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Resumo 

 A maior percentagem dos jornalistas que mudaram de lado e foram trabalhar como 

assessores de imprensa do governo português, continuou ligada ao Estado ou ao poder 

político após deixar o trabalho governamental. Esta é a conclusão desta tese, que analisou 

o percurso profissional dos profissionais da informação que foram ser assessores do 

governo português entre entre 6 de abril de 2002 e 12 de junho de 2011 – abarcando dois 

governos PSD-CDS e dois governos PS, ou seja, o conjunto dos partidos que desde 1975 

ocuparam o poder em Portugal. 

 A investigação dividiu os destinos profissionais em quatro tipologias: além dos 

que ficaram na órbita do Estado, organismos dependentes do Estado e dos partidos 

políticos (33,3%), um segundo grupo voltou ao jornalismo (28,7%), o terceiro é o dos que 

foram para a comunicação empresarial (19,5%) e 18,4% retiraram-se do campo da 

comunicação. No período analisado, entre os 129 assessores de imprensa que foram 

nomeados para os governos – dois encabeçados pelo PS e dois dirigidos por coligações 

entre o PSD e o CDS – 64,3% dos assessores vieram do jornalismo e, desses, 51,8% eram 

mulheres. O número dos que tinham cursos superiores chegou a 66,3% dos jornalistas e, 

no que toca à experiência profissional, o maior grupo era o que tinha entre 5 e 9 anos de 

trabalho (36%), seguido dos que tinham 15 ou mais anos de trabalho (28%). Um terceiro 

grupo tinha entre 10 e 14 anos como jornalistas (24%) e apenas 12% tinham entre 0 e 4 

anos de jornalismo. 

 O trabalho também incluiu entrevistas com os ex-assessores governamentais sobre 

as questões éticas e deontólógicas colocadas pela mudança de lado de jornalistas para 

fontes profissionalizadas – e como os profissionais viveram essa mudança –, sobre a 

relação entre jornalistas e assessores, além de outros aspectos da passagem do jornalismo 

para a assessoria. 

 No campo teórico, partiu-se da concepção da esfera pública como território 

coletivo de inter-relações humanas, visto como um tecido social em que atuam os campos, 

conforme teorizado por Bourdieu. Ao tratar da comunicação – o campo da visibilidade, 

segundo Bourdieu – procurou-se melhor compreender o seu funcionamento, recorrendo-

se para isso à teoria freudiana sobre a visibilidade, relacionada por Freud à histeria.  

 Na distinção entre jornalistas e assessores, a partir da sociologia das profissões 

caracterizou-se o jornalismo como uma profissão e a assessoria de imprensa como uma 

ocupação profissional. No que diz respeito à atuação da assessoria de imprensa na 

construção da notícia, foram identificados três níveis de procedimentos: o dirigido ao 

gatekeeping, o voltado para a construção da agenda e o que tem como meta a criação da 

narrativa, que enquadra os outros dois. 

Palavras-chave: jornalismo, assessoria de imprensa, desconstrução, esfera pública, 

campos, sociologia da profissão, relações entre jornalismo e poder, ética jornalística 
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Abstract 

 The largest percentage of journalists that changed sides and went to work as 

government press attachés stayed in positions related to the State or the public power after 

the term of the government they worked for. This is one of the conclusions of this study 

that focused on the career of the information professionals that worked as government PR 

between April 6, 2002 and June 12, 2011 – comprising two PSD-CDS governments and 

two Socialist Party governments, the three parties that since 1975 were in the country's 

governments. 

 The research allowed to identify four categories of professional destinies: the ones 

that stayed in the orbit of the State, political parties and institutions and companies 

dependent of the government (33.3%); the second group was formed by those who 

returned to journalism (28.7%); the professionals that went to communication 

consultancies (19.5%); and those who abandoned the communication field (18.4%). 

During this nine year period four Portuguese governments – two run by the Socialist Party 

and two by a coalition of the center-right PSD/CDS parties – that hired 129 press attachés 

and 64.3% of them were journalists. Among those journalists, 51.8% were women, and 

66,3% of the journalists had a University degree. The largest group to these journalists 

had between 5 and 9 years of professional experience (36%), followed by those that had 

15 or more years of work experience (28%), the ones between 10 and 14 years of work 

experience (24%) and only 12% had worked as journalists up to four years. 

 The research also included interviews with these former press attachés with 

questions on the ethical and deontological issues involved in the changing sides from 

journalism to the government work and how they faced these changes, as well as how 

they viewed the professional relationships between journalists and press attachés. 

 In the theoretical area, the starting point was the concept of the public sphere as 

common social territory in which human inter-relations occur, considering this territory 

as a social tissue where the fields – as Bourdieu theorized – interact. In an effort to better 

understand Communication, seen by Bourdieu as the field of visibility, this thesis used 

the Freudian theory on visibility, related to the manifestation of hysteria. 

 Using the categories of the Sociology of Professions, Journalism was 

characterized as a profession and the work of press attachés as an occupation. In what 

concerns the PR activity in relation to the news publishing, this thesis identified three 

types of proceedings: influencing the gatekeepers; agenda building; and the creation of 

narratives.  

Keywords: journalism, press consultant, deconstruction, public sphere, fields, 

sociology of the professions, journalism-power relations, journalism ethics 
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Introdução 

 

 A comunicação social tem sido uma das áreas da sociedade com maiores 

mudanças nos tempos mais recentes. A cada vez maior dependência da sociedade da 

comunicação informatizada, inicialmente com a onipresença da Internet e, na sequência, 

com o surgimento das várias redes sociais, provocou uma mudança na área, e mais 

especificamente no jornalismo, resultando no enfraquecimento das organizações 

tradicionais e no surgimento de novas organizações. 

 Estas transformações – que Castells apresenta como "um período da história 

caracterizado pela ampla desestruturação das organizações, deslegitimação das 

instituições, enfraquecimento de importantes movimentos sociais e pela expressões 

culturais efémeras" (Castells, 2002: 3) – têm provocado alterações na relação existente 

entre os indivíduos e o espaço público, o que envolve aspectos que vão do acesso à 

informação, com consequências no que diz respeito ao tipo e à qualidade da informação 

transmitida, no trabalho do profissional cuja função é transmitir essa informação, nas 

considerações éticas e deontológicas dos que lidam com essas informações 

profissionalmente e nas relações entre as tarefas de reunião e seleção de informações e 

passagem delas ao público e as esferas do poder. Como afirma McNair:  

"O processo político, na sua manifestação pública, chega aos cidadãos 

como produto de um conjunto de códigos e práticas jornalísticas (o 

sistema dominante de valores-notícia, estilos de entrevistas, linhas-

mestras de imparcialidade e objetividade) que interagem com e são 

formatadas por políticos e seus conselheiros profissionais de 

comunicação, ao negociarem o acesso ou então buscarem influenciar o 

que é publicado  na imprensa política de forma que lhes seja 

favorável" (McNair, 2000: 1)  

 Este trabalho tem como objeto analisar uma faceta dessa relação entre os 

profissionais do jornalismo e as instâncias de poder. Dentro de um processo de mudança, 

o foco está centrado numa transformação profissional específica – a dos jornalistas que 

foram trabalhar como assessores de imprensa para o governo português. Procura-se nesta 

tese conhecer o percurso profissional dos jornalistas que deixam a profissão para 

trabalharem como assessores de imprensa depois de saírem do governo. Uma questão 

acessória, a ser respondida pela investigação, debruça-se sobre se é possível definir redes 

de poder a partir dos percursos profissionais dos jornalistas que foram assessores de 

imprensa do governo – entendendo rede de poder como uma estrutura mais ou menos 

formalizada que organiza setores sociais no sentido de obter hegemonia sobre os mesmos. 

 Não se trata apenas de analisar o que ocorre em relação a forças políticas 

determinadas, mas sim de procurar uma tendência geral, que vá além de uma análise das 

práticas de um ou outro partido. Nesse sentido, foi tomada a opção de realizar o estudo 

sobre os que executaram as funções de assessores de imprensa de um período que abrange 
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o conjunto das forças políticas portuguesas que estiveram no poder em Portugal a partir 

de 1975. Para isso, fixou-se para a análise um prazo de cerca de nove anos – de 6 de abril 

de 2002 até 20 de junho de 2011 –, que abrange dois governos compostos pelo Partido 

Social Democrata e pelo Centro Democrático Social e dois governos compostos pelo 

Partido Socialista. Tratam-se dos governos chefiados por José Manuel Durão Barroso, 

Pedro Santana Lopes e José Sócrates. 

 O exercício da assessoria de imprensa governamental constitui, por definição, uma 

situação profissional transitória. São cargos de confiança. escolhidos pelos governantes 

segundo critérios de lealdade e proximidade política. Quando os governantes abandonam 

os governos, com eles também saem os assessores que, durante o período em que 

ocuparam o lugar, foram os responsáveis por gerir a visibilidade dos mandatários. 

 Trata-se de um estudo que inicialmente se procurava inserir no campo da 

sociologia da comunicação, mas que avançou para o campo epistemológico e da ética, 

adentrando a área normalmente atribuída à filosofia da comunicação ao procurar 

compreender a natureza dos processos comunicacionais. Ao mencionar a sociologia da 

comunicação não se procura o estudo dos efeitos da comunicação na sociedade, mas sim 

das relações sociais que surgem em consequência de fenómenos sociais comunicativos. 

Não se trata, como grande parte dos trabalhos em sociologia da comunicação, de verificar 

qual o envolvimento sociológico dos atos comunicacionais, mas antes ajudar a identificar 

as determinantes sociais do produto jornalístico.  

 Este estudo está integrado no campo que McNair considera a sociologia do 

jornalismo e que analisa a conexão entre o jornalismo e a sociedade em que ele se produz, 

tendo em conta dois aspectos fundamentais: o impacto dos media jornalísticos e o seu 

contributo nas atividades da sociedade e as determinantes sociais do produto jornalístico, 

que são sistematicamente resultantes de uma multiplicidade de forças culturais, 

tecnológicas, políticas e económicas específicas que ocorrem num contexto social e 

temporal específico (McNair, 2000: 3). 

 Uma outra abordagem à sociologia do jornalismo em que este estudo pode ver-se 

inserido é a que propõe Neveu, que considera esta área do conhecimento como sendo o 

estudo das hierarquias próprias do jornalismo e das empresas de comunicação social, 

assim como o seu relacionamento com as fontes de informação, poderes sociais e públicos 

(Neveu, 2005: 10). 

  Ao buscar redes de poder, pretende-se fazer luz sobre mecanismos e processos 

que estão marcados pela atividade do comunicador e que surgem em consequência desta. 

Pode-se situar este estudo no que diz respeito à abordagem sociológica da sociologia das 

notícias, dentro da esquematização proposta por Schudson.  

 Schudson faz um levantamento em que propõe a existência de quatro abordagens 

à sociologia das notícias: a política, a econômica, a sociológica e a cultural. Tanto a 

política quanto a econômica relacionam o produto do processo de criação de notícias à 

estrutura do Estado e da economia; a sociológica, busca as raízes no estudo da 
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organização social, nas ocupações e profissões, além das construção social da ideologia; 

a cultural centra a sua atenção nas limitações impostas pelas tradições culturais e nos 

processos simbólicos (Schudson, 2005: 174). 

 Pretende-se que o estudo do percurso dos jornalistas que se tornam assessores de 

imprensa constitua um passo na análise de um fenómeno social, pois a partir da 

profissionalização das fontes, os assessores passaram a constituir parte do processo de 

produção de notícias, do jogo de interesse e negociações que acaba por forjar o produto 

acabado que chega ao leitor, espectador ou ouvinte. 

 Por conseguinte, este estudo está situado no campo da sociologia da comunicação, 

no sentido de que versa sobre a comunicação e a sua relação com a sociedade em que está 

inserida e de que faz parte. Ao acompanhar trajetos sociais de um grupo de profissionais 

que teve uma passagem pelos corredores do poder, busca-se marcadores comuns que 

sejam indicadores de relações de poder.  

 Apesar de o objetivo ser estudar fenómenos gerais, não se pode esquecer que os 

objetos analisados constituem-se de percursos individuais. É de notar que o exercício do 

poder, apesar de constituir um ato que normalmente é analisado sob o ponto de vista do 

coletivo, traz, para o grupo social ou de interesses que o exerce, as vantagens inerentes a 

ter um papel hegemônico na definição de rumos da sociedade que lidera.  

 Sem fazer parte diretamente dos grupos que exercem a hegemonia política, os 

assessores de imprensa constituem, na atual sociedade e conjuntura, elementos 

fundamentais para a consecução dessa hegemonia, ao garantir a visibilidade política de 

sentido positivo dos grupos que disputam o poder político, o que se revela fundamental 

para que esses grupos possam executar os seus objetivos e manter-se no poder. 

 No caso de Portugal, a passagem dos jornalistas profissionais para a área da 

assessoria de imprensa constitui uma tendência que, apesar de afirmada e reafirmada por 

muitos profissionais, foi objeto de muito poucos estudos, o que se deve, em grande 

medida, à falta de um registo profissional dos assessores.  

Os dados sobre o número de possuidores da carteira profissional de jornalista, 

segundo a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, em 15 de outubro de 2018 

chegavam a 5.781, sendo que somam-se mais 164 títulos provisórios de estagiários de 12 

meses e 98 títulos provisórios de estagiários de 18 meses. Em 3 de dezembro de 2018, o 

número mais alto de uma carteira profissional válida era 7.395 – segundo a comissão da 

carteira, é impossível afirmar com exatidão quantos desses jornalistas encontravam-se 

ativos nesse momento. 

Por outro lado, não existem dados a respeito do número de assessores de imprensa 

que trabalham em Portugal, segundo a Associação Portuguesa das Agências de 

Publicidade, Comunicação e Marketing. A falta de dados a respeito da passagem de 

jornalistas também está relacionada com o facto de que poucos desses profissionais 

cumprem o que está previsto no estatuto do jornalista, que prevê a suspensão da carteira 
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profissional para exercer atividades consideradas incompatíveis. Coimbra (2008) regista 

que, entre 1990 e 2006, apenas 268 jornalistas suspenderam a sua carteira para realizarem 

trabalhos incompatíveis e apenas seis declararam que o objetivo da suspensão era 

trabalhar em agências de comunicação.  

 A falta de dados não ocorre apenas em relação à situação portuguesa. É mais aguda 

em países como o Reino Unido, a Espanha ou os Estados Unidos, em que não é necessária 

nenhuma chancela oficial para o exercício da profissão e menos ainda para atuarem como 

assessores de imprensa. Na Alemanha, um estudo realizado por Buckow indica que cerca 

de metade dos jornalistas tem uma segunda ocupação como assessores de imprensa 

(Buckow, 2011: 72). Ao avaliar a situação australiana Ward concluiu que se vivia num 

"PR state", ou “Estado relações públicas”, depois de constatar que cerca de 4.000 

jornalistas trabalhavam como assessores de imprensa no governo nacional ou nos 

governos regionais australianos em 2006 (Ward, 2007: 3). 

 No caso português, acresce a esta falta de dados as consequências da instabilidade 

vivida pelo campo da comunicação social, com as modificações decorrentes das 

mudanças tecnológicas que advieram do surgimento da Internet – que reduziu as receitas 

dos meios tradicionais de informação – e das redes sociais, que para muitos substituíram 

a imprensa, o rádio e a televisão como fornecedores de notícia. Essa mudança nas relações 

entre leitores e órgãos informativos acabou por provocar uma redução da dimensão das 

redações dos jornais e até mesmo modificações na forma de fazer jornalismo, com uma 

maior incidência do efêmero e superficial, em prejuízo da busca de informações 

comprovadas e análises aprofundadas. 

 Um país onde há mais dados a respeito da situação de jornalistas e assessores de 

imprensa é o Brasil, país que exige um diploma de jornalista para o exercício profissional 

e, ao mesmo tempo, considera, segundo o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que 

a assessoria de imprensa deva ser exercida por profissionais formados em jornalismo e 

com o devido registo. 

 A situação brasileira permitiu observar uma mudança no campo da comunicação, 

registada em artigo de Marina Rossi publicado em 25 de janeiro de 2014, que verificou 

que o número de jornalistas profissionais nas grandes empresas de assessoria de imprensa 

brasileira era superior ao número de jornalistas nas redações dos principais jornais do 

país. Entre os dados, Marina Rossi cita as duas maiores empresas de assessoria de 

imprensa no Brasil – a FSB, com 650 jornalistas, e a CDN, com 400 – comparando a 

situação no jornal O Estado de S. Paulo, que tinha 280 jornalistas contratados, e com o 

grupo Folha, que edita dois jornais, a Folha de S. Paulo e o Agora, que tinha 400 

jornalistas (Rossi, 2014). Desde essa época, houve sucessivas reduções das redações 

desses jornais. 

 Outro dado do Brasil foi publicado pelo instituto DataViva, que em 2012 fez um 

levantamento em todo o país e referiu a existência de 44.900 profissionais que tinham 

como emprego registado nas suas Carteiras de Trabalho – o documento de identificação 

profissional existente no Brasil – a função de jornalista. Desse total, apenas 44,9% 
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trabalhavam em empresas que tinham como objetivo a publicação ou emissão de produtos 

informativos, o que indica que o número de jornalistas é inferior ao dos assessores de 

imprensa (DataViva, 2012). 

Ainda sobre o caso brasileiro, mas com conclusões que podem ser clarificadoras 

de uma tendência geral do jornalismo internacional, um estudo elaborado por Kupfer 

(2014: 18/21) – a partir de um levantamento realizado pela Associação Brasileira de 

Jornalismo de Investigação nos anos de 2012 a 2014 – relata que está ocorrendo uma 

concentração dos textos jornalísticos em um número reduzido de fontes de informação, 

sendo que cada vez mais se multiplicam as assessorias de imprensa. A mesma situação 

foi relatada já em 1998 no 3º Congresso dos Jornalistas Portugueses, em que Bom afirmou 

que "mais de dois terços das informações hoje publicadas pelos media na União Europeia 

provêm de fontes organizadas" (Bom, 1998: 122). 

 Ante uma área de trabalho pouco explorada, mais especificamente no que diz 

respeito à realidade portuguesa, este estudo busca trazer algumas pistas no sentido de 

compreender como se processa a relação entre o jornalismo e as instâncias de poder. 

Trata-se de um tema que envolve o processo pelo qual a comunicação de informações 

ocorre na esfera pública, vista aqui como o território coletivo de inter-relações humanas. 

