Evitem redigir títulos que se limitem à indicação do preço-alvo ou da recomendação 

de investimento e sejam susceptíveis de induzir uma percepção errada da análise 

efectuada no relatório de análise financeira, e sempre que redijam títulos que 

mencionem o preço-alvo ou a recomendação de investimento salientem no texto 

imediatamente subsequente (lead) os principais pressupostos que condicionam a 

sua verificação. 

4. Noticiem a existência de conflitos de interesse, destacando designadamente os 

identificados no relatório de análise financeira. 

5. Divulguem os limites inferiores e superiores do intervalo de preço-alvo e o respectivo 

horizonte temporal constante do relatório de análise financeira, e não apenas o 

preço-alvo máximo ou a recomendação de investimento. 

6. Sempre que noticiarem um novo preço-alvo ou uma nova recomendação de 

investimento, de igual modo noticiem os anteriores preços alvo e recomendações de 

investimento efectuadas por essa entidade ou autor para o instrumento financeiro 

em causa nos 12 meses antecedentes, e igualmente informem sobre os desvios dos 

preços-alvo face aos preços de mercado verificados. 

A intenção do regulador era criar uma base de referência para jornalistas, editores e 

directores dos órgãos de comunicação social, que, não tendo carácter vinculativo, serviria 

para credibilizar a informação e assim contribuir para o bom funcionamento e a acrescida 

credibilização dos mercados financeiros. 

O código de boas práticas proposto pela CMVM surgiu no seguimento de um 

inquérito realizado pelo regulador, que constatou que cerca de 40% dos investidores utilizam 

os meios de comunicação social como fonte de informação preferencial nas suas decisões 

de investimento, afirmou o ex-presidente da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários 

Carlos Tavares, em entrevista à Lusa de 7 de Março de 2008. 

Por isso, os meios de comunicação social desempenham um papel essencial para o 

bom funcionamento dos respectivos mercados, já que, segundo a CMVM, a divulgação de 

informação financeira falsa, inexacta ou enganosa pode constituir, com base na legislação 

em vigor, crime de manipulação de mercado, quando influencie as cotações. 

Esta prática pode, segundo a entidade reguladora, perturbar o mercado e assim 

originar "ilegitimamente prejuízos a muitos investidores", pelo que o jornalista deve verificar 

a veracidade da informação prestada por terceiros antes de a publicar, aconselhava a 

CMVM. 

O regulador nunca esclareceu se pretendia avançar com formas de regulação 

externa, no caso de este esforço no sentido da auto-regulação não ser aceite pelos meios 

de comunicação social. Esta é uma questão que permanece em aberto até hoje. 
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Apesar de ter considerado que a iniciativa da CMVM perdia acuidade, uma vez que o 

Código Deontológico do Jornalista impõe obrigações muito estritas - de rigor e exactidão no 

relato dos factos, de responsabilidade pelos actos praticados e de independência - o 

Sindicato dos Jornalistas pronunciou-se sobre o documento como um mero "quadro de 

referência" para jornalistas, de acordo com o parecer disponibilizado na sua página oficial 

desta entidade sindical na internet, consultada a 22 de Agosto de 2012. 

A CMVM publicou, no entanto, conforme verificável na sua página oficial na internet, 

um conjunto de entendimentos que, segundo a própria, visam “contribuir para a clarificação 

e para uma mais rigorosa aplicação do art. 12.º-D do Código de Valores Mobiliários, sendo 

emanados no âmbito dos poderes e deveres da CMVM assegurar o cumprimento das regras 

legais em vigor (no caso, o art. 12.º-D do CodVM)” – (ver Anexo B). 

 Neste documento expressa ainda que “não deixa de reconhecer que algumas 

pessoas e entidades que divulgam recomendações de investimento elaboradas por 

terceiros, nomeadamente jornalistas, estão sujeitas a um sistema de auto-regulação e a 

mecanismos efectivos de controlo da sua actividade que impõe exigências, por vezes, 

similares às constantes do Código de Valores Mobiliários e dos presentes Entendimentos”. 

Todavia, realça, “esta matéria é regulada pela própria Lei (Código de Valores Mobiliários) e, 

nessa medida, sobrepõe-se aos poderes de auto-regulação”. 

São vários os meios ao dispor da CMVM para fazer vingar os seus poderes juntos 

dos emitentes: 

• Exigir quaisquer elementos e informações e examinar livros, registos e 

documentos, não podendo as entidades supervisionadas invocar o segredo 

profissional; 

• Apreender, congelar, inspecionar ou selar quaisquer objectos, valores ou 

documentos relacionados com a prática de infracções; 

• Ouvir quaisquer pessoas, intimando-as para o efeito, quando necessário; 

• Requerer a colaboração de outras pessoas ou entidades, incluindo 

autoridades policiais; 

• Substituir-se às entidades gestoras de mercados regulamentados, de 

sistemas de negociação multilateral, de sistemas de liquidação, de câmara de 

compensação, de contraparte central e de sistemas centralizados de valores 

mobiliários quando estas não adoptem as medidas necessárias à 

regularização de situações anómalas que ponham em causa o regular 

funcionamento do mercado, actividade exercida ou os interesses dos 

investidores; 
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• Substituir-se às entidades supervisionadas no cumprimento de deveres de 

informação; 

• Divulgar publicamente o facto de um emitente não estar a observar os seus 

deveres. 

Além disso pode aplicar coimas que oscilam entre 2.500 euros e 5 milhões de euros 

(ou, se superior, o dobro do benefício económico).  

À lista juntam-se ainda admoestações, advertências e sanções acessórias como: 

• Perda do benefício da infracção 

• Interdição, até 5 anos, do exercício da profissão ou actividade 

• Inibição, até 5 anos, do exercício de funções de administração, direcção, 

chefia ou fiscalização de intermediários financeiros 

• Revogação ou cancelamento do registo de intermediários financeiros  

 

3.6. Jornalistas e fontes de informação: novos desafios 

 

A principal obrigação do jornalista é informar. Por isso, sem quebrar nunca os seus 

compromissos profissionais, este deve esgotar todas as hipóteses e pistas para levar ao 

leitor a informação que lhe chegou e “um dos princípios básicos de uma boa notícia é 

identificar claramente as fontes de informação, quer elas sejam, ou não, citadas 

directamente”, afirma Garrison (1990, p.216). 

Posição idêntica é assumida por Sousa (2005, p.51), ao referir que a identificação 

das fontes é um “critério fundamental” do jornalista, remetendo as informações às 

respectivas pessoas.  

Com o crescente constrangimento regulatório, verificado ao longo do período em 

análise, assistiu-se a uma proliferação das fontes anónimas ou sigilosas (‘off the record’) em 

matérias que envolvem empresas ou instituições com presença no mercado de captais. 

As fontes, sempre que são sociedades emitentes, procuram assim proteger-se das 

sanções aplicadas pela CMVM quando antecipam através dos meios de comunicação social 

informação relevante para os investidores.  

Ao mesmo tempo, algumas fontes oficiais passaram também a escudar-se neste 

argumento para evitarem confirmar, esclarecer ou facultar dados, sempre que pretendem 

evitar a publicação de algum tipo de informação, mesmo que esta não esteja enquadrada 

pelas regras impostas pelo regulador. 

A identificação das fontes (on the record) foi recorrentemente substituída por 

expressões como ‘fonte ligada ao processo’, ‘segundo o Diário Económico apurou’ , ‘de 
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acordo com informações recolhidas pelo Diário Económico’ ou ‘ fonte da empresa que 

solicitou o anonimato’. 

Perante este cenário, perde o público e o jornalista porque, como sublinha Garrison 

(1990, p. 207), “as citações fazem as histórias ganhar vida e acrescentam credibilidade”, 

além de servirem para aproximar a informação do leitor, reconhecendo, no entanto, que a 

identificação das fontes de informação que solicitam anonimato levaria à sua perda para a 

produção de futuras notícias. 