 Assim, no primeiro capítulo desta tese procura realizar o que chamei de 

arqueologia filosófica do espaço público em que, partindo do conceito de jogo de 

palavras, elaborado por Wittgenstein (2001), chega-se a uma formulação não 

habermasiana que considera a esfera pública não como tendente à igualdade e inclusão – 

como propõe Habermas no seu primeiro livro sobre este tema, que data de 1962 

(Habermas, 2012) –, mas sim como espaço de conflitos, que se move através de processos 

de inclusão e exclusão, de identidade e desigualdade. Procura-se, na linha do que foi 

proposto por Neveu e Benson (2005), encontrar também o caminho das afinidades 

teóricas entre o conceito de esfera pública e o dos campos, conforme proposto por 

Bourdieu. 

 Segue-se um capítulo que trata da das relações entre o jornalismo e a assessoria 

de imprensa. A partir da constatação de que estas duas ocupações têm valorações 

diferentes por parte da sociedade, procura-se explicar o motivo desta diferença. Em 

seguida, é colocada a questão do estatuto do jornalismo e da assessoria de imprensa 

enquanto profissão ou ocupação profissional, a partir das várias linhas adotadas pela 

sociologia da profissão. A seguir, é abordada a questão do relacionamento entre os media 

e o poder político, inserindo-se aí o papel dos assessores de imprensa como elementos de 

intermediação. Num ponto posterior, trata-se da relação dos assessores de imprensa com 

os jornalistas, apresentando-se as duas visões a respeito da ligação entre estes, de conflito 

ou de colaboração, incluindo o facto de alguns profissionais estarem dos dois lados. 

 O terceiro capítulo inicia-se com o tema da ética e da deontologia do jornalismo, 

com a questão apresentada por Fidalgo, a respeito da dupla lealdade dos jornalistas, de 

um lado como trabalhadores de uma empresa e do outro com o compromisso com a 

verdade. A partir das várias visões a respeito do trabalho do jornalista, chega-se ao 
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conceito da peça jornalística como uma construção. A seguir, em contraposição ao cerne 

do trabalho do jornalista, procura-se explicitar a natureza do trabalho do assessor de 

imprensa.  

A partir da afirmação de Bourdieu de que o campo da comunicação constitui o da 

visibilidade (2002:178), é apresentado um estudo comparativo com a área da psicologia, 

em que Freud, nos livros Estudos sobre a histeria (1974a), Escritos sobre la histeria 

(1974) e Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos (1976), apresenta os casos 

de busca de visibilidade social por parte dos que sofrem de histeria. Comparando os 

mecanismos adotados pelos doentes de histeria com os utilizados pelos profissionais de 

relações públicas,verifica-se que são muito semelhantes, sendo que para os que sofrem 

de histeria a busca da visibilidade representa uma expressão de uma situação patológica, 

enquanto para os assessores a busca e o controle da visibilidade constitui uma expressão 

de poder político ou económico.  

Na sequência, trata-se da natureza do jornalismo e da sua relação com as 

assessorias de imprensa. Procura-se tipificar as três formas de trabalho dos assessores: 

voltadas para o gatekeeping, para a construção da agenda e para a elaboração da narrativa 

social dos acontecimentos. Por fim, a parte teórica volta-se para a profissionalização das 

fontes, culminando com o o caminho adotado para o desenvolvimento das assessorias de 

imprensa em Portugal. 

 No que diz respeito à metodologia do estudo empírico, o primeiro passo foi o 

levantamento do conjunto dos assessores de imprensa que trabalharam durante o período 

de 2002 a 2011 junto aos ministros do governo português e o levantamento das suas 

biografias, de forma a verificar os seus percursos profissionais. Trata-se de um trabalho 

de pesquisa de dados que inclui o conjunto das informações oficiais respeitante a cada 

um dos assessores que se encontram no Diário da República ao longo do período em 

análise e – se voltaram ao governo posteriormente – também o que foi publicado em 

outros momentos. Isso inclui nomeações, exonerações e, caso haja, louvores – a 

importância dos louvores deve-se a que, em alguns deles, é possível verificar a forma 

como o governante concebe a relação entre jornalistas e assessores, o principal eixo do 

trabalho desses profissionais. Para os que não têm a biografia publicada no Diário da 

República, o caminho foi buscar através da Internet informações, sendo que muitas foram 

encontradas na plataforma social de profissionais Linkedin. Para os que não dispunham 

de um página nessa rede, foi pedida individualmente a cada um deles o fornecimento de 

uma biografia ou dos dados que eram procurados na biografia. Por fim, procurou-se nos 

canais de busca da Internet informações sobre os assessores não incluídos nos casos acima 

– ainda que parciais. Assim, o número de assessores sobre os quais não foram 

conseguidos todos os dados foi de menos de 10% do total. 

 O passo a seguir foram as entrevistas semi-estruturadas com 30 desses assessores, 

uma forma de obter informações "voltadas para o desenvolvimento de conceitos, o 

esclarecimento de situações, atitudes e comportamentos, ou o enriquecimento do 

significado humano deles" (Mattos, 2005: 825). As questões, que buscavam informações 
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sobre os percursos profissionais, a relação anterior com os governantes que serviram 

como assessores, o que fizeram depois e o motivo por que tiveram esse percurso 

profissional.  

 Dividindo-se os respondentes em quatro grupos, foi possível verificar que o que 

reunia maior número de jornalistas que passaram para a assessoria de imprensa 

permaneceram ligados profisisonalmente às estruturas do poder político, tanto 

diretamente ao Estado, como a empresas públicas, ao partido e até a fundações. Em 

segundo lugar veio o grupo dos que retornaram ao jornalismo. O terceiro foi o conjunto 

de ex-assessores governamentais que se dedicaram à comunicação empresarial. E, por 

fim, com menor número, encontram-se os que decidiram sair do campo da comunicação.  

 A partir das entrevistas, foi possível compreender melhor o percurso profissional, 

as suas ligações aos governantes com quem trabalharam e como lidaram com as questões 

éticas da passagem e do trabalho como assessores de imprensa, após terem saído do 

jornalismo. 
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Capítulo 1 

Por uma conceitualização do espaço público 

 

 A dimensão do debate que é realizado em torno do significado do conceito de 

espaço público revela uma tentativa das várias linhas de pensamento de se apropriarem 

dessa construção teórica. Ao atribuir um significado ao conceito, busca-se uma forma de 

enquadrá-lo segundo os parâmetros de uma linha filosófica, fazer com que este sirva 

como embasamento teórico para abordagens específicas à realidade. Resultado disso é o 

surgimento de uma série de posições contraditórias, de definições que entram em choque 

pelos seus significados.  

 O cerne da discussão a respeito da esfera pública diz respeito ao que ela inclui. 

Em linhas gerais, a maior parte dos teóricos considera que esta inclui a sociedade civil. 

Alguns, também inserem no âmbito da mesma o Estado. Uma terceira visão, apresentada 

por Castells, concebe a esfera pública como intermediária entre a sociedade civil e as 

estruturas do Estado, sendo que esta pode ser considerada como um atributo da sociedade 

civil: "The public sphere is the space of communication of ideas and projects that emerge 

from society and are addressed to the decision makers in the institutions of society.(...) 

The relationships between government and civil society and their interaction via the 

public sphere define the polity of society" (Castells, 2008: 78). 

 Schudson, ao tratar deste tema, afirma que "A 'esfera pública' constitui não um 

espaço propriamente dito, mas sim um conjunto de atividades que constituem a auto-

reflexão e o autogoverno numa sociedade democrática. Numa esfera pública, as pessoas 

individualmente consideradas juntam-se para deliberar e decidir questões políticas" 

(Schudson, 1995: 150/151).  

 A busca desse conceito tem como origem a insuficiência da proposição 

apresentada por Habermas, que vê o espaço público como algo que deveria tender para a 

harmonia social, espaço de debate entre iguais. Em alemão, o título original do livro que 

estabeleceu os marcos do que atualmente se chama esfera pública é Strukturwandel der 

Offentlichkeit (A Transformação da Esfera Pública, em português).  Na construção do 

termo alemão usado para esfera pública, Habermas utilizou o termo offen, que pode ser 
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traduzido por aberto. Assim, o sentido de abertura faz parte da própria génese da esfera 

pública. 

 No entanto, um olhar mais aprofundado em relação ao que se entende por esfera 

pública revela que a abertura é apenas uma das facetas desse conceito. Há, na realidade, 

um jogo permanente entre abertura e fechamento, entre inclusão e exclusão, entre centro 

e periferia, sendo que o centro não é estático, mas move-se segundo a dinâmica própria 

da sociedade, com a ascensão e queda dos protagonistas, o reforço ou a perda de poder 

por parte dos diversos grupos de influência. 

 Habermas relaciona o surgimento da esfera pública ao nascimento da imprensa 

independente. "Só com o estabelecimento do Estado de direito burguês e a legalização de 

uma esfera pública que desempenha funções políticas, a imprensa crítica pode libertar-se 

das pressões ideológicas; pode então abandonar a sua posição polêmica e tirar partido das 

oportunidades lucrativas próprias de qualquer empresa comercial" (Habermas, 2012: 

316). 

 Esta visão do espaço público como um conjunto de instituições de relacionamento 

social e convivial que asseguram a coesão do público que faz uso da sua razão (Habermas, 

2012: 343), acaba por ser uma concepção utópica de uma sociedade sem conflitos. Um 

exemplo dessa visão é o artigo de Blotta que, após citar o texto "O Caos na Esfera 

Pública", de 2006, de Habermas que propõe que o Estado, assim como garante que os 

cidadãos tenham acesso à energia elétrica – que é fundamental para a sobrevivência na 

sociedade – deveria também garantir a energia comunicativa, que é "gerada com um meio 

ambiente informacional independente de anunciantes ou flutuações do mercado" (Blotta, 

2016: 17). 

 Assim, busca-se aqui uma compreensão da forma como surge a construção teórica 

espaço público como forma de encontrar a melhor definição para esse conceito, 

normalmente usado por múltiplos autores com significados distintos. Buscou-se uma 

definição que conseguisse abarcar as suas principais características, num esforço de 

síntese. Nesse sentido, num exercício conceitual procurei o que poderia ser definido como 

uma arqueologia filosófica do espaço público. 

 A formulação encontrada que foi capaz de realizar essa síntese pode ser resumida 

como se segue: esfera pública é o território coletivo em que ocorrem as interações 
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humanas, quer diretamente, quer através das suas instituições. Nesta formulação, a 

expressão território não se refere especificamente a um espaço físico – ainda que também 

o possa ser – mas a uma construção social que estabelece balizas para que esses 

relacionamentos ocorram. 

 A crítica à concepção do espaço público como espaço neutro, de igualdade entre 

os seus participantes, foi realizada por diversos teóricos e estudiosos. Esteves, por 

exemplo, afirma:  

"É (...) indispensável que a investigação tenha em conta as 

ambivalências intrínsecas [do espaço público] e, consequentemente, 

recuse fechar-se em juízos  precipitados e conclusões fatalistas que 

projetam imagens puramente ideais e falseadas da realidade, como 

sejam a de um espaço público reificado ou a de um espaço público 

totalmente neutralizado" (Esteves, 1995: 99) 

 

 Por outro lado, há muitas visões do que seria a esfera pública. Schudson criticou 

a tentativa de apresentar a esfera pública como sinónimo de sociedade civil, ou seja, 

"aquelas instituições, espaços e fóruns que não pertencem à 'vida privada' (a família), nem 

constituem parte do Estado enquanto tal, nem fazem parte da economia" (Schudson, 1995: 

151).  

 Neste sentido, ele argumenta que o Estado constitui parte integrante da esfera 

pública, invocando para isso seis argumentos: que "a estrutura do Estado ajuda a 

configurar a estrutura da sociedade civil e o caráter de um povo" (1995: 152);  que o 

sistema de governo parlamentar é, em si, um fórum público; que as instituições da 

sociedade civil encontram-se ao mesmo tempo dentro e fora do Estado; que o governo é 

parte integrante da construção da personalidade e da fisionomia da vida pública; que não 

existe opinião fora do Estado; e que o governo proporciona aos cidadãos fóruns múltiplos 

e várias formas de acesso (Schudson, 1995: 153-157). 

 Relativamente aos argumentos apresentados por Schudson, a afirmação de que 

não existiria opinião fora do Estado constitui a mais discutível. É correta no sentido de 

que este autor considera os partidos como participantes permanentes da esfera pública, 

mas a nesse sentido seria talvez mais correto afirmar que não existe opinião organizada 

fora da esfera pública.  
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 Ao não considerar a organização da opinião e apenas a opinião em si como 

participante da esfera pública – deixando de valorizar o que seria a constituição e 

desintegração dos partidos como parte integrante do processo histórico da própria esfera 

pública – , Schudson cai no que poderia ser chamado de uma armadilha habermasiana: 

não compreendendo o processo de formação da esfera pública, concebe uma esfera 

pública ideal, que "permitira a participação integral e igualitária de qualquer pessoa numa 

sociedade atingida por decisões políticas, e permitiria também a livre intervenção dos 

participantes de forma a que as decisões tomadas representem as suas opiniões" 

(Schudson, 1995: 160). 

 Esta visão poderia ser comparada a uma utopia irrealizável, uma vez que, pela 

própria natureza dos fluxos de informação, os indivíduos têm graus diferentes de 

conhecimento da realidade, o que limita a sua capacidade de intervenção. Ao mesmo 

tempo, a inserção dos indivíduos em graus diferentes nas hierarquias das instituições 

também dá a eles maior ou menor amplificação das suas opiniões em relação aos temas 

que se encontram em debate na esfera pública. Assim, na linha do que Miguel refere, "as 

instituições são simultaneamente resultados da disputa política, arenas da disputa política 

e partícipes da luta política" (Miguel, 2016). 

 A própria ideia dominante de espaço público está relacionada a um conceito 

histórico. Assim como Habermas situa o seu surgimento na Alemanha no período de 

fortalecimento da burguesia nacional, no século XIX, Wolton indica que a forma moderna 

do espaço público teria surgido no século XVIII: "Era ainda restrito, ligado à existência 

de uma elite iluminada, pequena em número, homogénea no plano social e cultural, que 

debatia entre si, em pequenos círculos, informada pelos seus contatos pessoais e por uma 

imprensa escrita e uma edição livreira ainda confidenciais nas suas tiragens" (Wolton, 

1995: 167) 

 Desta forma, Wolton acaba por definir como moderna uma determinada 

estruturação do espaço público que teve seu início no período de crescimento do 

capitalismo industrial. As modificações nas formas de atuação individual e coletiva que 

ocorreram desde esse período – incluindo as atuais redes sociais – certamente provocaram 

uma transformação do que foi essa visão datada do espaço público, exigindo uma 

conceitualização mais abrangente, que abarcasse não apenas um determinado momento 

da história humana, mas que pudesse sobreviver às modificações sociais.  
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 Assim, é necessário dar um passo adiante em relação ao proposto por Thompson, 

que no prefácio à décima segunda edição do seu livro Teoria Social da Mídia – uma 

avaliação da sua contribuição realizada cerca de 20 anos após tê-la publicado 

originalmente – apresentou como sendo o que chamou de "teoria interacional da mídia": 

"Sempre que indivíduos usam meios de comunicação – seja escrevendo uma carta, 

telefonando para um amigo, lendo um jornal ou vendo televisão – eles estão se 

envolvendo em formas de ação e interação que diferem, de certas maneiras básicas, do 

tipo de interação face a face que caracteriza a maioria dos encontros da vida diária." 

(Thompson, 2010: 10)  

 A elaboração aqui proposta coloca no centro a mensagem e não os média, o que 

permite encontrar o que há de comum ao conjunto das interações, independentemente da 

forma utilizada, da sua tecnologia. O ponto de partida para a elaboração foi o termo jogo 

de linguagem, na forma como foi concebido por Wittgenstein: 

"Imagine-se um jogo de linguagem em que A pergunta e B relata o 

número de  lajes ou blocos que se encontram num monte ou as cores e  

formas de pedras de  construção que estão arrumadas num determinado 

lugar. – Esta informação pode ser  'Cinco lajes'. Agora, qual a 

diferença entre a informação ou declaração 'Cinco lajes' e a ordem 'Cinco 

lajes!'? – Bem, é o papel que a forma de dizer estas palavras tem no jogo 

de linguagem." (Wittgenstein, 2001:9) 

 

 Wittgenstein parte do pressuposto de que são os participantes que determinam as 

regras do jogo, mesmo que essas possam mudar ao longo desse jogo (Wittgenstein, 2001: 

33/35). A partir dessa ideia de jogo de linguagem, proponho uma inversão à forma como 

é usualmente visto. Inversão, abandonando a ideia de que sejam os participantes a decidir 

quem estará incluído, mas sim que é o jogo que determina quem serão os seus 

participantes.  

 Nesse sentido, considere-se, por exemplo, um jogo de linguagem – ou uma 

comunicação – em que se exprime algumas ideias em francês em meio a uma plateia com 

vários níveis diferentes de domínio da língua francesa. Aí, será a compreensão da língua 

francesa que vai determinar quem toma parte ou não no jogo de linguagem – ou seja, no 

ato de comunicação. 

 O mesmo ocorre com uma anedota que tenha o objetivo de fazer rir. Poderá haver, 

pelo menos, três reações a ela: quem acha graça e ri; os que não acham graça ou não 



13 
 

entendem e se excluem do jogo de linguagem; e os que sem achar graça ou sem 

entenderem a anedota podem fingir que riem. 

 Cria-se, assim, um jogo de linguagem que se organiza em círculos concêntricos 

de maior participação (centro) para a menor participação (periferia). Uma comunicação, 

por abarcar múltiplos jogos de linguagem, acaba por estabelecer formatos irregulares de 

participação, em que algumas pessoas tomam parte mais ativa em alguns desses jogos e 

não em outros.  

 Por uma conjugação de fatores, que pode ser relacionada ao acaso, existe a 

possibilidade de essas comunicações ou jogos de palavras perdurarem para além do ato 

comunicacional, institucionalizando-se. Assim, algumas pessoas que se reúnam em torno 

de algumas ideias – um jogo de palavras – podem tirar como consequência do jogo a 

formação de um grupo político, uma tertúlia, uma agremiação esportiva, um coletivo de 

intervenção política ou outras formas. Nesses casos, o processo será semelhante, o que os 

distingue reside o objetivo. 

 Ao utilizar acima o termo acaso, refiro-me ao facto de que esses fatores não 

dependerem de condições que possam ser consideradas objetivas ou mensuráveis. Entre 

as razões para uma conjugação de fatores que permitam a institucionalização de um jogo 

de palavras estão uma necessidade histórica, a existência de grupos rivais,  mimetização, 

entre outras. No entanto, entram em consideração elementos como a capacidade de 

liderança, os objetivos pessoais dos proponentes, a clareza quanto aos passos a serem 

dados e mesmo condicionantes de contexto, como eventos históricos anteriores ou 

conflitos entre os seus membros poderem ter o papel de impulsionar ou impedir a 

concretização da transformação dessa interação em algo com maior permanência.  