Outro constrangimento sentido no terreno é uma maior responsabilização civil e 

criminal que recai sobre o jornalista sempre que recorre a fontes anónimas. Facto que leva, 

por vezes, a situações de auto-censura por receio de desmentidos que se tornam difíceis de 

contestar à ‘posteriori’ por falta de um rosto na notícia, bem como a pressões da estrutura 

hierárquica do órgão de comunicação social, sempre que este é permeável à ameaça 

económica de anunciantes e patrocinadores quando estes procuram evitar a publicação de 

informação fora dos canais oficiais. 

A eventual manipulação dos jornalistas por parte de fontes anónimas é outro dos 

perigos latentes desta realidade. Qualquer jornalista sabe que quem lhe fornece uma 

informação tem um interesse específico, e a dinâmica, própria do mercado financeiro, 

permite aos investidores ganharem ou perderem dinheiro, na bolsa de valores, de uma 

forma rápida, abrindo espaço à especulação.  

Como retrata Kasabian (1991, p.70), “ o clima regulatório tem sido provavelmente 

uma das causas subjacentes à ganância em Wall Street”, a praça nova iorquina que, desde 

os anos 1970, tem assistido a um movimento de desregulamentação que culminou em 

sucessivos crashes. 

Com o eclodir do capitalismo popular, na sequência da privatização de numerosas 

empresas, generalizou-se a convicção de que na bolsa existem segredos que permitem um 

enriquecimento rápido. Neves (1995) explica que “a hipótese que há décadas tem tido o 

maior suporte por parte dos estudos e que mostra maior poder explicativo dos movimentos 

da bolsa é a chamada ‘teoria do mercado eficiente’. Segundo esta tese, demonstrada em 

múltiplas análises, o mercado bolsista funciona razoavelmente bem e incorpora rapidamente 

toda a informação relevante no seu preço” (p.226). 

Tornou-se consensual que a informação é essencial para o mercado e este é 

fundamental para a informação, a qual se tornou num dos mais preciosos bens de todos os 

tempos. Porém, quando corrompida, o seu valor torna-se prejuízo. Como tal, nos sectores 

que lidam com informação pura, como é o caso da imprensa, a facilidade com que se 

desvirtua o produto e a sua importância para a sociedade recomendam cuidados adicionais, 

refere Neves (1995). 



 

73 
 

De acordo com o mesmo autor (p.267), “invocar os princípios da liberdade de 

expressão e do direito de informação é muito importante. Mas também é essencial notar que 

não se trata de direitos absolutos, e que eles podem chocar com outros princípios 

igualmente importantes”. 

A preocupação primeira do jornalista não é, no entanto, escrutinar se alguém ganha 

ou perde com a informação, mas sim garantir que esta é rigorosa. 

Para falar em off the record é necessário que o informador seja investido de estatuto 

de fonte, configurado por uma relação contínua de confiança, com o jornalista ou 

credibilidade (fonte fidedigna). Caso contrário, a dúvida persistirá, observa Charaudeau 

(2009, p. 150).  

Se é certo que, como defende Gans (1980,) os jornalistas seleccionam as suas 

fontes pela conveniência e confiabilidade, o que permite manter uma relação estável com os 

primeiros, por interesses mútuos, também o cruzamento e a validação da informação e o 

uso do contraditório se tornaram vitais para reforçar a credibilidade da notícia, sempre que 

impera o silêncio quanto à identificação da fonte. Os riscos diminuem também quanto maior 

for a triagem e o escrutínio interno do meio de comunicação social. 

Esta preocupação ganha particular relevância no jornalismo económico que, pela sua 

natureza, impõe um grau elevado de especialização em determinados sectores, onde o 

número de empresas e instituições financeiras é restrito, fruto da reduzida dimensão do 

próprio mercado nacional. Por outro lado, a concentração registada em certos sectores de 

actividade, como a banca e os seguros, contribuiu para a redução do leque de fontes 

disponíveis. Este contexto obriga assim a uma relação de proximidade com as fontes de 

informação.  

O jornalista especializado que cultiva determinadas fontes de informação deve 

assim, segundo Sousa (2005, p.65), “ter cuidado para não se envolver demasiado em 

relações problemáticas de amizade que podem criar dificuldades à actividade jornalística e 

mesmo à actividade da fonte. Pelo menos, deve ficar claro aos olhos do jornalista e da fonte 

que uma coisa são as relações profissionais e outra são as relações de amizade”. 

Esta premissa ganha particular relevo, dado que ao longo dos últimos anos as fontes 

deixaram de contribuir apenas para o apuramento da notícia. Passaram a “desenvolver 

acções estratégicas para ocupar deliberadamente o seu espaço social, com o propósito de 

manter uma imagem positiva e reputação ilibada perante os seus públicos e a sociedade”, 

como defende Schmitz (2011, p.5). 

O investigador aponta um exemplo que é também prática comum na comunicação 

social portuguesa e que permite gerar algum tipo de promiscuidade entre fontes e 

jornalistas. “Os meios de comunicação aceitam o custeio de viagens para acompanhar 
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autoridades e fazer coberturas especiais”, afirma Schimtz (2011, p. 71), acrescentando que 

esses eventos incluem, muitas vezes, “mordomias como almoços, jantares, brindes e 

agrados de todo o tipo”. 

No jornalismo económico esta realidade é prática comum entre as fontes 

empresariais e financeiras, tendo sido potenciada sobretudo pela internacionalização das 

companhias nacionais e pelas privatizações, que atraíram numerosos investidores 

estrangeiros. Para este cenário contribuiu ainda a degradação económica dos órgãos de 

comunicação social, o que limitou a sua autonomia de intervenção. 

Garrisson (1990, p.219) aconselha, sempre que possível, a negociação de um 

elevado nível de identificação com as fontes de informação para garantir o maior grau de 

credibilidade para a notícia. Este mesmo autor esclarece que, “em Washington, onde as 

fontes anónimas parecem ser usadas nas histórias mais do que em qualquer outra parte, a 

tradição evoluiu para quatro níveis de atribuição desde a segunda guerra mundial: 

• Off the record– quando uma fonte pede que a informação seja off the recorf 

ela está a dizer que a informação não pode ser utilizada de forma alguma. Ela 

está a comunicar-lhe que a informação é só para seu conhecimento e que 

não deve tentar obter confirmação oficial em qualquer outro lugar. 

• Deep background – a informação dada pela fonte pode ser utilizada mas não 

pode haver qualquer identificação da fonte. Esta informação deve ser escrita 

com a autoridade própria do jornalista, sem ligação à fonte original. 

• Background – se uma fonte diz que uma informação é em background então 

pode citá-la mas não identificá-la pelo nome. Deve combinar com a forma de 

a identificar – habitualmente isto é feito com a sua ligação profissional. 

• On the record – a fonte permite que use a informação e a atribua a ela” 

(p.219) 

Mas este critério não é uma lei universal e, como tal, uniforme para todos os órgãos 

de comunicação social. Em última instância cabe à fonte decidir o que pode, ou não, ser 

publicado e, ao jornalista, considerar, ou não, o ‘off the record’, configurando um princípio 

deontológico, questionado quando infringido.  

A protecção das fontes é um princípio estruturante do trabalho jornalístico. O Código 

Deontológico, aprovado a 4 de Maio de 1993, após uma consulta que abrangeu todos os 

profissionais com carteira profissional e cuja aplicação das medidas compete ao Conselho 

Deontológico do Sindicatos dos Jornalistas, como verificável na página oficial desta entidade 

sindical na internet, consultada a 24 de Julho de 2012, prevê, no seu ponto seis, a 

possibilidade de a revelar: 
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“O jornalista deve usar como critério fundamental a identificação das fontes. O 

jornalista não deve revelar, mesmo em juízo, as suas fontes confidenciais de informação, 

nem desrespeitar os compromissos assumidos, excepto se o tentarem usar para canalizar 

informações falsas”.  

No entanto, deixa também claro que no ponto cinco que:  

“O jornalista deve assumir a responsabilidade por todos os seus trabalhos e actos 

profissionais, assim como promover a pronta rectificação das informações que se revelem 

inexactas ou falsas”. 

Só em casos limites se deve colocar a hipótese de revelar a fonte, correndo sempre 

o risco de se fragilizar a situação profissional ou ser desmentido pela ‘alegada’ fonte. 

Schmitz (2011, p. 67) defende que a maioria dos órgãos de comunicação social 

“divulga apenas informações e não opiniões em off”. Contudo, sublinha o autor, a ética 

indica o rompimento do sigilo quando põe em risco vidas humanas ou actividades ilegais, ou 

ainda no caso de informação falsa e dolo”. 

Existem actualmente vários casos que alertam para esse problema. A própria CMVM 

já deu vários passos no sentido de forçar a revelação das fontes sempre que considera a 

existência de crime de mercado. 

Um exemplo, que ainda não transitou em julgado, ocorreu em Abril de 2008, quando 

o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu reabrir um processo iniciado por uma queixa da 

CMVM, por "ofensa a organismo que exerce autoridade pública", no qual era visado o 

conselho de administração da Portugal Telecom. 

Num acórdão emitido, o tribunal considerou também que o Ministério Público devia 

requerer o levantamento do segredo profissional do jornalista que escreveu o artigo que 

continha as declarações alegadamente difamatórias.  

Em causa estava uma manchete do "Diário Económico", de 4 de Janeiro de 2007, 

intitulada "Portugal Telecom acusa CMVM de parcialidade". Esta foi publicada quando 

decorria a oferta pública de aquisição da Sonaecom sobre a operadora de 

telecomunicações. No texto correspondente à manchete lia-se: "Fonte da PT disse ao Diário 

Económico que 'a CMVM está a tratar de forma desigual a PT nesta temática de fundo' [o 

tratamento da informação relativa ao fundo de pensões da Telecom]”. Esta informação 

consta na página oficial do Diário Económico, tendo sido consultada em 27 de Agosto de 

2012. 

A CMVM apresentou uma queixa, considerando-se lesada pelas declarações desta 

fonte anónima citada no artigo do "Diário Económico". Foram pronunciados como arguidos 

os 24 membros, que à data, integravam o conselho de administração da PT. 
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O tribunal escreveu no acórdão que "o conhecimento do autor do crime denunciado 

não depende da pretendida quebra de sigilo profissional da jornalista (...) autora do texto 

publicado, pois a lei determina que é ela que tem de responder como autora daquele acto 

ilícito”. Esta informação, avançada pelo jornal Público, está disponível na página oficial deste 

órgão de comunicação social na internet, tendo sido consultada a 4 de Maio de 2012. 

Apesar da falta de homogeneidade na forma como as regras da CMVM são tratadas 

por cada órgão de comunicação social, constata-se, porém, uma maior sensibilidade e 

abertura face a algumas das problemáticas apresentadas pelo regulador do mercado de 

capitais. 

Uma delas são os relatórios sobre empresas cotadas em bolsa, elaborados por 

bancos de investimento. Há hoje o reconhecimento por parte da maioria da imprensa 

especializada que estas poderão influenciar a compra ou venda de acções.  

Apesar de o jornalista se limitar a generalizar uma informação que estaria disponível 

para os clientes da instituição financeira, amplia a capacidade de manipulação da cotação, 

embora não lhe caiba avaliar se o banco está a manipular o mercado. Para reduzir o ónus 

da responsabilidade, o jornalista deve dar ao leitor toda a informação para este avaliar a 

recomendação, a começar pela fonte de informação.  

Se esta última estiver devidamente identificada, cumpre não só uma orientação 

básica do jornalismo, como segue uma das recomendações recorrentes da CMVM sobre 

potenciais conflitos de interesse entre bancos de investimento e a empresa analisada, como 

participações no seu capital, se está a preparar alguma operação para essa mesma 

sociedade, como um eventual aumento de capital ou emissão de obrigações. 

No caso de notícias que envolvam recomendações de preços-alvo das acções, o 

Diário Económico passou em 2011, a colocar, mas apenas nas suas notícias publicadas na 

página da internet, a seguinte nota: “o investidor deve consultar esta nota de research 

integralmente, solicitando-o à casa de investimento que o realizou”. É disso exemplo, a 

notícia intitulada “Barclays prevê potencial de subida de 26% na PT”, que tem por base uma 

análise do Barclays, disponível na página oficial deste órgão de comunicação social na 

internet, consultada em 1 de Setembro de 2012. 

Mais tarde, o seu concorrente segui-lo-ia. O Jornal de Negócios, também na edição 

‘online’, usa a mensagem: “a notícia não dispensa a consulta da nota de research, emitida 

pela casa de investimento que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a 

possibilidade de existirem conflitos de interesse de alguns bancos de investimento em 

relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de 

investimento deverá consultar a nota de research na íntegra e informar-se junto do seu 
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intermediário financeiro”. O recurso a esta opção é verificável na página oficial desta 

publicação, consultada em 2 de Setembro de 2012. 

As novas regras da CMVM não colocaram apenas constrangimentos no acesso 

directo às fontes. Permitiram também abrir caminho a um leque variado de informação 

económico-financeira das sociedades emitentes que, até então, estas escondiam ou apenas 

divulgavam parcialmente. É o caso dos relatórios e contas da actividade, dos relatórios de 

corporate governance ou de sustentabilidade que passaram a publicar periodicamente e que 

constituem um manancial de ‘notícias’.  

O novo enquadramento regulatório forçou ainda os jornalistas de economia a saírem 

da sua zona de conforto e a procurarem fontes alternativas de informação, em muitos casos 

facilitada pela crescente internacionalização dos principais grupos económicos e financeiros 

nacionais, aumentando a qualidade e a quantidade das fontes e, por inerência, da 

informação.  

 

 

3.7. A linguagem económica como facilitador 

 

O domínio da linguagem económica pode ser um importante trunfo dos jornalistas 

para contornar algumas das dificuldades impostas à sua actividade quotidiana pelo novo 

enquandramento regulatório. 

O grande dilema do jornalismo económico está, no entanto, na existência de, pelo 

menos, dois públicos completamente distintos: de um lado especialistas, grandes 

empresários e profissionais do mercado; do outro, pequenos investidores e o grande 

público. Um constrangimento a que se junta ainda a necessidade de lidar com fontes de 

informação, em que a linguagem técnica predomina. 

Se a crescente importância do jornalismo económico se tornou inquestionável, é 

igualmente inegável a dificuldade que o público sente para compreender este sector e as 

suas numerosas variáveis. 

Como sublinha Kucinski (2007, como citado em Kluge, 1991, p. 168), “o desafio do 

jornalista está em reportar e analisar, transmitir opiniões de economistas e governo, sem 

usar linguagem que as pessoas comuns não entendam, e sem violar os conceitos criados 

pela linguagem do economista”. 

A linguagem usada no jornalismo económico é para a maioria da população estranha 

e distante. Além da gíria usada quotidianamente, através do recurso a palavras como 
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alavancagem, implementar, parametrização ou retoma, é frequente o recurso a tecnicismos 

em inglês, como core business, off-shore, take over, EBITDA, ou triple play. 

Se é certo que, por vezes, é inevitável o recurso a vocabulário mais específico da 

informação económica, diz o senso comum - à falta de orientações editoriais específicas – 

que estes devem ser evitados, sempre que houver tradução ou variante portuguesa. 

Nem sempre, porém, é fácil fazer a triagem entre estrangeirismos ou expressões 

estrangeiras que se tornaram uso corrente no mundo inteiro ou quando o jornalismo se 

dirige a um público demasiado específico, como é o caso do Diário Económico. 

Um exemplo comum é a palavra holding, a qual entrou na linguagem corrente em 

qualquer país e que facilita a tradução e a comunicação. Se os portugueses se habituam a 

ouvir a expressão holding traduzida, por exemplo, por empresa-mãe, estão sujeitos a 

quando estiverem no estrangeiro ou em contacto com documentação técnica, não saberem 

do que se trata. É o caso ainda de outras expressões como know-how, leasing ou swap.  