 Uma vez institucionalizado o jogo, este passa a seguir regras próprias, que não 

obrigatoriamente estão relacionadas com as regras do jogo inicial. Terá que conviver, e 

interagir, com outros jogos institucionalizados e não institucionalizados existentes ou a 

serem realizados, podendo ter relações de cooperação ou de conflito – ou mesmo ambas 

simultaneamente. No processo, poderá ocorrer a perda do objetivo inicial, passando a 

adotar outros objetivos entre os participantes dos jogos de linguagem. 

 Esta visão a partir do jogo de palavras coloca em questão a dicotomia entre os 

conceitos de esfera pública e esfera privada, na forma como esta é apresentada por Jürgen 
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Habermas. O que Habermas chama esfera pública, e é caracterizado pelo que ele 

denomina como "acontecimentos 'públicos', contrariamente a eventos sociais que 

ocorrem à porta fechada, quando os mesmos são acessíveis a todos – tal como falamos de 

lugares públicos ou casas públicas" (Habermas, 2012: 69/70), acaba por ser uma 

construção intelectual que não se encaixa totalmente na realidade, uma vez que nem todos 

podem participar destes acontecimentos.  

 Ainda que possa existir uma distinção clara entre o socializado e o exclusivo, o 

que se coloca em questão é o termo público, no sentido de generalizado. Como o próprio 

Habermas indica, o público e o privado constituem dois conceitos que se encontram 

determinados historicamente, sendo que o seu significado foi sujeito a variações ao longo 

da história. O espaço público da ágora grega não era aberto aos escravos, assim como o 

espaço público no império colonial inglês na China não era aberto aos chineses da mesma 

forma como o era para os colonizadores e o espaço público das sociedades ocidentais do 

século XX foi se abrindo à participação feminina e mesmo assim continuou sendo um 

espaço público. Habermas indica que a ideia de um espaço público aberto a todos constitui 

uma construção recente, da sociedade burguesa, argumentando que, na Alemanha, o seu 

surgimento teria ocorrido no final do século XVIII (Habermas, 2012, 71). No entanto, o 

sufrágio feminino na Alemanha apenas foi decidido em 1918 e não se pode falar da 

inexistência de um espaço público, anda que fortemente condicionado, durante o período 

nazi na Alemanha, em que foram alijados da sua participação pessoas por motivos étnicos, 

religiosos e de orientação sexual. 

 Acaba por constituir uma ilusão a possibilidade de um espaço público aberto a 

todos – ainda que este possa ser um objetivo (e tema de debates éticos e políticos), não 

há forma de se garantir uma recepção igualitária das mensagens ou uma recepção das 

mensagens que tenha em consideração as diferentes capacidades de recepção dos vários 

indivíduos que constituem a sociedade. Como avalia Bucci, o que está em questão é o 

"abandono da utopia do consenso em favor da ordem anárquica do conflito – e, sim, pode-

se falar em ordem anárquica, pela mesma razão que se pode falar em anarquia da produção 

no capitalismo" (Bucci, 2006b: 2). O empenho no sentido de uma maior inclusão pode 

constituir uma arma política no sentido em que quanto maior o número de pessoas que se 

sente participante do jogo de uma mensagem, maior tende a ser a sua força.  
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 Neste sentido, o espaço público pode ser considerado como uma estrutura social 

de convívio e legitimação – um território coletivo de inter-relações humanas – formada 

pela acumulação histórica de camadas de mensagens, institucionalizadas ou não. O motor 

desta concepção reside na ideia de identidade.  

 Ou seja, na base da relação do indivíduo com o espaço público encontra-se o 

sentimento de pertença – ainda que a imagem daquilo a que se pretenda pertencer seja 

uma construção própria de cada indivíduo. O movimento intelectual em que o indivíduo 

busca aproximar-se do que considera ser o centro de onde é irradiada a mensagem é o que 

pode ser denominado de imperativo ético. Ou seja, dentro de um espaço público 

multipolar, com várias mensagens com significados distintos e com diferentes pesos 

sociais, o indivíduo se define pelas escolhas que realiza. 

 O centro do jogo de linguagem é o que estabelece as regras do seu funcionamento. 

Conforme a elaboração de Wittgenstein, as regras podem ser mudadas durante o jogo – 

no entanto, havendo concepções diferentes dessas regras, até por estas poderem não estar 

institucionalizadas, as suas mudanças podem não ser processos lineares, mas de conflitos, 

negociações e cedências. 

 Enquanto círculos de pertença, as estruturas sociais de convívio estabelecem as 

bases para a ética individual dentro da coletividade, sendo que a forma como os 

indivíduos se definem deriva da adesão ou oposição aos vários conjuntos de regras 

propostos pelas coletividades construídas em torno das várias mensagens no espaço 

público. Em diferentes graus, essa oposição aos outros círculos dá azo ao que se pode 

denominar sentimento de barbárie – no sentido etimológico da palavra bárbaro (Machado, 

1977: vol. 1, 390), ou seja, aquele que fala uma língua (ou, como aqui se propõe, está 

ligado a uma estrutura de mensagens) diferente da que é utilizada como referência.  

 

 

 

Vetores da institucionalização  

 A partir da constatação de que uma vez institucionalizada a mensagem, a recém-

criada instituição passa a ter regras próprias – não obrigatoriamente relacionadas com as 
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regras do jogo que lhe deu origem – é possível compreender melhor o funcionamento da 

mesma. Identifico quatro vetores da institucionalização da mensagem, que determinam 

lógicas distintas das que motivaram o surgimento desta: a permanência, a 

complexificação, a patrimonialização e a hegemonização. 

 1) A permanência constitui a tendência de o jogo ultrapassar o seu universo 

temporal inicialmente previsto. Por exemplo, de uma proposta de mobilização política 

para uma causa específica, parte-se para a constituição de um grupo de intervenção a esse 

respeito, um jornal, um partido; de um grupo de pessoas que se reúne periodicamente para 

jogar futebol, cria-se um clube desportivo; de uma ideia para produzir algo novo, cria-se 

uma empresa. 

 2) Um segundo vetor, que vai determinar os rumos da institucionalização, é o que 

pode ser chamado de processo de complexificação. Surgem especializações entre o/os 

proponente/s e os participantes do processo, normalmente mais ligadas ao processo de 

institucionalização do que ao intuito inicial. Áreas como a das questões jurídicas, a 

responsabilidade pelo patrimônio, as relações com outras instituições existentes tornam 

cada vez mais complexas as entidades em processo de institucionalização. 

 3) O termo patrimonialização refere-se à aquisição ou construção de bens 

materiais que estejam ou não diretamente relacionados com a atividade para a qual a 

instituição foi criada. Inclui a constituição de sedes, subsedes, a compra de meios de 

locomoção, o acúmulo de capital e outros bens. 

 4) O quarto vetor, que muitas vezes vai determinar a forma como os outros três 

serão desenvolvidos, trata-se da hegemonização, ou seja, a busca de um papel 

preponderante – se não único – no espaço público. Nesse vetor, procura-se ser o principal 

partido, o jornal mais lido, a empresa líder, o clube de futebol campeão, por processos 

direta ou indiretamente ligados à atividade principal. Assim, tornar-se o principal partido 

pode ocorrer pela escolha dos eleitores ou pela impugnação ou proibição dos 

concorrentes; ser o jornal mais lido pode ser pela escolha dos leitores ou por apoios por 

parte do poder público; a empresa líder pode sê-lo em situações de concorrência igual ou 

desigual; e um clube campeão pode receber o título tanto em campo quanto através de 

manobras de bastidores. A hegemonização normalmente provoca um aumento da 

complexificação e da materialidade da instituição, que funcionam como garantias de sua 

manutenção e como demonstração de força no espaço público.  
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Para a análise do jogo de palavras 

 Nem todas as instituições criadas são iguais, nem no que diz respeito à sua forma, 

muito menos no que diz respeito ao objetivo. Um traço fundamental para compreender o 

papel social da instituição e o campo em que vai atuar é a própria mensagem que a cria, 

o jogo de palavras a partir do qual é construída.  

 Com o objetivo de compreender o jogo de palavras, ou o que está envolvido na 

mensagem que o cria, recorro ao conceito de desconstrução, criado por Jaques Derrida. 

O conceito surge inicialmente no livro De la grammatologie, de 1968, mais 

especificamente na segunda parte desse livro, "Nature, Culture, Ecriture", que trata sobre 

os escritos de Jean-Jacques Rousseau. Na busca de desvendar as intenções e as 

intencionalidades envolvidas na elaboração do texto de Rousseau, Derrida lançou as bases 

para o que seria a desconstrução.  

 Derrida não procurou facilitar a compreensão do que pretendia dizer como 

desconstrução para quem pretendia seguir o curso dos seus pensamentos. Exemplo disso 

foi a resposta que deu em 1983 ao professor Izutsu, que fez a tradução para o japonês do 

livro De la grammatologie. Questionado numa carta a respeito de como poderia definir o 

conceito de desconstrução, para poder ajudar na elaboração da versão em japonês, o 

filósofo francês foi evasivo:  

"A desconstrução não é nem uma análise nem uma crítica (...). A 

desconstrução não é um método e nem pode ser transformada em 

método. (...) a desconstrução não  saberia reduzir-se a uma instru-

mentalidade metodológica a um conjunto de regras e de processos 

transponíveis. Não basta dizer que cada 'acontecimento' de 

desconstrução permanece singular ou, em todos caso, o mais perto 

possível de qualquer coisa como um idioma ou uma assinatura." 

(Derrida, 1998: 22) 

 

 Sem apresentar uma definição, na mesma carta Derrida revela o caminho que fez 

para chegar ao termo "desconstrução", deixando claro que, no momento em que escreveu 

o texto sobre a obra de Rousseau, não considerava a desconstrução como um ponto central 

de sua contribuição filosófica, nem sequer um aspecto central do que seria a sua 

mundivisão: 
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"Quando escolhi esta palavra, ou quando ela se impôs a mim, acredito 

que foi em Gramatologia, não pensava que se lhe reconheceria um 

papel tão central no discurso que me interessava naquele momento. 

Entre outras coisas, desejava traduzir e adaptar a meus propósitos as 

palavras heideggerianas Destruktion ou Abbau. Ambas significavam, 

nesse contexto, uma operação relativa à estrutura ou à arquitetura 

tradicional dos conceitos fundadores da ontologia ou da metafísica 

ocidental. Mas, em francês, o termo destruction ('destruição') 

implicava, demasiado visivelmente, uma  aniquilação, uma redução 

negativa, talvez mais próxima da 'demolição' nietzchiana do que da 

interpretação heideggeriana ou do tipo de leitura que eu propunha. 

Lembro-me de ter procurado se essa palavra, desconstrução (vinda a 

mim de maneira aparentemente muito espontânea), era mesmo 

francesa. (...) Os suportes gramatical, linguístico ou retórico 

encontravam-se, aí, associados a um suporte 'mecanicista'."1 (Idem: 

19/20). 

 

 Mesmo para Derrida, o termo foi sendo construído e ganhou sentido ao longo do 

tempo, conforme a entrevista que deu a Antoine Spire, em 2002, anos após o 

reconhecimento da sua contribuição teórica:  

"Há uma história da 'desconstrução', em França e no estrangeiro, há 

mais de trinta anos. Este caminho, não digo este método, transformou, 

deslocou, complicou a definição, as estratégias, os estilos, que variam 

eles mesmos de país para país, de indivíduo para indivíduo, de texto 

para texto. Diversificação essencial à desconstrução, que não é nem 

uma filosofia, nem uma ciência, nem um método, nem uma doutrina, 

mas sim, como muitas vezes digo, o impossível e o possível como o que 

acontece"2. (Derrida e Spire, 2008: 17) 

 

 Portanto, pode-se considerar a formulação da desconstrução apresentada no livro 

De la grammatologie como um conceito em fase de elaboração, sem estar acabado. Pode-

se creditar a isto a existência de duas afirmações que, apesar de terem um sentido 

aproximado, revelam sentidos distintos: "Il n'y a pas hors-texte"3 (1979: 227) e "il 'y a 

rien hors de texte" (1979: 233) 

 As expressões "não existe o fora do texto" e "não há nada fora do texto" limitam 

a observação do leitor a tudo o que não faz parte do texto, como se nada devesse ser visto 

fora daquilo que se encontra expresso no texto. No entanto, a interpretação que acredito 

que seja mais próxima do que pretendia Derrida seria: tudo o que contribui para a 

                                                           
1Em itálico no original. 
2Em itálico no original. 
3Em itálico no original. 
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construção do texto deixa nele as suas marcas, os seus rastros e os seus indícios. Tudo 

o que importa para a leitura de um texto estaria dentro desse texto por deixar nele traços 

de sua presença. A desconstrução torna-se, assim, a desmontagem no sentido de 

compreender o que contribuiu para a elaboração do texto, a intenção e a intencionalidade 

do autor, os condicionalismos históricos e sociais a que está submetido. Na já citada 

"Carta a um amigo japonês", Derrida refere: "A palavra 'desconstrução', como qualquer 

outra, não extrai seu valor senão de sua inscrição em uma cadeia de substituições 

possíveis, naquilo que se chama, tão tranquilamente, de um contexto'." (1998: 24).  

 Então, se é possível e necessário substituir o que está contido no texto, não se pode 

tomar o "não há nada fora do texto" no sentido literal. Nesse sentido, a desconstrução 

constitui uma forma de buscar os indícios deixados pelos elementos que, consciente ou 

inconscientemente, entram na elaboração do texto. 

 Toda a  desconstrução tem como ponto de partida o que Derrida chama de "dupla 

leitura" (Derrida, 1979: 145). Explicando, para além do que ele denomina interpretação 

dominante – a primeira leitura, que busca o que o texto quer dizer – Derrida propõe uma 

outra leitura que abra o texto para os seus pontos cegos e as suas elipses, a que atribuiu o 

nome de suplementos. 

 A identificação dos suplementos abre espaço para que o leitor possa descortinar a 

lógica que permite ultrapassar o âmbito das intenções, alcançando uma posição textual 

distinta do que Derrida denomina conceitualidade logocêntrica. Ou seja, a dupla leitura 

ocupa um espaço entre as intenções do autor e o texto, ou entre o que o autor controla e 

o que ele não consegue controlar no texto. É neste espaço, entre intenções e texto, que 

Derrida insere o que chama de estrutura significante da leitura. 

"Nós pretendemos alcançar o ponto de uma certa exterioridade em 

relação à totalidade da época logocêntrica. A partir desse ponto de 

exterioridade, uma certa desconstrução pode ser empreendida dessa 

totalidade, que é também um caminho traçado dessa orbe (orbis) que 

também é orbitante (orbita).4 Ou o primeiro gesto desse tipo e dessa 

desconstrução, ainda que seja submetido a uma certa necessidade 

histórica, não pode dar as garantias metodológicas ou lógicas 

intraorbitais." (1979: 231) 

 

                                                           
4Em itálico no original. 
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 Mais adiante, Derrida explica o que entende como suplementos, na tentativa de 

encontrar os pontos cegos dos textos, aplicando ao texto analisado de Rousseau:  

"O conceito de suplemento é uma espécie de ponto cego dentro do texto 

de Rousseau, o não visto que abre e limita a visibilidade. Mas a 

produção, se ela tenta permitir ver o que não é visto, não deixa de ser 

parte do texto. (...) E o que nós chamamos a produção é necessariamente 

um texto, o sistema de uma escrita e de uma leitura em que nós sabemos, 

a priori,5 mas somente agora, e de um saber que não é um,  que se 

organiza em torno de seu próprio ponto cego." (1979: 234) 

 

 Portanto, o processo de desconstrução passa por encontrar o ponto da alteridade, 

dentro da conceitualidade filosófica ou logocêntrica e, então, desconstruir essa 

conceitualidade a partir dessa posição. É a partir desse ponto de alteridade que o conceito 

de dupla leitura pode ser compreendido. Para Derrida, num primeiro momento, trata-se 

da reconstrução rigorosa, ou seja, sua intenção como comentário. Um segundo momento 

é a desestabilização da interpretação dominante, tendo como referência esse ponto de 

alteridade.  

 Em outras palavras, ao identificar um ponto de alteridade, delimita-se o espaço – 

no campo das ideias – de onde o texto é emitido. Como a identificação de um púlpito de 

onde é pronunciado um discurso, a partir do qual pode-se questionar por quê encontra-se 

esse púlpito nesse local, qual a relação que se busca entre o discurso e os seus ouvintes – 

e entre quem emite o discurso e os seus ouvintes – como se constitui esse púlpito e qual 

a sua história.  

 Trata-se de um conjunto de informações que se encontram no texto e que 

acompanham o que Derrida denomina interpretação dominante do texto, ou seja a 

intenção expressa pelo significado da sequência de palavras que o constitui. É a partir 

desse ponto cego – ou seja, desse local que o emissor do discurso não tem o controle total, 

e não pode tê-lo, pois razões históricas, sociais e até o acaso têm influência sobre ele – 

que é possível fazer a leitura não apenas da intenção (expressa) do texto, mas dos vários 

níveis da sua intencionalidade. Esta intencionalidade pode ser parcialmente consciente, 

mas sempre haverá elementos não conscientes que contribuem para a sua formação. 

                                                           
5Em itálico no original. 
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 Segundo Derrida, para conhecer todos os níveis de intencionalidade de um texto 

seria necessário, além da competência na leitura, na compreensão e na escrita, ter 

conhecimento do conjunto das obras do autor na sua língua original, e ter em conta os 

múltiplos contextos que determinam um texto – políticos, literários, filosóficos, históricos 

e outros. Desta forma, torna-se praticamente impossível o conhecimento de todos os 

níveis de  intencionalidade de um texto, antes de tudo pela impossibilidade de reprodução 

do momento específico em que foi escrito. Ainda que seja possível atender a algumas das 

condições da sua feitura, sempre vão escapar algumas camadas do seu processo de 

elaboração.  

 Volta-se aqui à questão: a desconstrução, não sendo uma interpretação do texto 

ou um comentário a seu respeito, constitui uma leitura. No entanto, esta leitura – no caso, 

uma dupla leitura – acaba por condicionar a realização da interpretação ou do comentário 

que se possa fazer a respeito do mesmo. 