Outras situações há em que a tradução é perfeitamente possível, devendo imperar, 

como defende Gans (1970), a clareza da linguagem, como por exemplo a utilização de 

corretor em vez de broker ou a de operador bolsista em substituição de dealer.  

A áurea de elitismo que envolve o jornalismo económico leva igualmente a que, por 

vezes, se faça uso de certas expressões estrangeiras, num aparente mimetismo com a 

terminologia usada pelas fontes, distanciando-se assim da linguagem económica 

simplificada usada pela chamada imprensa popular. 

Como destaca ainda Sousa (2005, p. 14), “se informar é o principal objectivo de um 

jornal, as notícias são mais importantes do que os jornalistas. Ou seja, os jornalistas não se 

devem aproveitar da sua função para ascenderem ao estrelato”. 

Outra tentativa de explicação para o uso da gíria típica dos cadernos de economia é 

a de que o jornalista escreve basicamente para a fonte e não para o leitor. Deste modo, o 

emprego dos termos técnicos demonstra conhecimento, autoridade e poder. 

Caldas (2003) sublinha que os jornalistas de economia conquistaram um estatuto 

social por estarem na posse de informações fundamentais para o desenvolvimento da 

sociedade e retrata-os como aqueles que tem de se impor e assegurar influência junto de 

um leque de poderosos, como grandes empresários, investidores e governantes e dispor de 

conhecimentos em termos específicos mais do que quaisquer outros jornalistas 

especializados. 

Um outro problema com que se confronta o jornalista responsável pelos temas 

económicos pode ser o excesso de conhecimento e a incapacidade de descodificar a 

informação para o nível do leitor. Quanto maior o conhecimento em determinado assunto, 
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maior, por vezes, a tendência de simplificar, ou por meio do uso de termos técnicos ou pela 

própria omissão de explicação ou pormenores. 

Embora na generalidade possa ser encarada como uma barreira à comunicação, o 

domínio da linguagem económica posiciona-se também como um poderoso aliado que 

facilita o acesso do jornalista económico às fontes e a descodificação da informação 

fornecida.  

O jornalista deixa assim de ser um mero veículo de transmissão, podendo mais 

facilmente argumentar e contestar os dados económicos. Isso mesmo destaca Wolf (1997, 

p. 201) ao distinguir entre jornalistas especializados dos jornalistas não especializados, já 

que os primeiros “entram em contacto com as fontes com uma bagagem diferente de 

conhecimentos estruturados sobre o acontecimento a noticiar e a qualidade do contacto 

também é diferente”. 

Ganha igualmente o público porque um jornalista com conhecimento técnico da 

informação mais facilmente a conseguirá tornar acessível à sua audiência. 

Para Kucinski (2007, p.169), face à complexidade da informação económica, a 

clareza da linguagem só pode ser alcançada se o jornalista compreender em profundidade o 

facto que se propõe noticiar. Caso contrário, é muito improvável que a narrativa seja 

perceptível. A solução encontrada pelos jornalistas que não entendem bem o tema de que 

têm em mãos passa por se protegerem com a gíria usada pelos economistas e com 

expressões inglesas. 

Uma área da economia, com forte impacto na vida quotidiana dos cidadãos e onde 

se sente este dilema, é a dos preços da energia, quer sejam dos combustíveis, da 

electricidade ou do gás natural.  

O caso mais emblemático é o primeiro. Apesar de o mercado dos combustíveis estar 

completamente liberalizado desde 2004, a população é inundada por um leque constante de 

notícias que, não só não a esclarecem sobre o que está na origem do preço que pagam, 

como as petrolíferas não têm conseguido escapar à suspeita de cartelização na formação 

dos mesmos porque a informação que repassa para o público é, por norma, escassa e 

pouco clara. 

A esmagadora maioria dos meios de comunicação social, incluindo algumas vezes a 

própria imprensa económica - quer por desconhecimento, ausência de orientação editorial 

ou simples restrições de espaço -, associa o preço dos combustíveis exclusivamente à 

evolução do barril de petróleo. Mas são numerosos os factores que lhe estão subjacentes, 

desde a variação cambial do euro face ao dólar, até ao preço dos produtos refinados 

determinado internacionalmente, ou à crescente especulação financeira no mercado de 

futuros de combustíveis, bem como a incorporação de taxas relacionadas com 
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conservações das estradas ou biocombustíveis. Uma lista infindável a que se junta uma 

pesada carga fiscal (IVA e Imposto sobre Produtos Petrolíferos), a qual representa cerca de 

50% no preço final da gasolina e do gasóleo. 

A dificuldade que se arrasta há anos em traduzir para o público esta realidade 

promete repetir-se brevemente nas outras áreas da energia. A extinção total das tarifas de 

electricidade e gás natural fixadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

(ERSE), para os consumidores domésticos, por imposição comunitária, a partir de 1 de 

Janeiro de 2013, expondo-os às oscilações do mercado depois de décadas de tarifas 

protegidas, abre uma nova frente de batalha entre população e comercializadores de 

energia e um novo desafio para os jornalistas. 

O uso corrente de números no jornalismo económico pode igualmente ser 

considerado um obstáculo à clareza da linguagem, quando estes não são devidamente 

contextualizados e explicados, o que é corrente. Dizer que existe um défice tarifário no 

sector eléctrico de 1.758 milhões de euros (dados da ERSE, de 2011) é apenas mais um 

valor gigantesco e considerado distante, por norma para pagamento futuro. Raramente se 

explica ao público, até porque este obriga à leitura periódica de complexos e extensos 

relatórios de centenas de páginas da entidade reguladora, que o défice resulta do efectivo 

desfasamento entre o preço pago pelo cliente e o custo de produção da energia. Uma 

mensagem que é considerada, muitas vezes, politicamente incorrecta.   

A existência de défice tarifário traduz-se, no entanto, num agravamento imediato na 

factura da electricidade dos consumidores, através do pagamento de juros relativos aos 

empréstimos contraídos pelos operadores eléctricos e que entram nas contas do sistema 

eléctrico nacional. Só, em 2012, foram contabilizadas nas contas dos consumidores 189 

milhões de euros de juros, montante a que acresce o restante défice que está por amortizar 

e que terá inevitavelmente de ser pago nos próximos anos. 

Por norma, no entanto, a subida ou descida do preço da energia é o critério de 

noticiabilidade por eleição dos jornalistas e editores, em resposta às solicitações imediatas 

dos leitores, à concorrência, ao espaço disponível, à complexidade da matéria que dificulta a 

transmissão da informação, obrigando a uma profunda contextualização, ou mesmo ao 

posicionamento ou ideologia do veículo de comunicação perante a realidade económica. 

Outra característica marcante dos textos de economia nos jornais prende-se com os 

números ou estatísticas inseridas em quadros ou tabelas que aparecem também nos títulos 

e nas primeiras páginas dos jornais. As notícias sobre os preços da energia, quer seja de 

combustíveis ou electricidade, praticados em Portugal ou no resto da União Europeia têm, 

por norma, as leituras mais díspares e, por vezes, contraditórias.  
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Como refere Neves (1995, p.79), grande parte das análises económicas baseia-se, é 

testada ou comunicada por estatísticas. Mas a realidade, além de complexa “é 

extremamente volúvel e variável e, consequentemente, as leis e os teoremas económicos 

nunca conseguem captar a enorme variedade das realizações concretas dos fenómenos”.  

Perante um número ou qualquer estatística é bom fazer as seguintes perguntas, diz 

Neves (1995):  

1. “Quem diz? A informação vem de um estudo sério ou de um palpite sem 

fundamento? Qual a fonte de informação? 

2. Como é que ele sabe? Qual a amostra em que se baseou? Como foi 

recolhida e qual o método usado para obter a informação? 