 

Críticas a Derrida 

 A elaboração realizada por Derrida provocou o surgimento de diversas críticas ao 

conceito de desconstrução. Habermas foi um dos nomes mais importantes, contrapondo-

se a partir de duas perspectivas distintas. Assim, no seu O discurso filosófico da 

modernidade, ele afirmava que se tratava de uma mistificação, por desligar o conteúdo 

do texto da sua essência: 

  "Enquanto participante do discurso filosófico da 

modernidade, Derrida herda as fraquezas de uma crítica metafísica que 

não se afasta da filosofia da origem. Apesar da modificação no gesto, 

no fundo o que ele faz também é uma mistificação de patologias sociais 

bem perceptíveis; também ele desconecta o pensamento essencial, mais 

precisamente o pensamento desconstrutivo, da análise científica, indo 

desembocar na exortação, em fórmulas vazias, de uma autoridade 

indeterminada. Esta não é, porém, a autoridade de um ser deturpado 

pelo ente, mas a autoridade de uma escrita que já não é sagrada, de uma 

escrita exilada, à deriva, alheada do seu próprio sentido, que testemunha 

de modo testamentário a ausência do sagrado." (Habermas, 2000: 174) 

 

 A outra perspectiva crítica apresentada por Habermas relaciona a elaboração 

filosófica de Derrida à sua formação na tradição judaica: "Sem dúvida que Derrida (...) é 

inspirado pela tradicional compreensão judaica que, mais que a cristã, se afastou da ideia 
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do livro e que, exatamente por isso, permanece vinculada um modo mais rigoroso à 

erudição da escrita" (Habermas, 2000: 160). 

 Ao tratar a desconstrução como uma abordagem ao texto datada, resultante dos 

movimentos que geraram as revoltas de maio de 1968 na França, Habermas considera 

que esta tem como objetivo a destruição de hierarquias articuladas de conceitos 

fundamentais, com a demolição dos contextos de fundamentação e das relações 

conceituais de dominação entre discurso e escrita, entre inteligível e sensível, entre 

natureza e cultura, entre interno e externo, entre espírito e matéria, entre homem e mulher 

e, por fim, entre lógica e retórica (Habermas, 2000: 181).  

 O centro da crítica habermasiana aos conceitos criados por Derrida tem como base 

o facto de considerar a busca dos pontos cegos como uma impossibilidade, ou seja, 

Habermas acredita que o autor tem o controle total sobre o texto: "Num texto filosófico é 

tão pouco possível identificar um ponto cego como num texto literário, considerado no 

plano dos conteúdos manifestos. (...) O procedimento da desconstrução aproveita-se desta 

crítica generalizada com o fim de fazer valer o recalcado excedente de significado retórico 

dos textos filosóficos e científicos." (Habermas, 2000: 181). 

 Ou seja, na visão de Habermas, a desconstrução constitui uma forma de, ao 

ressaltar o que seriam os pontos cegos, fazer com que os textos possam significar o 

contrário do que o autor pretenderia que seja o sentido que eles teriam. No entanto, esta 

avaliação não leva em conta que a desconstrução, na forma como foi concebida por 

Derrida, sempre tem em vista o que ele denomina "a interpretação dominante do texto", 

o que pode ser visto como um dever ético numa primeira camada da leitura. 

 Outro autor a se contrapor à proposição de Derrida é John Searle, que utiliza os 

seguintes termos para mencionar o criador da desconstrução: "Derrida tem uma 

propensão angustiante para dizer coisas que são obviamente falsas" (Searle, 1977: 203). 

Esta citação encontra-se num texto de Searle a respeito do ensaio "Signature Event 

Context", de Derrida, publicado no livro Limited Inc, em que o francês apresenta a sua 

leitura de um texto do filósofo britânico da linguagem J. L. Austin a respeito da 

comunicação e da emissão do discurso. 

 Passando à margem da deselegância dos termos dessa discussão filosófica, 

importa ter em conta as principais objeções que Searle apresenta à desconstrução. Em 
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primeiro lugar, ele afirma: "Nos discursos sérios literais, as sentenças são precisamente a 

materialização das intenções" (Searle, 1977: 202).  

 A fragilidade desta crítica peca por acreditar que os chamados "discursos sérios 

literais" estejam isentos de artifícios retóricos, de referências, de fatores extra-texto, 

acabando por resultar numa visão a-histórica destes discursos. 

 Searle também se opõe a Derrida por este não considerar que a falha de um 

discurso seja uma das suas possibilidades. Aqui, ele usa o termo falha, no sentido de não 

conseguir exprimir o que se pretende (Searle, 1977: 204). No entanto, em objeção a Searle 

considero que mesmo um discurso que não consegue exprimir o que o seu autor pretende 

tem os seus pontos cegos, sendo que, por não ter a capacidade de expressar o que se 

pretende, um tal discurso pode revelar mais claramente os vários graus de 

intencionalidade inconsciente do que um discurso claro e cristalino. 

 Outra crítica de Searle refere que Derrida apenas trata dos textos escritos, 

deixando de lado o discurso oral, por não ter iterabilidade – a possibilidade de ser repetido 

– o que é essencial para poder ser feita a segunda leitura. Searle considera esta posição 

um erro de Derrida, uma vez que a iterabilidade é possível num discurso oral através da 

gravação. (Searle, 1977: 203).  

 Mesmo sendo correta esta observação – não pode ser considerada científica uma 

experiência que não possa ser reproduzida e verificada – acredito que não constitui uma 

objeção à desconstrução como forma de leitura de toda e qualquer atividade 

comunicacional dos seres humanos. Na realidade, acaba por ser a crítica que abre espaço 

para uma abordagem mais ampla do processo de desconstrução. Não é apenas o texto que 

pode ser desconstruído, mas todas as atividades humanas de comunicação permitem a 

utilização de duplas leituras.  

 Além disso, a segunda leitura não necessariamente implica ler duas vezes, ainda 

que isso possa ajudar, assim como uma terceira ou quarta leituras. A expressão segunda 

leitura está relacionada com a tentativa de encarar o texto a partir de duas perspectivas 

distintas, que se complementam. Nesse sentido, mesmo sem a possibilidade de ser 

reproduzida, a desconstrução poderá ser realizada, ainda que os seus resultados tenham 

de ser tomados condicionalmente, pela impossibilidade da sua verificação. 
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 Searle ainda aponta dois aspectos que considera problemáticos na visão que 

Derrida tem dos textos: ele afirma que este tem uma "avaliação em geral equivocada da 

natureza da citação" e uma "incapacidade de compreender a distinção entre uso e menção" 

(1977: 203). No entanto, são questões que não se centram sobre a natureza da 

desconstrução enquanto leitura, mas apenas a aspectos da forma de Derrida abordar o 

texto, não fulcrais para a compreensão dessa dupla leitura. 

 

 

Algumas propostas de caminhos para a desconstrução 

 

 Mesmo que para Derrida cada ato de desconstrução seja único, acredito que não 

deixa de haver algumas estratégias que possam ser seguidas para realizar a dupla leitura, 

de modo que possibilite encontrar a melhor forma de encontrar os pontos cegos dos textos, 

discursos ou mensagens. Não constituindo uma área que tenha sido desenvolvida pelo 

criador do conceito da desconstrução, poderá, ainda assim, ser uma ajuda para melhor 

compreender o que esta constitui. 

 Se, para Derrida, a desconstrução não é um método nem mesmo uma estratégia, 

isso não quer dizer que ela ocorra sem métodos ou estratégias. Apenas que a abordagem 

para a sua realização não deva seguir um roteiro pré-estabelecido, ou seja, que a partir do 

próprio texto se deva encontrar os indícios de como se deve procurar o que entrou na sua 

composição. Assim, indico algumas das estratégias que, acredito, possam ser utilizadas 

na desconstrução, dependendo e conforme cada caso. 

 

A inversão 

 Através desta, busca-se olhar a construção da mensagem ou do texto de forma a 

deixar claro o que não foi expresso. Um exemplo é o das próprias frases de Derrida citadas 

anteriormente: "não há fora do texto" (Derrida, 1979: 227) e "não há nada fora do texto" 

(Derrida, 1979: 231). Invertendo-se a frase, verifica-se que tudo (o que importa) está 

contido no texto. Desta forma, conclui que tudo o que contribuiu conscientemente ou 
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inconscientemente para que este determinado texto fosse escrito estivesse presente, 

através da escolha das palavras, da construção gramatical, da retórica, dos exemplos 

utilizados, entre outros marcadores. 

 

A retórica 

 Um papel central na busca desses marcadores deve ser atribuído à análise dos 

artifícios e instrumentos retóricos, questionando-se em relação ao motivo por que foram 

estes os utilizados e não outros. Neste ponto, divirjo do conceito tradicional da retórica 

clássica, em que duas pessoas se digladiam através de palavras ante um árbitro com o 

objetivo de alterar a situação em que estão inseridos, sendo que o discurso é visto como 

uma articulação de instrumentos linguísticos com o objetivo de realizar a persuasio 

(persuasão, em latim), definida esta como a alteração ou a permanência de uma situação 

no sentido favorável ao respectivo partido (Lausberg, 1982: 79).  

 Apresentando a situação como se fosse semelhante à de um julgamento, em que 

duas partes tentam trazer para o seu lado a posição da entidade arbitral, Lausberg explica: 

"A persuasio (...) é, portanto, uma destas transposições: o discurso é um instrumento 

linear que serve à intenção de alterar o conteúdo de consciência dos juízes" (Lausberg: 

1982: 101).  

 A minha discordância em relação a essa percepção centra-se na configuração 

hierárquica em que se colocam as três entidades intervenientes no debate, que se 

encontram em posições estáticas, predeterminadas e predefinidas. Ao considerar o 

discurso como um ato de comunicação envolvendo duas pessoas em interação, acredito 

que a melhor forma de qualificar o objetivo do discurso seria o termo latino movere. 

Utilizo este termo latino não no sentido tradicionalmente usado na retórica clássica, em 

que é definido como "a influência afetiva, pretendida e exercida pelo orador sobre o 

árbitro da situação, com a finalidade de nele excitar, favoravelmente ao partido, afetos 

violentos" (Lausberg, 1982: 105), mas procurando abarcar os vários desdobramentos que 

a palavra latina assumiu na sua evolução para o português, que inclui entre as suas 

definições "mover, agitar; por em movimento; afastar, expulsar; (...) tocar, influenciar, 

comover; provocar, fazer oscilar (Machado, 1977, vol. 3: 175). 
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 Com este sentido mais amplo, retira-se o movere do contexto de duas partes que 

tentam convencer uma terceira que exerce a figura arbitral, ampliando-se o objeto do ato 

comunicacional dos limites do convencer, para abarcar também o mover e o comover. 

Assim, inclui a mudança de posição do interlocutor no campo das ideias e também a 

intenção de que o outro aja ou reaja de alguma forma, passando para o campo da prática. 

 Na desconstrução, a análise dos recursos retóricos utilizados e a compreensão dos 

motivos que levaram ao uso de uns e não de outros pode ser uma ferramenta importante 

para encontrar os pontos cegos do texto.  

 

 

A ligação do texto com a concepção de realidade 

 

 Outra estratégia para encontrar os pontos cegos – já na área do conteúdo do que 

se está a ler – pode ser a confrontação do que seria a interpretação dominante do discurso 

com a nossa concepção da realidade. Isso parte do pressuposto de que todo o texto acaba 

por ser uma recriação da realidade – mesmo os textos que procuram retratar a realidade, 

enfrentam a impossibilidade material de abarcar todos os aspectos da mesma.  

 Ou seja, ao ressaltar algumas características da realidade em detrimento de outras, 

o discurso acaba por constituir-se numa representação da realidade, no sentido usado por 

Platão na alegoria da caverna: "sombras projetadas pelo fogo na parede oposta da 

caverna" (Platão, 1976: 318). Assim, o discurso acaba por ser um eixo em torno do qual 

se organiza uma imagem da realidade.  

 Como toda a apreensão da realidade se baseia na capacidade sensorial, isso 

significa que cada indivíduo tem a sua forma de ver o mundo baseada em capacidades 

pessoais e experiências pelas quais passou. A existência de múltiplas representações dessa 

realidade permite, ao indicar as diferenças, encontrar os pontos cegos dessas elaborações.  

 Não se pretende aqui indicar uma das representações como correta, em detrimento 

das outras. A tendência natural é considerar a representação própria como a mais próxima 

da realidade. No entanto, o que se busca não é o julgamento da acuidade dessas 



27 
 

representações, mas encontrar as diferenças, de forma a poder ser feita a verificação do 

que é inconscientemente introduzido no texto e o que foi intencionalmente expresso.  

 

A esfera pública e a teoria dos campos 

 A importância de se compreender o significado da mensagem que origina as 

instituições deve-se ao facto de que nem todas as instituições que elas geram serem 

semelhantes, agirem da mesma forma e atuarem na mesma área da esfera pública. Ao 

contrário do que propõem alguns seguidores de Bourdieu, como Érik  Neveu e Rodney 

Benson, não considero como excludentes as classificações de campo e de esfera pública. 

Segundo a crítica de Neveu e Benson (2005: 9), a esfera pública enquanto modelo de 

análise conceitualiza os meios de comunicação de massas como uma variável de 

comercialização, ao passo que o conceito de campo do jornalismo, proposto por Bourdieu 

dá a este um maior grau de autonomia.  

 Ao comparar as duas abordagens, eles afirmam:  

"Onde Habermas escreve em relação com à teoria normativa 

democrática, Bourdieu defende uma posição mais ambivalente, ou pelo 

menos uma relação indireta em relação a isso. Normativamente, se 

Habermas pretende restaurar a possibilidade de se atingir uma 'situação 

ideal de conversa', Bourdieu esta interessado principalmente em manter 

as condições sociais ótimas para a produção de conhecimento 

especializado e formas modernas de ilustrar os cidadãos." (Neveu e 

Benson, 2005: 9)  

 

 No entanto, os dois autores reconhecem a existência de afinidades empíricas e 

teóricas entre as duas abordagens e indicam que o conceito de esfera pública teria muito 

a ganhar com o tipo de análise detalhado das estruturas e processos que a teoria dos 

campos proporciona. É baseado nessas afinidades que aqui se busca uma aproximação 

entre as duas teorias.  

 Bourdieu afirma que o conceito de campo constitui uma ferramenta de análise cuja 

principal função é permitir a construção científica de objetos sociais. Ao procurar uma 

forma sucinta de definir o que é um campo, Thompson apresentou o conceito como: 

"Um espaço estruturado de posições sociais cujas propriedades são 

definidas principalmente pelas relações entre essas posições e os 

recursos ligados a elas. Os  indivíduos agem dentro de campos de 
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vários tipos; eles ocupam posições e fazem uso dos recursos ligados a 

ela a fim de conseguir seus interesses e finalidades. Em alguns casos, 

essas posições adquirem certa estabilidade pelo facto de estarem 

incorporadas em instituições que possuem determinado grau de 

durabilidade no tempo e alguma extensão  no espaço. As instituições 

estabelecem campos de interação e, ao mesmo tempo, criam novas 

posições dentro desses campos e novas trajetórias de vida para os 

indivíduos que as ocupam". (Thompson, 2002: 130) 

 

 Esta forma de entender o que seriam os campos explicita o sentido proposto por 

Bourdieu para o termo, que o vê como um microcosmo, com suas instituições, suas regras 

de funcionamento, seus agentes – selecionados conforme procedimentos determinados – 

que conformam um mundo autônomo dentro do macrocosmo social. (Bourdieu, 2005: 

32) 

 Ao considerar-se a esfera pública como o território coletivo de inter-relações 

humanas, isso significa que este constitui um tecido social. Nesse tecido social, cada 

campo atua de uma forma característica, independentemente de estar ou não organizado. 

Por exemplo, o campo económico age procurando impor a sua hegemonia através do seu 

poder financeiro mesmo que não esteja exercendo isso através de associações 

empresariais. Da mesma forma, o campo político age através da elaboração de normas 

sociais – que podem ter a forma de leis – e da sua execução, estando conjugado ou não 

em um partido ou através de formas diretas de comunicação com a sociedade, como se 

observa atualmente no que ocorre com a utilização de redes sociais ou aplicativos de 

comunicação. 

 Uma das características desse tecido social que é a esfera pública reside no facto 

de ser um palco de enquadramento de conflitos. Precisando, o termo usado é 

características e não função. Se for considerada como uma função, isso significaria que a 

sua constituição enquanto tal teve este enquadramento de conflitos como finalidade. Esta 

visão que poderia ser uma função é próxima da concepção presente nos primeiros textos 

de Habermas sobre esse tema, em que considera a esfera pública como terreno de 

harmonia nas inter-relações entre indivíduos ou instituições. Isso porque ao ter os 

conflitos enquadrados e uma hegemonia estabelecida, vive-se uma sensação em que estes 

conflitos parecem ausentes. 

 No entanto, a finalidade da sua constituição é a hegemonia por parte de campos e, 

dentro dos campos, de grupos organizados. Assim, a quebra da esfera pública acaba por 
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gerar a violência que abre o caminho para um território coletivo de interrelações humanas 

renovado, com outra forma de a hegemonia se manifestar. 

 Assim, é possível entender o espaço público não como um todo homogéneo, mas 

como um território ocupado pelos diversos campos, cada um com as suas instituições e 

que, da mesma forma que dentro desses campos existem lutas pela hegemonia, os campos 

entre si buscam uma preponderância no conjunto do espaço público.  

 Isso poderia ser exemplificado pelo próprio Bourdieu que, ao falar das interações 

entre os vários campos, ele cita o caso hipotético de um jornalista entrevistando um 

historiador sobre um determinado tema de cunho histórico: 

"A objetividade atribuída ao historiador não está ligada a nenhuma das 

características do indivíduo, mas ao campo de que ele ou ela fazem 

parte, o que é uma  relação simbólica objetiva de dominação num 

determinado tema, sobre o campo  jornalismo (que poderá também 

exercer uma dominação simbólica sobre o campo das ciências sociais 

em outras áreas, por exemplo, no domínio do acesso ao público)." 

(Bourdieu, 2005: 30) 

 

 A proposta de análise da esfera pública aqui apresentada diz respeito ao 

funcionamento da sociedade, ao passo que os conceitos de campos resultam em 

instrumentos de classificação que permitem uma melhor análise e investigação a respeito 

da forma como se relacionam as diversas parcelas da sociedade. 
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Capítulo 2 

Sobre jornalismo e assessoria  

 

 Apesar de trabalharem com uma matéria semelhante – a elaboração e a modulação 

de mensagens, adequando-as aos diferentes públicos – o jornalismo e a assessoria gozam 

de uma valoração social muito diferenciada. De alguma forma, pode-se resumir os 

motivos dessa apreciação distinta por parte da sociedade ao facto de o jornalismo ser visto 

como o território da liberdade de expressão e informação, representando assim o conjunto 

da sociedade, ao passo que a assessoria é considerada como representante de interesses 

parciais, dos seus contratantes. 

 Enquanto a assessoria pode ser relacionada com o processo de complexificação 

das instituições, de forma a gerir a sua imagem dentro da sociedade e assim caminhar em 

direção à hegemonia, o jornalismo tem um peso social distinto, como nota Neveu, ao 

afirmar que "surge também como um mecanismo da democracia, facto testemunhado pelo 

espaço dado à liberdade de imprensa em muitas constituições (...), pela importância do 

valor da transparência ou por expressões como 'quarto poder'." (Neveu, 2005: 8) 

 Rieffel estabelece uma ligação entre o jornalismo e as liberdades fundamentais ao 

abordar o surgimento da profissão: "Mas é a Revolução Francesa e o reconhecimento do 

princípio da liberdade de expressão e de opinião instaurado pela Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão (...) que lançam as bases desta profissão multifacetada" (Rieffel, 

2003: 126). 

 Deuze refere o jornalismo como sendo uma ideologia profissional que partilha 

valores que incluem o conceito de serviço público, a objetividade – traduzida em 

imparcialidade, neutralidade e credibilidade – a autonomia (liberdade, independência na 

realização dos seus trabalhos), o sentido de realidade, o imediatismo da notícia e a ética 

– ideologia esta que é expressa no sentido da legitimidade (Deuze, 2005). 

 O conceito de que existe uma ligação do jornalismo com a liberdade de expressão 

faz com que muitos vejam uma divisão tênue entre o que deva ser a atividade do jornalista 

enquanto profissional e o simples ato de informar. "Este território pouco definido 

constitui a origem da necessidade que muitos dos que trabalham recolhendo, 
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selecionando, editando e publicando informações se classificarem como jornalistas 

profissionais" (Fidalgo, 2005: 1). 

 No entanto, o próprio Neveu apresenta a crítica dessa visão a respeito do 

jornalismo, tanto ao indicar que não mais de 5% do total dos jornalistas profissionais no 

ativo exercem a sua profissão de forma que se possa dizer que vivem em situações em 

que representam o conceito de liberdade de imprensa (Neveu, 2005: 9) quanto ao relatar 

um cartoon sobre o jornalismo: "O gato do desenhador Geluck observa, numa das suas 

reflexões memoráveis, que 'lendo o jornal', as pessoas julgam ficar a saber o que passa no 

mundo. Na verdade, só ficam a saber o que se passa no jornal." (2005: 103) 

 Essa discussão também tem lugar em Portugal. No 1º Congresso dos Jornalistas 

Portugueses, Baptista, apesar de reconhecer a associação entre jornalismo e liberdade de 

expressão, afirma que "muito poucos são os jornalistas que usufruem desse direito", 

resultado do facto de a esmagadora maioria dos que têm a designação de jornalistas serem 

assalariados (Baptista, 1983: 41). Coerente com esta posição, ele coloca reservas à 

denominação de jornalista, afirmando que prefere a designação de "profissional da 

imprensa, para não dizer já a de empregado de jornal, empregado da rádio, empregado da 

televisão" (1983: 39). 

 Conceitualmente, outra distinção está relacionada com a própria natureza do 

trabalho. O jornalismo pode ser considerado como uma atividade fim, por produzir um 

produto – a informação – que será oferecida aos leitores, espectadores, ouvintes através 

dos meios de informação, ao passo que a assessoria constitui-se como um meio de 

influenciar aquilo que os jornalistas transmitem.  

 Seguindo o conceito desenvolvido por Molotch e Lester de que as ocorrências 

constituem balizas para a demarcação temporal do tempo público – que é um espaço 

padronizado e perceptualmente partilhado, a função do jornalista, assim como a dos 

historiadores, sociólogos e analistas políticos está voltada para a identificação dos 

acontecimentos que possam constituir essas balizas (Molotch e Lester, 1993: 36).  

 Assim, a delimitação das ocorrências que passam a constituir balizas do tempo 

público depende de três agentes: os promotores de notícias, os "news assemblers" 

(coletores de notícias) e os consumidores de notícia. Nessa perspectiva sociológica, há 

uma distinção clara de funções entre os jornalistas e os assessores de imprensa, sendo que 
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os primeiros se enquadrariam na categoria de news assemblers e os segundos no campo 

dos promotores de notícia – eles definem o promotor como um agente que "ao presenciar 

uma ocorrência ajuda a torná-la pública para um grande número de pessoas (Molotch e 

Lester, 1993: 39).   

 

 

Jornalismo e assessoria na ótica da sociologia das profissões 

 

 Se forem comparadas segundo os critérios da sociologia das profissões, pode-se 

ter uma distinção clara entre o jornalismo e assessoria de imprensa. Trata-se de uma 

comparação que segue os conceitos de profissão e  profissionalismo, que, segundo 

Rodrigues, estão associados "à génese e desenvolvimento de grupos ocupacionais e à 

formação das identidades profissionais, isto é, identidades sociais baseadas em critérios 

relacionados com qualificações, competências e atividade profissional." (Rodrigues, 

2012: 19) 

 A questão se é possível considerar o jornalismo como uma profissão foi alvo de 

várias avaliações contraditórias. Mesmo usando algumas vezes o termo profissão para 

definir o jornalismo, Rieffel afirma que "o jornalismo não é uma profissão no sentido 

sociológico do termo, pelo menos se o compararmos com as profissões liberais, tais como 

as de médico ou advogado, que se definem pela existência de um saber reconhecido, de 

um determinado curso académico, de um controlo por parte dos seus pares e de uma 

deontologia restritiva" (Rieffel, 2003: 127). 

 Por seu lado, Fidalgo indica a existência de uma incerteza quanto ao estatuto de 

profissão, por encontrar dificuldades em fixar os limites claros da atividade profissional: 

"A dificuldade de fixação clara dos limites de atividade dos jornalistas enquanto 

profissionais vai de par com a dificuldade de definição clara da atividade em si: o 

jornalismo" (Fidalgo, 2005: 2).  

 Segundo Moretszohn, os limites da profissão ainda se tornam mais tênues com a 

ampliação de plataformas de publicação virtuais, em que qualquer um pode publicar 

informações, e com o surgimento do chamado jornalismo cidadão, em que é elidida a 
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mediação jornalística, "que é o que legitima socialmente esse tipo de informação e impõe 

procedimentos necessários para que se lhe exija a indispensável credibilidade" 

(Moretszohn, 2006: 63).  

 A posição de Fidalgo e Moretszohn constitui uma visão mais complexa do que a 

visão, que se poderia considerar minimalista, apresentada no Estatuto do Jornalista 

português. Esse documento afirma que os jornalistas profissionais são "indivíduos que, 

em regime de ocupação principal, permanente e remunerada, exerçam funções de 

redação, reportagem fotográfica, mediante contrato de trabalho com empresa jornalística 

ou noticiosa" (CCPJ, 2007).  

 Rodrigues, no seu trabalho a respeito da sociologia das  profissões, apresenta as 

condições para que uma atividade possa ser considerada como uma profissão:  

"uma forma de regulação do trabalho e do emprego baseada na valorização de quatro 

princípios organizativos: certificação formal, por diplomas, do conhecimento 

científico e das competências específicas, autonomia de decisão sobre o tipo e a 

forma de realização do trabalho, autorregulação e fechamento no acesso ao mercado 

de trabalho e, finalmente, orientação da atividade para a resolução de problemas". 

(Rodrigues, 2012: 9). 

 

 Relatando que os estudos a respeito da sociologia das profissões tiveram a sua 

maturação nos países de língua inglesa, Rodrigues indica que nesses países o termo 

profissão está relacionado com uma forma burocrática de organização do trabalho, com 

regulamentação, associações ou ordens, códigos deontológicos e controlo sobre a 

atividade dos seus membros (Rodrigues, 2012: 14). Já nos países de línguas latinas, o 

termo refere-se a "um ofício, uma ocupação, uma atividade profissional, um emprego, 

uma corporação etc., não existindo tradução unívoca para a palavra inglesa profession" 

(Rodrigues, 2012: 15). 

 Segundo Rodrigues, existe uma ambivalência o conceito de profissão usado em 

línguas latinas. Para uns, profissionalismo corresponde à maestria no exercício de uma 

ocupação, ao passo que outros relacionam o conceito de profissão a monopólios, 

privilégios e exploração (Rodrigues, 2012: 21). Isso estaria ligado às duas facetas 

assumidas pelas atividades profissionais, que tanto podem se constituir enquanto 

mecanismos de poder, como marcas de uma autonomia profissional, que tem como base 

conhecimentos e competências mobilizados para a sua execução. 
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 Considerando que "na base do poder e da autonomia profissional residem 

conhecimentos e competências profissionais mobilizados para a resolução de problemas" 

(Rodrigues, 2012: 21), ela propõe como caminho para verificar isso a identificação dos 

atores envolvidos nesse processo, o que inclui "associações profissionais, Estado, 

universidades, entidades empregadoras e utilizadores de serviços profissionais – e os 

recursos que mobilizam" (2012: 19). Além disso, inclui verificar a articulação entre os 

conhecimentos necessários e as competências; entre a credenciação, a proteção e o 

monopólio; entre a autonomia e o controlo profissional; e as condições sociais e históricas 

da construção e da identificação dos envolvidos nos grupos profissionais. 

 No caso do jornalismo, verifica-se que se aplica com especial ênfase a 

ambivalência identificada por Rodrigues, que se traduz na questão de como 

compatibilizar uma profissão – considerando-se a definição de profissão como um grupo 

fechado, que relacionado a monopólios e que impede o livre acesso aos mercados – com 

a noção de liberdade de expressão, que está relacionada ao interesse público e à própria 

ideia de democracia. "Como é que se combinam as várias liberdades – de acesso, de 

expressão, de associação, entre outras – com a necessidade de o Estado regulamentar as 

atividades e garantir a qualidade do serviço profissional e o equilíbrio dos poderes?" 

(Rodrigues, 2012: 22) 

 Ou seja, existe a necessidade de uma formação reconhecida para que seja exercida 

a profissão de jornalista, o que gera – através da exigência dessa formação – monopólios, 

que acabam por resultar em privilégios económicos dos profissionais e que, no entanto, 

procuram se traduzir num reconhecimento dos conhecimentos profissionais e na 

indicação de que o profissional está habilitado para realizar um trabalho competente.  

 A existência de cursos de comunicação social com especialização em jornalismo 

constitui um passo no sentido desse reconhecimento académico. Trata-se de uma 

formação académica recente: a primeira faculdade portuguesa de jornalismo abriu apenas 

em 1979 (Correia e Baptista, 2007), sendo que ainda há profissionais no ativo que atuam 

desde antes desse período. Correia e Baptista referem que já antes havia esporadicamente 

tido lugar a realização de cursos de jornalismo: um organizado pelo Diário Popular, em 

1966, um promovido pelo Sindicato dos Jornalistas, em 1968 e um curso com a duração 

de três anos que teve início na Escola Superior de Meios de Comunicação Social, em 

1971. 
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 Mesmo sem ter continuidade, a existência de todos esses cursos – além de um 

projeto de curso superior que surgiu em 1970 – revelam que se cumpria uma necessidade 

social de acreditação profissional, ainda que, no caso português, não seja necessário ter o 

diploma desse curso para o exercício do jornalismo.  

 Ao situar as profissões em grupos, Rodrigues coloca o jornalismo entre as 

ocupações do espetáculo, juntamente com toureiros, músicos, realizadores de cinema, 

escritores ou jogadores:  

"este grupo integra ocupações com fraca ligação aos sistemas de 

formação, adotando dominantemente o modelo de credenciação pela 

experiência, combinada com mecanismos de certificação e 

regulamentação no acesso à profissão através da inscrição nas 

associações e da atribuição de carteiras profissionais. (...) A identidade 

profissional é construída em torno do ato profissional ou do setor de 

atividade, sendo a natureza do trabalho marcada por fraca autonomia e 

rotinização dos procedimentos (embora se possam registar casos de 

alguma tecnicização)." (Rodrigues, 2012: 51/2) 

 

 No entanto, as modificações da profissão ao longo dos anos fizeram com que o 

jornalismo pudesse ser colocado mais próximo do que Rodrigues chama de profissão de 

base disciplinar ou académica: "ocupações de elevado nível de qualificação, tendo como 

marca distintiva uma identidade coletiva construída em torno da área de formação, sendo 

marcante a diversidade de situações profissionais. (...) O modelo de credenciação baseia-

se no diploma, mas o modelo de certificação é, na maioria dos casos, aberto" (Rodrigues, 

2012: 51/2). Ao afirmar que encontra-se mais próxima, tenho em conta que, ainda que 

nem todas as áreas do jornalismo possam ser consideradas como de elevado nível de 

qualificação, existe uma diversidade de formações profissionais e o modelo de 

certificação pode basear-se no diploma, mas ainda assim é aberto – em Portugal, baseia-

se na Carteira Profissional de Jornalista. 

 Se existe uma discussão a respeito de considerar ou não o jornalismo como uma 

profissão, esta não se coloca para a assessoria de imprensa. Não existe uma certificação 

profissional para os assessores. Não há monopólio profissional, o que significa que 

qualquer pessoa, independentemente do seu percurso profissional ou de sua formação, 

pode trabalhar como assessor. E, no que diz respeito à deontologia, existem 

recomendações, como a elaborada por Granado e Malheiros num manual para assessores 

de imprensa e profissionais da área das ciências: "Acima de tudo nunca, por nenhuma 
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razão, seja a que propósito for, mentem aos jornalistas que lhes dirigem perguntas" 

(Granado e Malheiros, 2001: 32). No entanto, recomendações não constituem um código 

deontológico para quem exerce esta ocupação profissional e, pelo que se viu no processo 

eleitoral norte-americano de 2016 e posteriormente na presidência de Donald Trump, no 

referendo que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia e nas eleições 

brasileiras de 2018, o respeito pela verdade por parte dos assessores de imprensa depende, 

em grande medida, do poder que estes detêm.  

 

A corrente  funcionalista 

 No seu livro sobre sociologia das profissões, Rodrigues apresenta as várias 

correntes formadas para o seu estudo e os critérios pelos quais uma atividade pode ser 

considerada como profissão. Assim, segundo a abordagem funcionalista, pode-se 

verificar que tanto o jornalismo quanto a assessoria de imprensa cumprem uma das 

condições básicas para serem considerados como profissão. Ambos têm como marcas 

distintivas comuns "o exercício de atividades fundadas em saberes teóricos técnicos e 

científicos adquiridos durante um longo período de formação em instituições 

especializadas, a autoridade profissional legitimada com base nas competências técnicas 

especializadas num domínio de atividade limitado" (Rodrigues, 2012: 73). 

 Sob essa perspectiva, há uma proximidade entre jornalismo e assessoria no que 

toca a esta condição apresentada pela abordagem funcionalista da sociologia da profissão. 

São ambas atividades baseadas em saberes técnicos e – com o aumento do número dos 

que fazem o curso de comunicação – inclui-se aí um período alargado de formação em 

instituições especializadas. 

 No entanto, há outra condição que apenas o jornalismo preenche, que é a 

"orientação dos profissionais pelos valores do altruísmo, do desinteresse e do serviço 

público" (Rodrigues, 2012: 73). Estes valores encontram-se implícitos no código 

deontológico dos jornalistas, ao passo que na assessoria de imprensa o principal objetivo 

está relacionado não ao interesse público, mas à gestão da visibilidade social do cliente, 

ou seja, interesses privados – independentemente de estes coincidirem ou não com o 

interesse público, de forma permanente ou ocasional. 
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A corrente interacionista 

 À luz de uma segunda corrente da sociologia das profissões – a interacionista – 

também podem ser verificadas diferenças na avaliação se as atividades de jornalista e 

assessor de imprensa podem ser consideradas como profissão. Trata-se de uma corrente 

que analisa os processos através dos quais uma ocupação pode ter o estatuto de profissão. 

 Neste caso, tanto o jornalismo quanto a assessoria preencheriam uma das 

condições apontadas por Rodrigues como necessárias para que possam ser nomeadas 

como profissões: "existência de autorização e mandato sobre saberes 'sagrados' e secretos, 

confiados pela autoridade" (Rodrigues, 2012: 75).  No caso, poder-se-ia considerar como 

saber sagrado e secreto o domínio da intermediação de informações. 

 No entanto, o outro critério indicado por Rodrigues apenas é cumprido pelo 

jornalismo. Trata-se da "existência de instituições destinadas a proteger o diploma e 

manter o mandato, intermediárias entre o Estado e os profissionais e entre estes e o 

público" (Rodrigues, 2012: 75). Em Portugal, estas instituições seriam a Comissão da 

Carteira Profissional de Jornalista, com a função de manter o mandato, e a Entidade 

Reguladora para a Comunicação, responsável pela intermediação reguladora entre os 

profissionais e o público.  

 

A corrente neo-weberiana 

 Uma valoração diferente entre ocupação e profissão é adotada pela abordagem 

neo-weberiana. Segundo essa corrente, tanto o jornalismo quanto a assessoria de 

imprensa estariam em situação semelhante, por cumprir a "finalidade de reforçar o seu 

poder, prestígio e privilégios económicos" (Rodrigeus, 2012: 81).  

 Segundo essa forma de conceber a sociologia das profissões, a formação 

académica constituiria uma justificação ideológica para determinar o valor de mercado 

dos serviços proporcionados pelos profissionais, conduzindo a grupos profissionais 

fechados, com requisitos de entrada que não obrigatoriamente seriam a tradução de maior 

qualidade dos serviços oferecidos. Neste ponto, o que distingue os jornalistas dos 

assessores, pelo menos no caso português, é que os primeiros constituem um grupo 

profissional fechado, ao passo que o segundo grupo revela-se aberto. 



38 
 

A corrente sistémica 

 Por fim, a abordagem sistémica também releva as notáveis diferenças entre o que 

constitui o trabalho do jornalista e o de assessor de imprensa para que possam atender aos 

critérios do que é considerado como uma profissão. São quatro os critérios apresentados 

por Rodrigues: a fixação de jurisdição; a estrutura interna; as diferenças internas; e os 

tipos de diferenças internas (Rodrigues, 2012: 89). 