3. O que é que falta? Estão presentes os indicadores necessários para ter uma 

noção dessa confiança? 

4. Será que alguém mudou o assunto? O número referido mede aquilo que 

queríamos medir? 

5. Será que faz sentido? Não há estatística que substitua o bom senso. Se uma 

estatística não faz sentido, é provável que haja algures, um erro que invalide esse 

número”. (p. 87) 

É igualmente prática comum no jornalismo económico, quer por parte das fontes, 

quer dos jornalistas o uso de siglas que vão desde nome das instituições, como ‘AdC’, 

‘INAC’, ‘INE’ até indicadores estatísticos e bolsistas como ‘PIB’, ‘PSI 20’ ou operações do 

mercado de capitais, como ‘IPO’, ‘OPA’ e ‘OPV’ que podem contribuir para confundir o leitor 

ou desincentivar a leitura, constituindo uma barragem à comunicação, à qual se junta, por 

vezes, dificuldades de ilustrar as matérias na mente do espectador. É neste contexto que se 

torna útil o uso frequente de figuras e ilustrações, como gráficos e infografias. 

A formação contínua dos jornalistas torna-se assim uma prioridade e uma mais-valia. 

Até porque a maioria dos profissionais nem sempre é especializado, verificando-se uma 

disparidade na sua formação académica de base. Uma realidade que faz com que muitas 

vezes o jornalista não entenda na exactidão aquilo que está a relatar, limitando-se a 

reproduzir o discurso das fontes. Dificuldades que, segundo Amaral (1986, p.82), abrem 

espaço ao uso indevido de termos técnicos e argumentação difícil por parte dos jornalistas, 

mas ainda assim explicável, realçando que “para o especialista é mais fácil e simples apoiar 

o seu discurso numa metodologia própria do que ter de definir e explicar”. 
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É, por isso, que alguns investigadores apoiam a divisão do jornalismo económico em 

sectores, uma tendência que foi seguida, nos últimos anos, pelo Diário Económico, mas que 

nem sempre é sinónimo de eficácia. A simples ausência temporária do jornalista que 

acompanha uma determinada área é o suficiente para que ocorram problemas na 

divulgação da notícia, como má interpretação dos factos ou uso de conceitos de forma 

errada.  

Kucinski (2007) argumenta que a clareza necessária ao jornalismo só é possível se o 

jornalista entender a informação que está a tratar, o que possibilita o uso de exemplos e 

comparações para com isso evitar palavras difíceis e expressões técnicas, sobretudo 

aquelas em língua estrangeira e que não possuem tradução.  

É comum ver-se a palavra securitizar, do inglês securitization, em artigos sobre o 

sector eléctrico, sempre que uma empresa vende os seus créditos a terceiros, sem qualquer 

tipo de contextualização. Além de tradução duvidosa (é preferível titularização), raramente 

se explica, devido à sua complexidade, que a ‘securitização’ está associada à transferência 

para a banca da dívida que o sector eléctrico nacional deve aos operadores de energia. Os 

juros pagos pelas empresas eléctricas às instituições financeiras não são indiferentes aos 

consumidores. Eles representam uma das fatias que compõem a factura. 

O grande desafio do jornalismo económico é passar a notícia para o público de forma 

acessível e crítica. 

Há um consenso generalizado entre os investigadores quanto à necessidade da 

clareza da linguagem, precisão, objectividade, veracidade, pertinência do tema, sem 

opiniões ou juízos de valor. Além disso, o texto deve ser de fácil absorção e fornecer uma 

contextualização. Kucinski (2007) sugere a escolha de palavras de maior potencial de 

diferenciação e articulação de frases fortes e expressivas. 

Para Erbolato (2008), o jornalista não deve apenas narrar os factos ocorridos, mas 

sim tornar compreensível e assimilável algo para que os espectadores tenham a capacidade 

de compreender dados, reformulá-los e transmiti-los para um público amplo. “Narrar apenas 

o que aconteceu, sem que se dê conhecimento dos pormenores do facto, será perder a 

oportunidade de levar ao receptor um jornalismo vivo, actuante e com histórias humanas” (p. 

105). 
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3.8. Nota final 

 

O enquadramento económico nacional, que deriva da entrada de Portugal no espaço 

da União Europeia, fez não só eclodir uma nova vertente da imprensa especializada, 

relativamente à qual o Semanário Económico e o Diário Económico assumem um papel 

pioneiro, como colocou novos desafios aos profissionais de jornalismo.  

Assistiu-se assim a um reforço da importância noticiosa das empresas e dos agentes 

económicos, que passaram a marcar, de forma mais persistente, a agenda dos órgãos de 

comunicação social. Baseados nos critérios de noticiabilidade, os produtores de notícias 

(directores, editores e jornalistas) atribuem valores-notícia a cada informação económica a 

que têm acesso, seleccionando o que é ou não publicável, de modo a tornar exequível a 

rotina produtiva das edições. Um dos temas com presença constante nas páginas da 

imprensa económica é as empresas cotadas em bolsa. 

Paralelamente surgiram novos actores – incontornáveis, para quem trabalha nas 

editorias de empresas e mercados financeiros - que definiram uma nova dinâmica relacional 

com as fontes de informação e os jornalistas, influenciando a forma como se produzem 

notícias.  

A criação e desenvolvimento da CMVM é disso um exemplo. As funções e 

competências da entidade reguladora do mercado de capitais posicionam-na como um filtro 

entre fontes e jornalistas, papel que foi reforçado nos últimos anos na sequência das 

orientações legislativas comunitárias, obrigando a um reposicionamento entre jornalistas e 

fontes de informação. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise da evolução da economia nacional, após a entrada de Portugal na União 

Europeia e o seu impacto nas fontes de informação e na produção de notícias, tendo como 

referência o caso da CMVM, serviu de leme ao presente relatório profissional.  

Uma tarefa que se revelou, desde o início, complexa, dada a vastidão do tema 

abrangido, relativamente ao qual as fronteiras são ténues ou inexistentes, mas que 

corresponde a uma das etapas mais ricas da história económica portuguesa recente, tendo 

colocado desafios sem precedentes aos profissionais do jornalismo. 

Este contexto obrigou a um esforço árduo e contínuo, escudado pelo enquadramento 

teórico e pela experiência profissional de quase duas décadas da autora na área do 

jornalismo económico, para evitar o desvio do objectivo proposto.   

Com base nesta premissa verifica-se a influência da Europa no nascimento e no 

amadurecimento na imprensa especializada na área da economia, quer através do 

crescente número de publicações que surgiram ao longo dos últimos anos, de que o 

Semanário Económico e o Diário Económico são um exemplo, quer na sua inclusão na 

agenda temática dos órgãos de comunicação social e no discurso mediático.  

A entrada no espaço comunitário teve um impacto directo na alteração do panorama 

mediático, especificamente da imprensa especializada em economia, com o aparecimento 

de novos jornais, revistas e suplementos, em resposta a uma maior apetência dos leitores 

nacionais pelos temas económicos.  

Como explica Neves (2007, p. 271), a adesão de Portugal à UE, deriva de uma 

decisão eminentemente política e estratégica, que permitiu consolidar as suas instituições 

democráticas, modernizar as suas estruturas económicas e caminhar para a abertura da sua 

sociedade, tendo o sector financeiro acompanhado estas alterações. Neste contexto, a 

bolsa de valores de Lisboa foi modernizada com regras mais adequadas sobre a divulgação 

da informação financeira e actividades de inside trading”. 

Assistiu-se, durante este período, a um reforço da importância noticiosa das 

empresas e dos agentes económicos. Estes assuntos ganharam presença constante na 

comunicação social, como resposta às necessidades dos potenciais consumidores, bem 

como às orientações editoriais dos órgãos de comunicação social. Os jornais passaram a 

posicionar-se como um espaço estratégico que introduz determinadas temáticas no espaço 
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público e orienta o modo como a audiências as deve encarar, conforme refere Santos (2006, 

p. 20). 

Ou como argumenta, Schmitz (2010, p.50), as empresas passaram a transitar “na 

esfera pública, de onde influenciam a sociedade e são vigiadas por ela, ou seja, há uma 

dimensão pública inerente à protecção de contas, ampliada pelos conceitos de 

transparência e governança corporativa”. 

A imprensa especializada adaptou-se assim à crescente procura de informação 

económica, em resultado da liberalização dos mercados, do reforço da iniciativa privada, 

das privatizações, dos mercados de capitais e seus investidores e da regulamentação de 

numerosos sectores de actividade. Alterações que derivam do caminho percorrido por 

Portugal no processo de integração na União Europeia. 

Este movimento foi acompanhado por um aumento da especialização dos 

profissionais do jornalismo e de alterações na estrutura dos órgãos de comunicação social, 

incluindo a própria imprensa especializada na área da economia, como resposta às 

solicitações do público e/ou antecipando tendências. 

A CMVM, cujas funções e competências são também um reflexo da história 

económica portuguesa das últimas duas décadas, assim como das orientações legislativas 

comunitárias em matéria de supervisão dos mercados de capitais, assumiu um papel sem 

precedentes no quotidiano dos jornalistas que se debruçam sobre este tipo de matérias.  

Funcionando como um filtro entre fontes de informação e jornalistas, constata-se que 

esta entidade reguladora ganhou, na sequência do apertar da malha legislativa imposta pela 

Comissão Europeia, novas competências ao longo dos anos, em resposta à sofisticação do 

mercado de capitais e ao objectivo que está subjacente na sua génese: a protecção dos 

investidores e a transparência do mercado. 

Esta realidade, traduzida no crescente controlo da divulgação da informação por 

parte das empresas que se encontram sob a alçada da CMVM, obrigou a uma nova 

dinâmica relacional entre jornalistas e fontes, estas últimas consideradas por Chaparro 

(1993) a base essencial da acção jornalística.  

A importância desta entidade reguladora é realçada por Lopes (2008), ao apontá-la 

como uma instância incontornável do processo informativo que impõe quotidianamente aos 

jornalistas renovados obstáculos.  

O novo enquadramento normativo da CMVM tornou-se, desta forma, uma fonte de 

atrito permanente, ao dificultar o acesso directo às fontes de informação, influenciando as 

rotinas produtivas dos órgãos de comunicação social. Esta entidade passou assim a impor-

se também como uma fonte de informação privilegiada dos órgãos de comunicação social. 
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O crescente constrangimento regulatório foi acompanhado de uma proliferação 

generalizada nas páginas da imprensa de fontes anónimas, relativamente a matérias que 

envolvem empresas ou instituições com presença no mercado de capitais, interferindo na 

forma como se produzem notícias e aumentando os riscos inerentes ao recurso a fontes 

sigilosas.  

Os jornalistas, que primam por obter informação em ‘primeira-mão’ ou pretendem 

reforçar os dados divulgados pela CMVM, são forçados a contornar este filtro, o qual impõe 

às empresas listadas a divulgação de toda a informação considerada privilegiada, 

exclusivamente através do seu canal. Já as fontes refugiam-se no sigilo, procurando 

proteger-se das sanções impostas pela CMVM.  

A identificação das fontes, como sublinha Sousa (2005), é um critério fundamental na 

produção das notícias. Perde o leitor e o jornalista sempre que tal não acontece porque 

ensombra a credibilidade da informação.  

A protecção das fontes de informação é também um imperativo deste profissional. 

Sempre que recorre a fontes anónimas, o jornalista e o órgão de comunicação social fica 

duplamente responsável pela informação, já que só em casos extremos se admite a 

hipótese de divulgação da fonte. Este constrangimento potencia igualmente situações de 

auto-censura por parte dos jornalistas. 

A par do controlo da informação por parte dos emitentes, a CMVM têm procurado 

também estender o seu raio de regulamentação e supervisão à própria actividade 

jornalística, em matérias como as análises financeiras sobre empresas ou bancos cotados 

na bolsa de valores, as quais têm como fonte instituições financeiras. Uma medida 

fundamentada no impacto que estas notícias podem exercer sobre a compra e venda de 

acções dessas empresas ou bancos.  

Se é inegável esta constatação, é também ponto assente que o jornalista divulga um 

conjunto de informações que está acessível aos clientes das respectivas instituições. 

O risco está assim na ampliação da generalização da informação quando publicada 

na imprensa especializada e, com ela, o grau de manipulação. Numerosas questões podem, 

no entanto, levantar-se perante esta constatação.  

Apesar de os jornalistas especializados terem uma responsabilidade acrescida, 

porque mais do que descrever os assuntos, devem fazer análises e interpretações, como 

defende Sousa (2005, p.17), até que ponto cabe ao jornalista avaliar se a fonte que divulga 

a informação sobre uma empresa cotada está, ou não, a tirar vantagem financeira dessa 

informação?  

O jornalista, mesmo o especializado, não tem capacidade para analisar na plenitude 

estes dados, até porque nem sempre são do conhecimento público o rosto de todas as 
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participações sociais que estas instituições financeiras - muitas delas estrangeiras, 

refugiadas em private equity ou sediadas em off shores - têm nas empresas analisadas e 

sobre as quais fazem recomendações de compra ou venda de acções.  

O mesmo acontece com outros eventuais interesses destas instituições financeiras, 

envolvendo a empresa cotada, como a possibilidade de estarem a montar algum tipo de 

operação financeira (aumento de capital, privatização, emissão de obrigações, redução de 

perdas no seu balanço por imparidades).  

Esta dificuldade é igualmente extensível aos relatórios das agências de notação de 

risco que atribuem classificações de rating às empresas ou bancos que contratam este 

serviço, procurando assim facilitar a obtenção de crédito junto das instituições financeiras. 

Esta informação tem invariavelmente espaço na imprensa económica, mas é difícil avaliar 

os interesses que instituições, como a Standard & Poor’s, Fitch ou Moody’s, têm nas 

empresas que analisam. 

Norteando-se por valores notícia e critérios de noticiabilidade, a preocupação do 

jornalista deve ser, antes de mais, dar ao leitor toda a informação que lhe for possível obter, 

como a identificação da fonte, apostando no rigor e, em caso de dúvida, confirmar e cruzar a 

informação com outras fontes. Regras que não são específicas do jornalismo económico, 

mas pilares básicos da profissão. 

Apesar dos benefícios do reforço da transparência imposto pela CMVM, ao obrigar 

muitas das empresas cotadas a divulgar informação que de outra forma se recusariam a 

prestar aos investidores, não pode ser imputada ao jornalista a responsabilidade de 

combate à manipulação do mercado. 

O estatuto do jornalista, aprovado a 13 de Janeiro de 1999, proclama como direitos 

fundamentais dos jornalistas os da “liberdade de expressão e de criação”, da “liberdade de 

acesso às fontes de informação”, da “garantia de sigilo profissional” e da “garantia da 

independência”. 

Perante o quadro regulatório da CMVM, que condiciona empresas e jornalistas, e 

face ao aumento da sofisticação dos mercados financeiros, impõe-se actualizar as regras 

internas dos órgãos de comunicação social, seja através de códigos de conduta, meios 

técnicos e de formação dos profissionais para que estejam mais bem preparados para 

responder aos novos desafios.  

A formação contínua e diversificada dos jornalistas nas mais diversas áreas 

económicas é, aliás, uma ferramenta determinante para os ajudar a dominar os temas e a 

linguagem económica, e assim ultrapassar alguns dos obstáculos no processo relacional 

com as fontes de informação, em que o público também sai a ganhar.  
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Outra ferramenta relevante é a aposta dos jornalistas na especialização em sectores 

de actividade, visando igualmente um maior domínio dos temas, permitindo assim aumentar 

o grau de análise e contraditório com as fontes. 