 Em relação à jurisdição, apenas o jornalismo cumpre – em Portugal – o requisito 

de ser vedado a outros grupos ou indivíduos desenvolverem essa atividade. Ainda que 

grande parte dos assessores tenham sido jornalistas, por terem conhecimentos adquiridos 

que facilitam o exercício dessa atividade, não existe na legislação portuguesa nenhum 

constrangimento legal para que a atividade não seja exercida por pessoas com outra 

formação ou profissão. Também não há reações de grupos sociais ou profissionais quando 

um assessor de imprensa tem uma formação diferente.  

 No que diz respeito à estrutura interna ou à organização social da profissão, 

Rodrigues refere-se aos grupos ou segmentos com formas ou características diversas; 

instituições de controlo, como escolas, credenciamento e verificação do cumprimento do 

código de ética; e situações de trabalho.  

 Quanto ao que toca aos grupos e segmentos e a situações de trabalho, estes existem 

tanto para os jornalistas como assessores de imprensa. Ambos atuam em áreas específicas 

de trabalho, como economia, cultura, política, desportos, ciências ou educação etc., 

havendo poucos que transitam de uma para outra. Apesar de haver alguns cursos com 

especialização em comunicação empresarial, não constituem requisitos para a entrada na 

atuação profissional, ao passo que o curso de jornalismo normalmente é visto como 

necessário para a obtenção da carteira – embora não seja obrigatório. Já a existência de 

credenciamento e um código de ética apenas se aplica ao jornalismo. 

 Relativamente às diferenças internas, há uma clara distinção entre o que ocorre na 

assessoria de imprensa e o que se verifica no jornalismo. Na primeira, geralmente não há 

grande diferenciação, a não ser em grandes empresas de assessoria de comunicação ou de 

comunicação estratégica. No jornalismo, na maior parte dos locais de trabalho, existe uma 

estratificação estabelecida, com estagiários, repórteres, redatores, editores e diretores em 

jornais; estagiários, repórteres, locutores, editores e diretores em rádio; e estagiários, 
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repórteres, repórteres de imagem, editores, apresentadores e diretores de informação em 

televisão. O surgimento de meios de informação através da Internet tornaram essas 

fronteiras mais fluidas, ainda que alguns desses meios virtuais tivessem optado por 

reproduzir as estruturas internas das organizações noticiosas não virtuais.  Na assessoria 

de imprensa, apenas pode ser encontrada diferenciação em algumas grandes 

organizações, não sendo este o padrão para o conjunto da atividade.  

 O mesmo ocorre no que diz respeito aos padrões de carreira do jornalismo, 

existindo uma grande diferenciação ao longo do trajeto profissional. Na assessoria de 

imprensa, não existe uma padronização do percurso. 

 Assim, segundo as correntes funcionalista, interacionista, neo-weberiana e 

sistémica da sociologia das profissões, o jornalismo encontra-se muito próximo de 

cumprir o conjunto do que são os requisitos para ser considerado como uma profissão, 

bastante distante do que ocorre na assessoria de imprensa. Esta, que não tem o diploma 

como modelo de credenciação, o seu modelo de trabalho não construído a partir de 

posições hierárquicas de dominação, têm fraca diversidade interna, com uma identidade 

coletiva difusa, e apenas pode ser considerada como uma ocupação profissional. 

 

 

Relações entre media e o poder político 

 

 Falar sobre como se relacionam os campos jornalístico e o do poder político é 

tratar de uma disputa de forças desigual. Como afirma Hess, "é difícil encontrar uma 

discussão a respeito da relação entre os governos atuais e a imprensa que não inclua as 

palavras gestão, manipulação e controlo" (Hess, 1984: 6). 

 Blumler e Gurovitch afirmam que, na busca de vantagens materiais e simbólicas 

por parte dos agentes políticos, ocorre uma disputa competitiva para influenciar e 

controlar a percepção pública dos principais eventos e temas políticos (Blumler e 

Gurovitch, 2005: 106).  
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 Numa visão pessimista a respeito desse relacionamento, Santos questionou na sua 

intervenção no 2º Congresso dos Jornalistas Portugueses o que é uma informação sobre 

o poder que não está ao serviço desse poder: 

"É óbvio que o jornalismo isento, rigoroso e factual não existe. Os 

factos não  têm, nunca tiveram, nem nunca terão uma única 

interpretação, que seria a verdadeira. E se isto é assim para os 

acontecimentos em geral, muito mais o é quando se trata de descrever 

os factos resultantes do funcionamento de uma sociedade, onde, por um 

lado, se verificam tensões resultantes de interesses divergentes e mesmo 

muitas vezes antagónicos e, por outro, se fica limitado a recorrer a 

canais de informação que (...) não são isentos, nem rigorosos, nem 

factuais." (Santos, 1987: 158) 

 

 Não se trata de algo que possa ser considerado uma situação fechada, 

impermeável. Se, como observa Schudson, pode-se dividir as fontes de informação em 

poderosas e de menos recursos, sendo que as primeiras têm maior facilidade para chegar 

aos jornalistas (Schudson, 2000: 177), isso muitas vezes não impede que informações que 

não sejam do interesse dos grupos mais poderosos da sociedade de chegarem a ser 

publicadas nos órgãos de informação. 

 Manning lembra que nem sempre os poderosos conseguem organizar os fluxos de 

informação como pretendem, o que pode criar situações de fugas de informação. Ele 

afirma que há um paradoxo, uma vez que os governantes teriam uma facilidade 

considerável em determinar as agendas e controlar a informação que chega ao domínio 

público, mas regularmente surgem publicadas notícias que as organizações corporativas 

e os governos não têm interesse em verem divulgadas (Manning, 2001: 47).  

 Considerando que a relação entre jornalistas e políticos pode ser considerada um 

caminho de duas mãos, Davis afirma que no dia a dia as relações entre os dois lados têm 

como fundamento um intercâmbio desconfortável e de pouca confiança. Ele atribui isso 

ao facto de que cada lado tem objetivos distintos do outro (Davis, 2009: 205). 

 Mesmo o pensamento político dos jornalistas indica reflexos dessa proximidade 

entre os media e o poder. Como indicou Gans, na introdução a um estudo comparativo  

sobre o posicionamento dos jornalistas em 1979 e 2004: "Se os jornalistas parecem mais 

conservadores estes dias é parcialmente porque 'o país' é visto como mais conservador, 

mas principalmente porque uma parte tão grande das suas fontes políticas são 

conservadoras" (Gans, 2004: XVII). 



41 
 

 Em grande medida, ele atribui essa situação à dependência dos jornalistas das suas 

fontes: "As notícias devem estar disponíveis antes que os jornalistas possam escolher o 

que eles consideram adequado, e enquanto as fontes oficiais tiverem a autoridade e os 

recursos para fornecerem declarações e apresentarem eventos que valem notícias, os 

jornalistas vão permanecer dependentes dessas fontes" (Gans, 2004: XVII). 

 Ao tratar as formas de poder, Thompson (1995: 17) apresenta-as em quatro 

classificações distintas: o poder económico, o político, o coercitivo e o simbólico. Essa 

qualificação, decorrente da leitura que Bourdieu realiza dos conceitos de Max Weber, 

indica como recursos do poder simbólico os meios de informação e comunicação e 

relaciona como instituições paradigmáticas dessa forma de poder as culturais, incluindo 

a Igreja, as escolas e universidades e as indústrias dos média, entre outras.  

 Thompson refere o poder simbólico como a capacidade de intervir no curso dos 

eventos, influenciar as ações de outros e, desta forma, criar eventos, através da produção 

e criação de formas simbólicas, que têm o objetivo de legitimar o poder político: "A 

autoridade do Estado também pode se sustentar pela difusão de formas simbólicas que 

visam cultivar e manter a crença na legitimidade do poder político" (Thompson, 1995: 

15). 

 Na qualidade de instrumentos da relação entre os campos político e económico e 

o campo da visibilidade – os media – o crescente número de assessores de imprensa levou 

a uma situação que Ward  denomina de "PR state", ou  Estado relações públicas (2007: 

3), a partir da constatação de que 4.000 jornalistas trabalhavam como assessores de 

imprensa no governo nacional ou nos governos regionais australianos na época em que 

escreveu o artigo "Government Communication in Australia (Ward, 2007: 17).   

 Não foi apenas a situação australiana que levou a este tipo de conclusões. O 

conceito de Estado-relações públicas constitui-se como síntese de uma das conclusões do 

trabalho realizado por Deacon e Golding após a análise da forma como o governo 

britânico e a sociedade se organizaram durante o processo de implantação da poll tax (um 

imposto a ser pago por cada habitante de uma moradia, que visava substituir o imposto 

em vigor, que era proporcional ao valor dessa moradia), em 1990: 

"A capacidade de criar e distribuir significado ainda se localiza nos 

centros de poder económico e político, tanto no âmbito do Estado como 

entre as camadas mais altas das autoridades empresariais e financeiras. 
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Mas esse poder é exercido dinamicamente. Ele é disputado, questionado 

e abusado tanto por dentro como por fora das suas estruturas. Os 

cidadãos são tanto testemunhas como participantes desse processo" 

(Deacon e Golding, 1994: 203). 

 

 Segundo Hallin e Mancini, ocorre uma identificação dos jornalistas com a 

autoridade do Estado, forma usada por estes profissionais para legitimarem o seu poder: 

"O jornalista tomará agora o 'enquadramento' dado pelos oficiais [funcionários, numa 

melhor tradução] do governo e organizará a 'estória' na qual a interpretação oficial aparece 

como a única interpretação possível" (Hallin e Mancini, 1993: 323). 

 Trata-se de um processo que não é uniforme nem linear. Pfetsch, num estudo 

comparado das relações entre o poder e os media nos Estados Unidos, no Reino Unido e 

na Alemanha, observou que a forma de o governo agir em relação ao fornecimento de 

informações ao publico modificou-se ao longo do tempo, passando de uma atividade de 

distribuição de comunicados de imprensa baseada em relações pessoais entre políticos e 

jornalistas para um processo profissionalizado e especializado de comunicação 

estratégica de controlo do fluxo de notícias. 

 A respeito das diferenças entre os três países, ela conclui que, devido às 

características próprias da política e da organização dos meios de comunicação norte-

americanos – o que inclui um presidencialismo forte, um sistema de media comercial 

forte e um jornalismo que se coloca em campo contrário à política – a gestão de notícias 

é centrada nos media, ao passo que na Alemanha e no Reino Unido, com um sistema 

político parlamentarista e partidos fortes, além de uma imprensa governamental forte e 

uma relação entre a imprensa e o governo menos conflituosa, a gestão do fluxo tende a 

ser centrada no lado político. Não seria excessivo concluir que, pelas características 

próprias da política portuguesa e pela forma como os meios de comunicação social estão 

organizados em Portugal – com a maior fragilidade financeira dos media – a gestão do 

fluxo no panorama português também esteja centrada no lado político, com ainda maior 

peso do que no Reino Unido e na Alemanha.  

 Pfetsch considerou que a situação não era imutável. No seu artigo, ela alertou para 

a existência de uma modificação dos processos, no sentido de uma maior aproximação à 

forma de gestão norte-americana por parte dos meios de informação britânicos e alemães. 

No entanto, o seu artigo surgiu antes de grandes mudanças no panorama mediático e 
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político norte-americano, que ocorreram a partir do início do século, com a alteração das 

mentalidades ocorrida após os atentados de 11 de setembro de 2001 e o surgimento de 

um grande interveniente no espaço de informação como a Fox News, o que poderia ir no 

caminho inverso ao que previa em 1999. 

 Por sua vez, ao tratar o jornalismo político, Gans afirma que os jornalistas, 

queiram ou não, ajudam a legitimar e até glorificar as fontes e os estratos sociais sobre os 

quais escrevem. Ele ilustra essa conclusão com uma frase de efeito: "Na realidade, os 

jornalistas seguem o poder" (Gans, 2003: 47), exemplificando isso com situações como 

o caso de o presidente norte-americano surgir nos textos como quem tomou uma 

determinada medida, sendo que esta poderia ter sido adotada por um membro da equipa 

do presidente sem que ele tenha sequer tomado conhecimento da mesma. Outro exemplo 

encontra-se no facto de os jornalistas citarem uma frase como sendo do presidente norte-

americano, mesmo sabendo que teria sido escrita originalmente por um ghost-writer.   

 Para a esmagadora maioria dos autores que se debruçaram sobre esse assunto, a 

imprensa livre tem como função tornar-se um contraponto às estruturas de poder da 

sociedade. Desta forma, constitui um dos fundamentos do sistema democrático, como 

indica o relatório Levenson, elaborado pelo parlamento do Reino Unido após o escândalo 

de escutas ilegais de conversas e mensagens que acabou por resultar no encerramento do 

jornal News of the World, o que ocorreu em 2011.  

"O argumento geral a favor da liberdade de imprensa como uma forma 

de  comunicação livre (...) está relacionado com uma variedade de 

motivos. Estes incluem a capacidade de dar uma voz ativa no domínio 

público para aqueles que não têm a capacidade de fazer isso por si 

próprios, (talvez com menor importância nesta era dos media sociais e 

da possibilidade de expressão na Internet). De especial importância, 

isso tem a ver com a constituição dos media, por direito próprio, em um 

fórum público, em que a informação, as ideias e o entretenimento são 

tanto colocados para circular como são objeto de escrutínio." 

(Levenson, 2012: 62) 

 

 Esta concepção, que abarca a generalidade dos meios de comunicação em 

democracia, convive com uma intenção própria desses meios de intervir na realidade. 

Trata-se de uma intervenção com o objetivo político de transformar a realidade, 

independentemente de estar ou não ligada a um partido ou agremiação que vise o poder. 

Até mesmo a criação de um meio de comunicação cujo objetivo seja dar à sociedade o 

acesso à informação fidedigna, com transparência, constitui uma forma de transformação 
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do espaço público, no sentido de proporcionar maior acesso e conhecimento por parte do 

público em relação aos mecanismos de poder. Uma tal publicação parte do princípio de 

que existiria uma lacuna na sociedade que deveria ser preenchida. Ou seja, estando ou 

não ligado a um grupo político, esse jornal acabaria por corporizar um projeto de 

reorganização social, ao intervir no funcionamento da sociedade. 

 Esta visão não pode ser confundida com o conceito de paralelismo, elaborado 

originalmente por Seymour-Ure e posteriormente utilizado por Hallin e Mancini (2010: 

40), como um dos quatro critérios fundamentais para a comparação entre os sistemas de 

média dos vários países. O paralelismo refere-se ao alinhamento entre os meios de 

comunicação e estruturas políticas existentes, ao passo que neste caso fala-se apenas em 

intervir no espaço público e que toda intervenção tem um objetivo de transformação.  

 Entre os vários exemplos dessa intervenção pode apontar, em Portugal, o do jornal 

Público. Criado menos de cinco anos após a entrada do país na então Comunidade 

Europeia, o jornal propunha-se a ajudar a transformar o país no sentido de sua 

europeização, ou seja, trazer para o país os valores europeus. Assim, lê-se no seu Estatuto 

Editorial que o Público inscreve-se "numa tradição de jornalismo exigente, de qualidade, 

recusando o sensacionalismo e a exploração mercantil da matéria informativa". (Público, 

s. d.) 

 Outro exemplo pode ser encontrado no jornal brasileiro O Globo, no editorial que 

assinala a primeira edição dominical desse órgão de informação, assinado pelo seu 

proprietário Roberto Marinho e publicado em 2 de junho de 1972. Nesse artigo, Marinho 

defende um objetivo de uma sociedade conservadora, baseada nos valores da família: "Se 

somos, de segunda a sábado, o jornal lido em todo o país, mas que se fixa no lar, jornal 

da família que é, como se explicaria que O GLOBO6 prosseguisse privando os seus 

leitores, aos domingos, da continuidade da sua presença?" (Marinho, 1972: 1) 

 

 

 

                                                           
6Em maiúsculas no original. 
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Jornalismo e assessoria – conflito ou cooperação 

 

 As relações entre jornalistas e fontes – considerando-se os assessores de imprensa 

como fontes profissionalizadas, são objeto de estudos tanto na área do jornalismo quanto 

na de relações públicas. Apesar de existir uma grande quantidade de estudos na área das 

relações públicas, provavelmente maior do que os estudos no campo do jornalismo 

dedicados ao tema, normalmente eles deixam de lado aspectos importantes do 

relacionamento entre os dois lados na construção da notícia.  

 Vai no sentido de identificar essa distinção presente entre os estudos na área das 

relações públicas e os do jornalismo o caminho adotado por el-Nawawy e Kelly, num 

artigo em que comparam as fontes governamentais e jornalistas em Israel e no Egito, no 

qual os dois autores identificam dois modelos de estudo desse relacionamento: o modelo 

assimétrico e o modelo do newsmaking. O modelo assimétrico, ligado às relações 

públicas e à assessoria de imprensa, trata apenas do papel das fontes ao disseminar as 

notícias pelos media, ao passo que o modelo do newsmaking, além de abarcar a atividade 

da fonte ao passar notícias para os meios de comunicação, também inclui o papel 

desempenhado pelos jornalistas na investigação e verificação dessas informações (el-

Nawawy e Kelly, 2001: 106).  

 É a visão a partir do newsmaking que permite identificar a existência de duas 

posições distintas a respeito da relação entre jornalistas e assessores de imprensa. Uma 

sondagem realizada no Brasil pelo portal Comunique-se – dedicado a questões ligadas ao 

jornalismo – com 711 jornalistas de jornais impressos (28,8% desse total), revistas 

impressas (20,5%), sites (14,9%), televisão (13,5%), rádios (6%) e outros chegou à 

conclusão de que, para os profissionais da informação "a atividade da assessoria é vista 

como facilitadora, principalmente quando facilita a interação com as fontes" 

(Comunique-se, 2012).  

 A posição de que jornalismo e assessoria constituam áreas em cooperação é 

apresentada por Carvalho: "A mediação entre as organizações que são fonte de 

informação e as redações jornalísticas atende tanto aos interesses do jornalismo, pela 

pauta, quanto aos interesses da instituição, no que tange à seleção do que vai ser divulgado 

e como o será" (Carvalho, 2016: 23). 
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 Na mesma linha, Molotch e Lester, ao tratarem das relações entre jornalistas e 

fontes, afirmam que ambos têm necessidade de acontecimentos, os primeiros porque 

precisam diariamente editar um jornal e os segundos porque precisam de visibilidade 

(Molotch e Lester, 1993), 

 Defendendo que os dois lados devem ter um papel de colaboração, Duarte e 

Duarte apresentam isto como uma das tarefas profissionais dos assessores, ligada à gestão 

do fluxo de informação: "divulgar; informar; produzir; redigir, definir o quê, como e 

quando divulgar; facilitar o acesso da imprensa; manter boas relações com a mídia; 

elaborar pautas; servir como fonte; viabilizar a publicação de matérias de interesse da 

imprensa; etc." (Duarte e Duarte, 2006: 138) 

 Bueno apresenta o fundamento para que possa haver uma colaboração entre 

jornalistas e assessores de imprensa, ressaltando que esta colaboração deverá ter como 

base a ética: "O relacionamento com a mídia, obrigatoriamente, deverá pautar-se por uma 

postura irrepreensivelmente ética, o que significa dizer que as assessorias de imprensa 

não poderão, sob nenhuma hipótese, abrir mão da transparência e do profissionalismo 

para o estabelecimento de parcerias saudáveis com veículos e jornalistas" (Bueno, 2005: 

84).  

 Com uma postura crítica em relação à ideia de conflito entre jornalistas e 

assessores, Chaparro relata a visão que é partilhada por muitos que consideram que não 

possa haver colaboração entre os dois lados: "Em nome da deontologia, divide-se o 

mundo da informação em dois territórios: o território do bem, nas redações; o território 

do mal, nas assessorias. De um lado os santos, do outro os pecadores" (Chaparro, 2001: 

47). 

 Em outro trabalho, Chaparro relativiza a ideia de que os dois lados não possam 

trabalhar em cooperação, afirmando que isso deriva de um julgamento moral por parte de 

quem defende uma dicotomia insanável:  

"Mesmo assim, devemos reconhecer que as relações entre instituições 

e imprensa decorrem em interfaces conflitantes. Existe um natural 

confronto de perspectivas, que a tradição e a cultura do jornalismo 

reforçam. De um lado estão os jornalistas e seu obrigatório vínculo ao 

interesse público; de outro, as instituições, em ações determinadas 

pela prioridade do interesse particular. Será esse um verdadeiro 

conflito? Penso que não. Trata-se de um falso conflito. Porque não se 

deve cair na simplificação de ver no interesse público o valor que se 
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opõe ao interesse particular. Essa seria a lógica moralista, como se de 

um lado estivesse o bem, de outro o mal" (Chaparro, 2010: 50). 

 

 Mesmo reconhecendo as disputas entre os jornalistas e as fontes, Rieffel aponta 

para um jogo de poder entre os dois lados:  

"As relações entre jornalistas e fontes devem ser concebidas como uma 

negociação na qual cada um dispõe de certos recursos e exerce, 

efetivamente, uma  influência sobre o outro. (...) os homens políticos 

procuram manter e aumentar a dependência dos jornalistas, enquanto 

estes procuram libertar-se do domínio das fontes políticas oficiais de 

modo a salvaguardarem uma certa autonomia. A interdependência dos 

atores assenta tanto em estratégias de cooperação (cada vez mais 

maioritárias) como em conflitos, e não se resume ao domínio de uma 

das partes sobre a outra" (Rieffel, 2003: 143) 

 

 Por seu lado, Pinto indica que a convivência entre jornalistas e fontes – e a 

negociação permanente na qual tratam dos assuntos a serem publicados – traz uma 

ameaça à independência dos profissionais da informação: "Os riscos são, por conseguinte, 

significativos, não sendo o menor deles o de os jornalistas, nessa permanente negociação, 

deixarem, na prática, de o ser, para se converterem em corifeus dos poderes ou em simples 

comerciantes de informação" (Pinto, 2000: 285). 

 O conceito de negociação permanente entre jornalistas e fontes também é 

defendido por Gans (2004), que fala numa relação de obrigações recíprocas. Ele afirma 

que essa negociação depende de incentivos, do poder que a fonte de informação detém, 

da proximidade social e geográfica entre jornalista e fonte e do fornecimento de 

informações credíveis. 

 Ao preparar um manual para o trabalho de relações públicas para assessores que 

trabalhem no setor público – o que inclui a área política – Duarte explica a dualidade da 

posição do assessor de imprensa, que tem de lidar com o objetivo político de passar a 

mensagem favorável ao titular do cargo público e o trabalho do jornalista, que deveria ter 

uma posição crítica em relação a essa mensagem e à atividade exercida pelo político: 

"A fonte de informação precisa do jornalista para mostrar o que faz, o 

que pensa, de modo a fortalecer sua atuação como personalidade 

pública; mas, ao mesmo tempo, coloca seu 'capital-imagem' nas mãos 

de um ator crítico e desconfiado, sobre o qual não tem controle. Um 

ator que tem a capacidade de amplificar a percepção de práticas 

consideradas inadequadas e de estabelecer o contraditório em ideias 
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supostamente à prova de contestação, criando um embate de força no 

âmbito da esfera pública". (Duarte, 2006: 3) 

 

 A discussão também ocorre em Portugal. Na conclusão do seu trabalho sobre 

fontes profissionais de informação que trabalham na Assembleia da República 

portuguesa, Ribeiro reconhece a existência de tensão na relação entre os dois lados, mas, 

no entanto, afirma que "assessores e jornalistas precisam uns dos outros, sendo lícito 

afirmar que um relacionamento pró-ativo convém aos dois lados" (Ribeiro, 2013: 231). 

 A existência de uma relação de cooperação implica – como em todas as relações 

– um equilíbrio entre os poderes. Acontece que, normalmente, o lado mais forte é o dos 

assessores de imprensa, uma vez que os jornalistas enfrentam constrangimentos nos seus 

trabalhos resultantes de horários rígidos em que um trabalho tem de estar pronto, 

limitações financeiras ou outras. Como afirma Neveu: "Formados em escolas 

especializadas ou vindos do jornalismo, estes profissionais da comunicação dispõem de 

um conhecimento preciso dos métodos de trabalho dos jornalistas, que lhes permite 

antecipar as suas limitações e expectativas" (Neveu, 2005: 69).  

 Mesmo a questão prática da rigidez do horário em que um texto deva ser publicado 

ou que uma peça deve ser emitida em rádio ou televisão pode ser uma forma de conseguir 

influir no trabalho do jornalista: "a formatação de uma informação pronta a publicar pode 

ajudar um jornalista sobrecarregado de trabalho" (Neveu, 2005:69).  

 Traquina versou sobre essa situação, ao afirmar que  

"Uma parte significativa das notícias produzidas tem como base fontes 

que são profissionais no 'negócio' de lidar com o campo jornalístico (...), 

conhecendo bem a mecânica do trabalho jornalístico, nomeadamente 1) 

a necessidade de a matéria fornecida (os press releases) assumir certas 

formas e seguir certas convenções; e 2) o reconhecimento que um 

timing cuidadoso da informação divulgada pode influenciar não só a 

cobertura, mas também o conteúdo da notícia publicada" (Traquina, 

1993: 173). 

 

 O facto de que um lado tem maior poder sobre o outro também é ressaltado por 

Moloney e Kevin: "A assessoria de imprensa não é uma busca por simetrias 

comunicativas, mas sim a busca de vantagens comunicativas que fortaleçam os interesses 

de quem ela serve" (Moloney e Kevin, 2005: 12). 
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 Na mesma linha, Traquina acrescenta que deve haver sempre uma verificação da 

fonte: "o jornalista sabe que as fontes de informação não são desinteressadas. Para poder 

acreditar na fonte, é preciso que esta prove a sua credibilidade" (Traquina, 1993: 172). 

 Por seu lado, Weber apresenta o objetivo da assessoria de imprensa na área 

política como o que poderia ser resumido na busca da hegemonia política: "Todo processo 

de comunicação, inerente aos regimes democráticos, mais do que a necessidade de 

prestação de contas, de exercitar a relação com o público, está dirigido à propaganda de 

um projeto político, de um sujeito, de um partido" (Weber, 2007: 39). 

 Com isso, essas relações podem ultrapassar os limites colocados pelos códigos 

deontológicos e de ética. É o que indica Neveu, que afirma que a tarefa da comunicação 

dos interesses dos clientes por parte dos assessores de imprensa passa pelo 

desenvolvimento de "técnicas de sedução cujo limite é a corrupção" (Neveu, 2005: 69).  

 Neveu apresenta uma classificação de algumas das estratégias usadas pelas fontes 

profissionalizadas. Entre elas, estão o controlo do acesso à informação ou ao evento 

noticioso, através da acreditação; a sedução, através de prendas e prebendas; ou o 

aproveitar das debilidades das publicações – que podem ser logísticas, financeiras – o que 

pode ser exemplificado com a oferta de viagens, estadas e almoços às publicações que 

atuam na área do turismo por parte de escritórios de promoção turística. 

 Defendendo que existiria uma oposição ética entre jornalismo e assessoria, 

Kucinski explica como se dá, na prática, o que chama de promiscuidade entre as duas 

áreas. Na visão de Kucinski, a eliminação do caráter crítico da reportagem jornalística é 

consequência de um novo momento da comunicação na sociedade: "Houve também uma 

perda muito grande da demarcação ética, à medida que a comunicação passou a fazer 

parte de todas as atividades da sociedade, e que se criaram assessorias de imprensa em 

todas as instituições públicas e privadas. Todas as grandes empresas têm a sua assessoria 

" (Kucinski, 2002: 100). 

 Na mesma linha, Calison e Seltzer definem a relação entre os dois lados como de 

conflito: "As investigações anteriores indicaram que o relacionamento entre os media e 

as assessorias de imprensa está repleta de antagonismos, conflitos, mal entendidos e 

baseada em diferentes necessidades e orientações. (...) Este estado de coisas reflete o 
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conflito de interesses inerente que existe dentro do relacionamento entre as duas 

profissões" (Callison e Seltzer, 2010: 17). 

 Trata-se de uma visão próxima da expressa por Correia: "O poder das fontes 

organizadas ligadas aos diversos poderes condiciona cada vez mais a capacidade de 

decisão e a autonomia dos jornalistas" (Correia, 2006: 117). 

 McNair vai mais longe na acusação de que a assessoria de imprensa tem um papel 

nocivo ao jornalismo, afirmando que "os métodos e as práticas das assessorias de 

imprensa são considerados como responsáveis pela subversão da integridade normativa 

da esfera pública, ao transformá-la num veículo para atingir interesses escusos, 

subordinando os interesses públicos" (McNair, 2000: 6). 

 A discussão em Portugal chega a atingir posições extremadas. Exemplo disso foi 

a intervenção de Tavares no 2º Congresso dos Jornalistas Portugueses, em que criticou a 

ligação dos profissionais a campanhas políticas:  

"Em toda parte há jornalistas ao lado dos políticos, em tempo de 

eleições e não só. (...) Mas nenhum jornalista jamais passou à história 

como jornalista por ter sido adido de um ministro ou porta-voz de um 

presidente. Nenhum se prestigiou por ter feito o oposto do que deveria, 

propaganda em lugar de informação" (Tavares, 1987: 240). 

 

 Na mesma intervenção, ele relatou o caso do jornalista Joaquim Letria, que foi ser 

porta-voz da presidência da república. Depois voltou à televisão e, enquanto coordenava 

a apresentava o Jornal das Nove na RTP, assumiu um lugar na comissão diretiva do 

Partido Renovador Democrático, gerando a seguinte observação de Tavares: "não se pode 

estar dos dois lados da barricada ao mesmo tempo, no lado da informação e no lado do 

poder" (Tavares, 1987: 241). 

 A posição de Tavares – que já teve cargos de direção em várias publicações em 

Portugal – ao longo do tempo tornou-se mais extrema. Exemplo disso encontra-se num 

texto de opinião no jornal Expresso, em que refere-se a Fernando Lima, profissional que 

deixou o jornalismo para exercer a assessoria de imprensa governamental, afirmando que 

é um "ex-jornalista que se recicla em cortesão do poder"  (Tavares, 10/9/2016: 7). 
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Essa opinião de Tavares alinha-se com o que afirma Ribeiro: "um discurso de 

diabolização das Relações Públicas, o qual encontra eco em franjas importantes da 

opinião pública e publicada" (Ribeiro, 2009: 13). 

 Cerejo, na sua intervenção no 2º Congresso dos Jornalistas Portugueses, levantou 

a questão de que as normas deontológicas impedem que os jornalistas trabalhem como 

assessores de imprensa, o que deveria dar garantias de independência em relação aos 

poderes político e económico. No entanto, ao falar do "jornalismo como troca de favores", 

questionou: "Que parcela dos conteúdos da nossa informação provém efetivamente da 

iniciativa autónoma e desinteressada dos seus produtores? E que parte resultará dos 

telefonemas dos amigos, dos pedidos diretos ou das sugestões irrecusáveis de camaradas 

de profissão, conterrâneos, correligionários de partido, clube, sindicato...?" (Cerejo, 1987: 

214/215)  

 A discussão dentro da categoria não é unânime. Enquanto Cerejo defendia a 

incompatibilidade sacramentada nos Estatutos dos Jornalistas entre os que têm a carteira 

profissional para atuarem na área da assessoria de imprensa, no congresso dos jornalistas 

seguinte, 11 anos depois, Rosado defendeu que "a atividade de assessoria não deve ser 

um fator de exclusão e deve ser considerada como uma forma legitima de exercício da 

profissão de jornalista" (Rosado, 1998: 108). 

 Nesse mesmo congresso, Serrano partiu da questão básica: a serviço de quem atua 

o profissional? Ela defendeu que "não me parece, pois, curial, a defesa de certas posições 

que preconizam poder um jornalista trabalhar, de manhã, para uma autarquia ou para o 

jornal de um partido ou de outra instituição e, à tarde, fazer o seu horário na redação de 

um jornal, rádio ou televisão" (Serrano, 1998: 118). No entanto, ela reconheceu que a 

contaminação entre o campo do jornalismo e o da política é cada vez maior. 

 

Dos dois lados 

 Em sua dissertação sobre a mediação entre assessores e imprensa na Câmara 

Municipal de Porto Alegre, no Brasil, Pedroso adotou uma posição em que considera a 

relação como de conflito: "Minha hipótese norteadora foi de que as assessorias de 

imprensa oficiais das instituições políticas, portanto públicas – legislativos, executivos e 

judiciários em todos os níveis – acabam tornando-se aparelhos políticos de sustentação 
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do status que as cerca, filtrando e construindo uma informação/formação" (Pedroso, 2006: 

17). 

 Por trás dessas posições existe um debate a respeito do papel social desempenhado 

tanto pelos assessores de imprensa quanto pelos jornalistas, o que é discutido no âmbito 

da role theory. Peters aborda a questão ao analisar o caso dos profissionais que atuam 

concomitantemente nos dois campos: "A role theory concebe as identidades dos papeis 

como fluidas e suscetíveis não apenas às normas como às expectativas pessoais e sociais. 

Quando os indivíduos representam múltiplos papéis, as suas experiências pessoais variam 

– de agradáveis a problemáticas e de papéis claramente demarcados a situações confusas" 

(Peters, 2013: 7). 

 Há vários estudos a respeito dessa situação em que um profissional executa ao 

mesmo tempo os trabalhos como jornalista e assessor de imprensa. Exemplo disso é o 

artigo em que Frölich, Koch e Obermaier tratam da situação alemã, em que citam um 

levantamento realizado pelo Sindicato dos Jornalistas da Alemanha, cujos resultados 

apontam para que cerca de 40% dos jornalistas freelancers naquele país realizam 

concomitantemente trabalhos como assessores de imprensa – dedicando 20% do seu 

tempo de trabalho à assessoria – e que 56% deles escondem dos meios de comunicação 

para quem trabalham que também realizam trabalhos remunerados como assessores de 

imprensa (Frölich, Koch e Obermaier, 2013: 812). 

 Situação distinta de trabalho para os dois lados é vivida no estado norte-americano 

do Missouri. Ali, os jornalistas são convocados pelos tribunais para realizar o trabalho de 

mediação entre os tribunais e a imprensa, o que constitui uma tarefa semelhante à dos 

cidadãos que são convocados para atuarem como jurados em julgamentos, ou seja, uma 

atividade obrigatória (Peters, 2013). 

  Em grande medida, a distinção entre essas atividades profissionais decorre do 

enquadramento legal e deontológico do país onde o profissional se encontre. Se em 

Portugal, que adotou um Estatuto do Jornalista (CCPJ, 2007) que impede o exercício 

concomitante das duas atividades profissionais, países como a Espanha, o Reino Unido 

ou os Estados Unidos não têm uma legislação que divida as duas atividades. 

 A legislação portuguesa que determina a separação entre jornalistas e assessores 

é derivada do articulado legislativo francês a esse respeito, especialmente das leis 
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Brachard, de 1935, e Cressard, de 1974. Assim como se pode verificar na legislação 

portuguesa, a lei Cressard estabelece "uma incompatibilidade no que concerne aos que 

trabalham na publicidade, o que não significa que os jornalistas não possam, 

ocasionalmente e em nenhum caso, receber minoritariamente pagamentos por trabalhos 

publicitários " (CCIJP, s. d.).  

 No Brasil, o Código de Ética dos jornalistas apenas impede os profissionais de 

"realizar cobertura jornalística para o meio de comunicação em que trabalha sobre 

organizações públicas, privadas ou não governamentais, da qual seja assessor, 

empregado, prestador de serviço ou proprietário, nem utilizar o referido veículo para 

defender os interesses dessas instituições ou autoridades a elas relacionadas" (FENAJ, 

2007). 

 A situação no Brasil difere da portuguesa, uma vez que nesse país a assessoria de 

imprensa é considerada atividade exclusiva dos jornalistas (Bittencourt, 2005: 87) e o 

Código de Ética brasileiro abre uma exceção para os jornalistas que exercem a assessoria 

quanto à necessidade de ouvir os dois lados na apuração de fatos para a elaboração de 

uma informação.  

 O paradigma legal brasileiro permite criar uma situação ainda mais confusa, uma 

vez que, em alguns organismos públicos, os assessores de imprensa não são contratados 

para cargos de confiança, mas em resultado de concursos públicos. Na qualidade de 

funcionários públicos, com estabilidade no emprego, a sua função passa a ser não a de 

tentar tornar as abordagens mediáticas à atividade dos organismos públicos favorável a 

quem ocupa os cargos dirigentes – como ocorre com a maior parte dos assessores de 

imprensa nos outros países –, mas a de dar transparência às decisões tomadas nesses 

organismos públicos.  Torna-se muito fácil, nesse contexto, que sejam gerados cenários 

de conflito entre a função exercida pelos assessores de imprensa de organismos públicos 

e os titulares políticos dos mesmos. 

 Sem propor o exercício do jornalismo e da assessoria ao mesmo tempo, no 3º 

Congresso dos Jornalistas Portugueses Rosado defendeu a permeabilidade entre as 

atividades profissionais de jornalista e de assessor de imprensa: "Não é possível, nem 

desejável, impor as restrições que têm, de forma quase simbólica, mas generalizante, 

vigorado nos últimos anos relativamente ao trabalho de assessoria" (Rosado, 1998: 109).  
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 Ele justificou a sua posição afirmando que, além de ser uma atividade tão honesta 

quanto qualquer outra profissão, há vantagens para todos os envolvidos se o trabalho de 

assessor for desempenhado por uma pessoa que seja jornalista ou que tenha formação 

jornalística.  