Independentemente das acções que possam ser encetadas para solucionar ou 

atenuar os problemas levantados pela CMVM no campo jornalístico, permanecerá sempre o 

dilema de fronteiras. Onde acaba a regulação e começa a intervenção? Como preconiza 

Martins (2007, p.79), a intervenção regulatória pode obstruir o jornalismo financeiro e minar 

o objectivo de bem informar os investidores. 

Já Fidalgo (2000, p. 336) argumenta que, “apesar de todas as regras, ou sanções, ou 

vigilâncias, ou o que quer que seja, só a consciência individual do jornalista saberá julgar: só 

ele confrontado consigo próprio e com o processo informativo que conduziu, saberá dizer 

se, em tal situação concreta, procedeu de um modo eticamente aceitável. Sejam quais 

forem as aparências, sejam quais forem os resultados”. 

 Este contexto regulatório leva a crer que há um condicionamento sem precedente 

entre fontes de informação e jornalistas, que tenderá a ser cada vez mais tenso, em virtude 

do agravamento da crise económica e das mudanças que se projectam nesta área, sendo 

necessário reinventar novas dinâmicas relacionais. 
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ANEXO A - Recomendações da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários aos 
jornalistas sobre relatórios de análise financeira (research) 

 

 

12 de Agosto de 2008  

 

Recomenda-se aos jornalistas que divulgam relatórios de análise financeira que: 

1. Sempre que elaborem notícias sobre relatórios de análise financeira, procurem 

reproduzir os respectivos resumos de forma a traduzir com rigor a opinião dos seus 

autores. 

2. Sempre que elaborem notícias com base em informações que lhe são dadas 

oralmente pelos autores dos relatórios de análise financeira ou outras fontes, 

confirmem que essas informações correspondem efectivamente ao teor dos relatórios. 

3. Evitem redigir títulos que se limitem à indicação do preço-alvo ou da recomendação de 

investimento e sejam susceptíveis de induzir uma percepção errada da análise 

efectuada no relatório de análise financeira, e sempre que redijam títulos que 

mencionem o preço-alvo ou a recomendação de investimento salientem no texto 

imediatamente subsequente (lead) os principais pressupostos que condicionam a sua 

verificação. 

4. Noticiem a existência de conflitos de interesse, destacando designadamente os 

identificados no relatório de análise financeira. 

5. Noticiem os limites inferiores e superiores do intervalo de preço-alvo e o respectivo 

horizonte temporal constante do relatório de análise financeira, e não apenas o preço-

alvo máximo ou a recomendação de investimento. 

6. Sempre que noticiarem um novo preço-alvo ou uma nova recomendação de 

investimento, de igual modo noticiem os anteriores preços alvo e recomendações de 

investimento efectuadas por essa entidade ou autor para o instrumento financeiro em 

causa nos 12 meses antecedentes, e igualmente informem sobre os desvios dos 

preços-alvo face aos preços de mercado verificados. 
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ANEXO B - Divulgação de Recomendações de Investimento Elaboradas por Terceiros 
- Entendimento da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários sobre a 
aplicação do Artigo 12º-D do Código dos Valores Mobiliários (CodVM) 

 

O CodVM, no seu art. 12.º-D, contém um conjunto de regras sobre a divulgação de 

recomendações de investimento elaboradas por terceiros, a qual ocorre, na maioria das 

situações, por profissionais ligados aos meios de comunicação social, maxime jornalistas.  

Mas apesar da referida norma já vigorar desde Março de 2006, a CMVM tem identificado 

alguma dificuldade na compreensão exacta do seu sentido e das implicações da sua 

aplicação.  

Neste contexto, estes Entendimentos visam contribuir para a clarificação e para uma 

mais rigorosa aplicação do art. 12.º-D do CodVM, sendo emanados no âmbito dos poderes e 

deveres da CMVM assegurar o cumprimento das regras legais em vigor (no caso, o art. 12.º-

D do CodVM).  

A CMVM não deixa de reconhecer que algumas pessoas e entidades que divulgam 

recomendações de investimento elaboradas por terceiros, nomeadamente jornalistas, estão 

sujeitas a um sistema de auto-regulação e a mecanismos efectivos de controlo da sua 

actividade que impõe exigências, por vezes, similares às constantes do CodVM e dos 

presentes Entendimentos. Todavia, esta matéria é regulada pela própria Lei (CodVM) e, 

nessa medida, sobrepõe-se aos poderes de auto-regulação.  

Finalmente, importa referir que sendo o regime do art. 12.º-D do CodVM 

parcialmente construído por remissão para os artigos precedentes, relevam para o correcto 

enquadramento do regime em causa os artigos 12.º-A a 12.º-C do CodVM. 

 

A - Enquadramento 

 

Conceito de recomendação de investimento 

 

1. Constitui recomendação de investimento (artigo 12.º-A do CodVM): 

i) o relatório de análise financeira ou qualquer outra informação em que se formule, 

directa ou indirectamente e ainda que implicitamente, uma recomendação ou 
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sugestão de investimento ou desinvestimento sobre uma entidade emitente de 

valores mobiliários, valores mobiliários ou instrumentos financeiros (elemento 
material); 

ii) cujo autor seja analista independente, empresa de investimento, instituição de 

crédito, entidade cuja actividade principal seja formular recomendações de 

investimento ou qualquer pessoa que exerça a sua actividade numa destas 

entidades ou outra pessoa singular ou colectiva no exercício da sua profissão ou no 

quadro da sua actividade) (elemento subjectivo); 

iii) que se destinem a canais de distribuição ou ao público (elemento finalístico). 

 

2. A mera reprodução de opinião oral sobre valores mobiliários, outros instrumentos 

financeiros ou entidades emitentes que não reúna um ou mais dos elementos acima 

identificados não constitui recomendação de investimento, pelo que não está abrangida 

pelo regime previsto no artigo 12.º-D do CodVM. 

 

Conceito de conflitos de interesse  

 

3. Entende-se por conflitos de interesses todas as relações e circunstâncias susceptíveis de 

prejudicar a objectividade da recomendação, em especial os casos em que o analista ou 

a empresa de investimento tenham interesse, directo ou indirecto, no instrumento 

financeiro ou se encontrem numa situação conflito de interesses relativamente ao 

emitente dos valores mobiliários a que respeita a recomendação (artigo 12.º-C, n.º 1 do 

CodVM).  

4. Quando o autor da recomendação for uma pessoa colectiva, são ainda relevantes as 

relações e circunstâncias relativas às pessoas singulares que lhe prestem serviço 

envolvidas na elaboração recomendação (artigo 12.º-C/2 do CodVM). 

5. Se o autor da recomendação for analista independente, empresa de investimento, 

instituição de crédito, entidade cuja actividade principal seja formular recomendações de 

investimento ou pessoa que neles exerçam a sua actividade, são ainda relevantes as 

participações qualificadas no emitente e outros interesses financeiros directos no 

emitente, valor mobiliário ou instrumento financeiro (artigo 12.º-C, n.º 3 do CodVM). Este 

conjunto de pessoas é, pois, considerado o mais relevante, pelo que são exigidos 

cuidados especiais por parte do terceiro na divulgação de recomendações por eles 

emitidas.  
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Forma de Divulgação 

 

6. As regras relativas à divulgação de recomendações de investimento elaboradas por 

terceiros aplicam-se independentemente do canal de distribuição ou da forma de 

comunicação adoptados, e são aplicáveis quer se use a comunicação escrita (vg, jornais 

e internet), quer se use a comunicação oral (vg, rádio, televisão e internet), e haja ou não 

diferimento entre o momento da preparação da notícia e o momento da sua transmissão 

(vg, directo versus diferido).  

7. Tais regras aplicam-se quer os relatórios de análise financeira ou as informações tenham 

sido já objecto de distribuição aos investidores ou de divulgação ao público, quer tal não 

tenha ainda ocorrido, entendendo-se neste último caso que a sua divulgação pública em 

primeira mão pelo terceiro lhes confere, nos termos do artigo 12.º-A do CodVM, a 

característica de recomendação de investimento. 

 

B – Regras aplicáveis na divulgação de recomendações de investimento elaboradas 
por terceiros 

 

Requisito Informativo Geral 

 

8. O requisito informativo geral é a identificação clara e destacada da pessoa que divulga a 

recomendação. Caso a pessoa responsável pela divulgação seja pessoa colectiva (vg, 

empresa de comunicação social), além da divulgação desta, entende-se ter de ser 

igualmente revelada a identidade da pessoa singular envolvida na divulgação (vg, 

jornalista), que presta serviço àquela empresa, considerando-se esta devidamente 

identificada pela referência ao nome. Entende-se ser necessária a identificação da 

pessoa que divulga a recomendação tanto nos casos em que esta é integralmente 

divulgada como nos casos em que é divulgada de forma resumida ou alterada.  

 

Requisitos Específicos 

 

Divulgação de resumo de recomendação 

 

9. A CMVM entende que o resumo de uma recomendação não se pode confundir com a 

simples referência à existência da recomendação, no contexto de uma notícia ou 
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destaque informativo, caso em que não é aplicável o art. 12.º-D, nem os presentes 

Entendimentos. Considera-se que existe um resumo de recomendação quando é feita 

síntese, descrição ou enunciado de quaisquer elementos, factos, pressupostos, 

fundamentos, conclusões ou ilações de investimento constantes da recomendação, sem 

que se faça uma divulgação integral do seu conteúdo.  

O resumo deve ser claro, actual e não enganoso, o que implica, desde logo, a 

identificação do autor da recomendação. Estes requisitos visam assegurar a qualidade do 

resumo, evitando que a informação contida na recomendação seja desvirtuada. 

O resumo deve incluir elementos que permitam uma percepção correcta da análise e da 

recomendação efectuada, pelo que deve incluir todos os elementos relevantes relativos à 

recomendação, tais como a data de emissão da recomendação e a data a que se reporta 

o preço-alvo. 

10. O requisito de actualidade não impede a referência a recomendações já desactualizadas 

desde que seja mencionada a data da elaboração da recomendação e a divulgação surja 

no contexto de uma análise comparativa inter-temporal ou histórica. Porém, caso sejam 

conhecidas do divulgador recomendações do mesmo autor mais recentes sobre a mesma 

entidade emitente, o mesmo valor mobiliário ou o mesmo instrumento financeiro tal facto 

deve ser mencionado. 

11. O carácter não enganoso do resumo da recomendação de investimento não obriga o 

seu autor a assegurar-se que a recomendação não contém informação enganosa, mas 

sim a assegurar-se do carácter não enganoso do próprio resumo face ao conteúdo 

integral da recomendação. Para o efeito, aquele que divulga um resumo não deve deixar 

de estar atento à própria recomendação original, assegurando, nomeadamente, que o 

mesmo não seja enganoso por omissão.  

12. Quem divulgue resumos de recomendações de investimento produzidas por terceiros, 

além do requisito informativo geral referido no ponto 8., deve mencionar o documento que 

constitui a fonte da divulgação e identificar de forma clara e completa, o local onde 

possam ser consultadas, na íntegra, a recomendação e outras informações com ela 

relacionadas caso sejam públicas. 

 

Recomendação Substancialmente Alterada  

 

13. Dada a natureza da sua actividade, os jornalistas devem proceder à divulgação de 

resumos que espelhem fielmente a recomendação original, feitos com propósitos 

informativos. A alteração de recomendações elaboradas por terceiro extravasa, por isso, 
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o âmbito da actividade jornalística. Não se considera alteração da recomendação, a 

inclusão no texto informativo de qualquer comentário sobre a recomendação, seus 

fundamentos ou pressupostos, que se possa facilmente e inequivocamente verificar ter 

essa natureza e que não se confunda com a recomendação. 

14. Se a recomendação for substancialmente alterada (ainda que no âmbito de uma 

divulgação resumida), por exemplo, pela adição de novos fundamentos ou argumentos 

(que, por exemplo, reforcem o sentido da recomendação), a pessoa que a divulga deve, 

além de cumprir o requisito informativo geral, referido no ponto 8., identificar e explicar 

em pormenor as alterações introduzidas.  

15. Deve ainda identificar o autor da recomendação original e indicar a forma de acesso aos 

respectivos conflitos de interesses e conteúdo original da recomendação, desde que 

estes elementos sejam públicos. 

16. Entende-se que devem igualmente ser divulgados ou indicada forma de acesso aos 

conflitos de interesses da pessoa singular envolvida na divulgação de recomendação 

substancialmente alterada, bem assim como os conflitos de interesses em que se 

encontrem os responsáveis e proprietários da entidade que procede à divulgação. A 

alteração substancial de uma recomendação, ainda que sem mudança de sentido, 

implica uma tomada de posição autónoma (pelo que, na prática, equivale à emissão de 

uma nova recomendação) e, portanto, deve ser acompanhada do esclarecimento dos 

eventuais conflitos de interesse que possam ter afectado tal posição. Se a alteração 

substancial implicar a mudança de sentido da recomendação, passando, por exemplo, 

uma recomendação de «comprar» a uma recomendação de «manter» ou de «vender» ou 

vice-versa, exige-se ainda que o divulgador divulgue: 

i) Toda a informação exigida no artigo 12.º-B, n.º 1 do CodVM, relativa a dados e 

fundamentação da alteração introduzida.  

ii) Se a pessoa que divulga a alteração pertencer ao já identificado grupo mais relevante 

(V. ponto 5.), deve ainda acrescentar a informação referida no artigo 12.º-B, n.º 2 do 

CodVM, designadamente informação relacionada com a entidade supervisora, relações 

com o emitente, advertências e bases de cálculo. 

iii) Toda a informação exigida no artigo 12.º-C do CodVM, já referida nos pontos 3., 4. e 

5. 

Este modo de divulgação é aquele que se reveste de maiores exigências informativas, 

precisamente porque quem altera o sentido está ele próprio a assumir integral e 

inequivocamente a autoria de uma nova recomendação de investimento.  
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Divulgação Integral  

 

17. A divulgação de recomendação de terceiro sem qualquer alteração substancial deve 

incluir também todos os elementos relativos ao seu autor, tais como os conflitos de 

interesses. 
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ANEXO C - Bolsa de Valores 
   

Eurolist - Euronext Lisbon (1) 
      

Compartimento A Compartimento C Compartimento Estrangeiras 
Banco Espírito Santo Benfica - Futebol Banco Popular 
Brisa Cofina SGPS Banco Santander 
Cimpor SGPS Compta Espirito Santo Financial N. 
EDP Estoril Sol N. Espirito Santo Financial 
EDP Renováveis Estoril Sol P.  
GALP Energia F. Ramada Invest  
Jerónimo Martins SGPS Fisipe   
Portucel FC Porto  
Portugal Telecom Glintt  
SONAE  Grupo Media Capital  
Zon Multimédia Ibersol SGPS  
 Imob. Grão Pará  
Compartimento B Impresa SGPS  
Sonaecom SGPS Inapa - Inv.P. Gest.  
Mota Engil Lisgráfica  
Semapa Martifer  
Banif SGPS Novabase SGPS  
REN Orey Antunes  
Altri SGPS-SA Reditus SGPS  
Toyota Caetano Soares da Costa  
Banco Comercial Português Soares da Costa - Pref.  
Banco BPI SA SAG Gest  
Corticeira Amorim Sonae Capital  
 Sonae Indústria  
   
Notas:   
Compartimento A - Capitalização bolsista superior a 1.000 milhões de euros. 
Compartimento B - Capitalização bolsista entre 150 milhões e 1.000 milhões de euros 
Compartimento C - Capitalização bolsista inferior a 150 milhões de euros. 
Compartimento Estrangeiras - emitentes estrangeiras. 
   
_____________________________________________  
(1) Este quadro é publicado, de segunda-feira a sexta-feira, no Diário Económico, na 
editoria de mercados. A informação, extraída da Reuters, corresponde a 31 de Maio, 
2012. 
 