 Perante estas visões conflitantes a respeito da relação entre assessores de imprensa 

e jornalistas que existem na sociedade, um caminho para a definição nesse terreno é 

utilizar o conceito de campos, concebido por Bourdieu, que se constituem num poder 

simbólico caracterizado como uma forma de coerção que se baseia em um rol de 

instrumentos estruturados e estruturantes, que leva os indivíduos ou as instituições a 

agirem conforme os padrões pretendidos por quem controla esses instrumentos 

(Bourdieu, 2006). Nesse sentido, a assessoria de imprensa tem como função fazer com 

que os meios de informação atuem no sentido que favoreça os seus clientes, tanto ao 

publicar artigos ou peças favoráveis a esses clientes, contrários aos seus adversários ou 

mesmo reduzindo o impacto de notícias contrárias aos interesses que defendem. A 

assessoria atua como uma força de pressão, que busca favorecer as instituições ou 

personalidades, agindo com o conhecimento dos jornalistas, que encaram a sua atividade 

como natural, como um integrante legítimo do jogo da informação. 

 Assim, o trabalho do assessor acaba por constituir uma tentativa de direcionar o 

foco do trabalho dos jornalistas. Constituindo o interesse público como o centro da área 

de trabalho do profissional da informação, a função do assessor de imprensa será procurar 

que esse foco centre-se em interesses específicos, que podem ou não estar ligados ao que 

seja interesse público.  

 De alguma forma, as mensagens, informações ou propostas de textos enviadas 

pelos assessores aos jornalistas devem ter um lastro de interesse público, para que essas 

proposições sejam aceitas e utilizadas pelos jornalistas. Como afirma Habermas, "As 

public relations dotam o seu objeto da autoridade de um objeto de interesse público, sobre 

o qual o público das pessoas privadas que raciocinam forma a sua opinião em liberdade 

– essa é a aparência desejada" (Habermas, 2012: 331). 

 Será o trabalho quotidiano dos jornalistas ligado ao interesse público que faz com 

que estes profissionais tenham os conhecimentos que os tornam o principal campo de 

recrutamento para as funções de assessores de imprensa.  
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Capítulo 3 

 

Da natureza do jornalismo – questões éticas e deontológicas 

 

 Segundo Bourdieu, uma das questões-chave a respeito de um campo versa a 

respeito de qual o seu grau de autonomia. Ele situa o campo do jornalismo como tendo 

um alto grau de heteronomia:  

"Trata-se de um campo com autonomia muito fraca, mas a sua 

autonomia, apesar de fraca, significa que não se pode compreender o 

que ocorre no seu interior simplesmente com base no conhecimento do 

mundo circundante: para entender o que acontece no jornalismo, não é 

suficiente saber quem financia as publicações, quem anuncia, quem 

paga pelos anúncios, de onde vêm subsídios e assim por diante. Parte 

do que é produzido no mundo do jornalismo não pode ser compreendido 

a menos que se conceitualize este microcosmo enquanto tal e procure-

se entender os efeitos que as pessoas que nele estão incluídas exercem 

uns sobre os outros". (Bourdieu, 2005: 33) 

 

 Bourdieu aponta para a existência de uma relação direta entre a autonomia do 

campo e maior ou menor possibilidade de se compreender a lógica segundo a qual este 

funciona (2005: 34). Por seu lado, Rieffel considera que o campo jornalístico pode ser 

compreendido através do conhecimento da interdependência entre este e os outros campos 

da sociedade, como o campo político e o econômico e cujas relações de força baseiam-

se, em grande medida, na lógica comercial resultante da concorrência (Rieffel, 2003: 

141/142). 

 A explicação apontada por Bourdieu tem uma condicionante, que já foi levantada 

por Wittgenstein. Bourdieu afirma que deve-se olhar para as regras de funcionamento 

para se compreender o funcionamento do campo (Wittgenstein, 2001: 33/35). No entanto, 

ocorre que estas não são permanentes. Como nos jogos de palavras, as regras podem ser 

modificadas durante o correr jogo. Pode haver algumas condicionantes para a mudança 

de regras. A primeira é que as mudanças visam garantir o controle sobre o 

jogo/microcosmo. E a segunda é que essas modificações devem ser aceitas por uma 

parcela dos seus participantes que seja determinante para o jogo – não obrigatoriamente 

em termos de quantidade, mas de posicionamento em relação ao centro do jogo. 
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 No caso do jornalismo as regras do jogo estão estabelecidas pelos marcos 

deontológicos e éticos que os profissionais dessa área devam seguir. No entanto, são 

limites que se encontram sempre sob pressão ou, como afirma Champagne, "a história do 

jornalismo poderia ser, em grande parte, a história de uma autonomia impossível – ou, de 

uma forma menos pessimista, uma história sem fim de uma autonomia que deve sempre 

ser reconquistada, por estar sempre ameaçada" (Champagne, 2005: 50). 

 Com ironia, Champagne afirma que a grande contradição do campo jornalístico 

encontra-se no facto de que as práticas que mais se adequam ao campo jornalístico não 

são lucrativas (2005: 51). Ele indica que, nas sociedades democráticas, o campo a que o 

jornalismo está submetido não é o político, mas o económico (Champagne, 2005: 52). 

 Mas se o campo jornalístico está em disputa pelo campo económico e pelo campo 

político, o jornalismo mantém uma imagem à parte dessa disputa, distanciamento este 

cujo fundo é ético. "O ethos tem sido o ponto de partida que, como um fio condutor, 

permite-nos estudar a nossa personalidade histórica, muito vinculada à teoria da vida 

jornalística, da sua ética e estética" (Vargas, 2014: 135). Ou seja, existe uma ligação entre 

o sentimento de pertença e a própria definição do que somos. Para os profissionais, a 

definição de que são jornalistas está relacionada aos parâmetros éticos em que se 

enquadram. 

 Enquanto os jornais se dedicam a ter uma intervenção que acaba por ser 

transformadora da sociedade, o trabalho dos jornalistas é apresentado como sendo 

realizado sob parâmetros distintos, baseados em critérios de verdade, objetividade e 

imparcialidade. Assim, Cornu cita Camus ao afirmar que "o primeiro dever do jornalista 

na procura, redação e no comentário dos acontecimentos é respeitar a verdade sejam quais 

forem as consequências para si mesmo; e isto devido ao direito que o público tem de 

conhecer a verdade" (Cornu, 1999: 75). 

 O relato dos valores que movem o jornalismo é acompanhado por Camponez que, 

tendo como base uma análise dos vários códigos de ética do jornalismo europeu, 

identifica esses valores como sendo "a verdade, a integridade, a competência, a lealdade, 

o respeito, a compaixão, a responsabilidade, a independência, a equidade e a honestidade" 

(Camponez, 2011: 72).  
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 Reconhecendo a existência de um conflito entre os objetivos dos meios de 

informação e os parâmetros estabelecidos pelos códigos éticos e deontológicos que 

conformam o jornalismo enquanto profissão, Fidalgo apresenta a visão de que existiria 

uma dupla lealdade dos jornalistas:  

"Uma das contrapartidas que as empresas informativas têm de garantir 

em virtude de seu estatuto particular é a aceitação de que uma parte 

substancial dos seus trabalhadores – os jornalistas – goze de especiais 

condições de autonomia e condicionem os seus deveres de lealdade e 

obediência, típicos de qualquer estrutura empresarial, a uma lealdade e 

obediência superiores: a que devem à sociedade, com a qual em última 

instância se comprometeram e à qual, em definitivo, devem prestar 

contas." (Fidalgo,  2006: 266) 

 

 Segundo Rieffel, a imagem que os jornalistas têm de si próprios inclui essa 

dualidade:  

"O que sobressai é, desde logo, a ambiguidade do seu estatuto que faz 

parte, segundo eles, da originalidade da sua profissão. Divididos entre 

a observância das regras organizacionais da empresa que os emprega e 

o respeito das normas profissionais que colocam a tónica na 

independência de pensamento e de expressão, eles têm um sentimento 

de dupla filiação: pertencer à empresa e ser membros da profissão" 

(Rieffel, 2003: 130). 

 

 Com uma visão mais prática a respeito do funcionamento das redações, Ribeiro 

apresenta uma situação distinta dessa dualidade:  

"Existem dentro das redações duas posições conflitantes: a das 

organizações noticiosas ao estabelecerem estratégias e objetivos 

editoriais; e a dos jornalistas ao pretenderem agir com total autonomia. 

Desta oposição de interesses emerge uma situação de compromisso: o 

editor negoceia o espaço e os níveis de complexidade dos artigos ou 

peças com o jornalista, enquanto este inclui, nas notícias por si 

produzidas, a estrutura ideológica subjacente à cultura da organização." 

(Ribeiro, 2009: 41) 

 

 Na base do que pode ser chamada de uma cedência por parte das empresas de 

comunicação encontra-se o fundamento da sua capacidade para se relacionar com o seu 

público – a credibilidade. Trata-se de um atributo crucial para que o jornalismo possa ser 

considerado como respositório da liberdade de informação e um dos direitos humanos.  
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 É necessário, para que o meio informativo tenha essa credibilidade, que seja 

respeitada a relação entre os profissionais da informação e os seus leitores, conforme 

estabelecem Granado e Malheiros:  

"O contrato que o jornalista tem com o público baseia-se no 

compromisso de tentar averiguar seriamente o que se passa no mundo, 

de selecionar aquilo que difunde de acordo com o que considera 

interesse público, de relatar a realidade de forma rigorosa e, acima de 

tudo, de fazer tudo isto de forma tão justa, isenta e independente quanto 

possível, sem defender quaisquer interesses particulares" (Granado e 

Malheiros, 2001: 129) 

 

 

O que é a notícia 

 Tendo como centro do trabalho do jornalismo a notícia, existe uma discussão que 

percorreu o século XX sobre a sua natureza. Como afirma Santos: "A analogia do espelho 

dominou o jornalismo na primeira metade do século XX, com os jornalistas a mostrarem-

se como profissionais neutros e para além dos interesses e lutas políticas" (Santos, 2003: 

14).  Ele relata que, sob essa concepção, os jornalistas viam-se como um quarto poder, 

adversários do poder governamental, e defensores da verdade e da transparência. 

 Traquina apresentou as várias formas como a notícia era concebida em correntes: 

a do espelho, em que as notícias são apresentadas como espelho da realidade; a da ação 

pessoal, em que constituem iniciativas individuais do jornalistas; a organizacional, 

segundo a qual as notícias têm origem em processos de interação social dentro da empresa 

jornalística; a da ação política, em que os jornalistas teriam um papel pouco relevante a 

serviço do capitalismo; e a da construção social, que se dividiria em estruturalista – em 

que a notícia é resultado da organização da estrutura jornalística, mas com autonomia dos 

jornalistas – e a interacionista, em que há um processo de produção, seleção e 

transformação do acontecimento em notícia (Traquina, 2000). 

 Exemplo do que é a corrente da ação política é a visão defendida por Chomsky e 

Herman (1994), para quem as mensagens são manipuladas nos meios noticiosos conforme 

os interesses da classe dominante. Eles consideram que, por estar numa sociedade 

capitalista, os meios de comunicação têm os seus temas e perspectivas condicionados. 
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 Na linha do que propõe Chomsky, Soloski afirma que a propriedade dos meios de 

comunicação social tem um papel sobre o conteúdo publicado, muitas vezes através de 

processos de agenda setting, ao criar valores que definem o que é notícia e o que não é 

notícia: "O mercado de capitais representa os proprietários das empresas jornalísticas e 

dita o comportamento dessas empresas em todos os níveis da organização (Soloski, 2005: 

60) 

 Hall, Critcher, Jefferson, Clarke e Roberts divergem em relação à visão de 

Chomski e Herman, de que o jornalismo estaria completamente condicionado e 

controlado para a reprodução da ideologia dominante. Para eles, há uma autonomia 

relativa dos jornalistas. 

 Consideram que os meios de informação não são transparentes na forma como 

transcrevem ou relatam os acontecimentos e propõem uma visão segundo a qual as 

notícias constituem um produto social complexo, resultante de: escolhas e seleções 

sistemáticas segundo categorias que incluem a organização da rotina de funcionamento 

dos meios de informação; o que o jornalista considera como sendo valor-notícia – 

acontecimentos que não ocorrem habitualmente, informações negativas ou positivas 

relativas a pessoas de uma das várias elites sociais, sejam políticas, económicas, 

desportivas ou mesmo midiáticas; e o momento em que ocorre a construção da notícia, 

uma vez que a contextualização do acontecimento pode torná-lo relevante num 

determinado momento e não em outro (Hall e outros, 1993: 224/226). 

 Molotch e Lester reconhecem que um acontecimento pode ter leituras diferentes 

conforme os indivíduos ou as coletividades em que estão enraizados. A partir daí, 

apresentam a notícia como uma construção:  

"De cada vez que há necessidade de entalhar temporalmente a realidade, 

a razão para se fazer isso constrange a escolha do tipo de entalhadura a 

ser feita. (...) Qualquer ocorrência é um recurso potencial para construir 

um acontecimento, e o acontecimento assim construído está 

continuamente dependente dos fins em vista para a sua durabilidade" 

(Molotch e Lester, 1993: 36) 

 Tuchman apresenta a ideia de que as notícias são inseridas em sequências 

construídas para que possam ter significados conforme o objetivo do jornalista: "o 

jornalista invoca grandes notícias do passado para construir novas notícias no presente" 
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(Tuchman, 2002: 101). Desta forma, conforme a escolha das notícias anteriores que 

enquadram a atual, é possível alterar o significado atribuído aos acontecimentos 

noticiados, assim como as palavras têm seu sentido modificado quando aplicadas a novas 

situações ou contextos. 

 De uma forma mais relacionada à prática quotidiana, Santos apresenta o caminho 

para se chegar à notícia: "O jornalista, após a seleção de acontecimentos, produz a notícia 

segundo normas e protocolos relativamente definidos, e que resultam no conjunto de 

reuniões formais e informais, a que chamarei de prática de redação" (Santos, 1997: 

193/194). 

 Ao considerar a notícia como uma construção, Alsina refere quais os ingredientes 

que entram nessa mistura: "O jornalista é o autor de um mundo possível que se manifesta 

na forma da notícia. Na construção da notícia intervêm três mundos distintos: o mundo 

«real»; o mundo de referência; o mundo possível" (Alsina, 1989: 59).  

Para a construção da notícia entram em jogo fatores diversos. Ribeiro indica o 

jogo entre jornalistas e fontes como um dos intervenientes nesse processo: "Antes de 

chegarem ao espaço público, as notícias resultam de um processo produtivo vulnerável à 

influencia de fatores externos aos news media. Existem fontes capazes de moldar o 

conteúdo das notícias, bloquear ou acelerar a sua difusão e aumentar ou diminuir o seu 

impacto público" (Ribeiro, 2009: 18). 

 

Da natureza da assessoria – o controle da visibilidade 

 Se, conforme afirma Bourdieu, considerarmos o campo da comunicação como o 

da visibilidade, verificamos, no entanto, que o estudo dos processos da visibilidade em si 

constituem uma área praticamente inexplorada. Não há, nos estudos da comunicação, 

trabalhos dedicados a compreender este fenómeno.  

 No entanto, em outra área científica surgem estudos que tem a visibilidade como 

centro: a psicologia. O próprio surgimento da psicanálise está ligado ao estudo da 

visibilidade social, manifesta no livro Sobre a histeria, de Sigmund Freud e Josef Bauer. 

A teoria freudiana situa todos os indivíduos numa escala em que em um extremo 

encontra-se a histeria patológica e no outro extremo a patologia obsessiva-compulsiva, 
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sendo que a histeria procura a visibilidade social, enquanto o obsessivo compulsivo busca 

a sua supressão. 

 À partida, encontra-se uma diferenciação básica da psicologia relativamente à área 

da comunicação: enquanto no caso da histeria verifica-se a busca da visibilidade social 

como expressão de uma situação patológica – Freud define-a como "dar um passo além 

da excitação anormal das emoções (Freud, 1974a: 261) – na assessoria de imprensa o que 

se pretende é o controle da visibilidade social como expressão de poder no campo político 

ou económico.  

 Em relação aos casos clínicos, Freud apresenta uma oposição entre os histéricos – 

que buscam a visibilidade como expressão da sua patologia – e os obsessivos, que buscam 

reduzir a sua visibilidade, controlar a ordem das coisas, diminuir a atenção que atraem. 

 Recorrendo aos estudos de Bauer, Freud afirma a respeito da histeria que "o 

momento em que o médico desvenda a ocasião da primeira ocorrência do sintoma e a 

razão do aparecimento é exatamente o momento em que o sintoma se esvai" (Freud, 1976: 

39). Da mesma forma, ao desvendar, desconstruir, dar transparência ao processo através 

do qual ocorre a tentativa de se obter maior visibilidade na esfera pública, diminui-se a 

sua efetividade, neutraliza-se esse processo comunicativo.  

 Os paralelismos iniciam-se no facto de Freud indicar que o efeito de sintomas 

histéricos poderem durar anos e que mesmo após cessar a causa que os determina estes 

efeitos terão a possibilidade de se manter (Freud, 1974a: 276). Da mesma forma, a 

visibilidade de uma personalidade na esfera pública pode manter-se por anos, mesmo 

depois de as causas que a provocaram terem sido desfeitas, mesmo que não se tenha – da 

mesma forma que nos episódios histéricos – "nenhuma consciência de tais lembranças ou 

do surgimento delas" (Freud, 1974a: 276). A essa situação, Freud denomina de ideias 

inconscientes e atuantes (idem), o que pode ser chamado, no espaço público de 

visibilidade latente, situação em que determinadas pessoas com um passado de 

protagonismo não necessitam de estar constantemente a atuar no espaço público para 

fazerem parte do imaginário da sociedade. Exemplificando, poder-se-ia citar o caso do 

ex-primeiro-ministro e ex-presidente português Aníbal Cavaco Silva, que não necessita 

de se manifestar quotidianamente para ser considerado um marco no campo político, 

mesmo passados anos após deixar o poder e não ter feito nenhum pronunciamento público 

durante longo período. 



63 
 

 Uma característica que Freud atribui à histeria é o que chama de repetição da 

emoção – o que faz com que um evento de impacto psicológico tenha um efeito que 

perdure no tempo.  Ele indica que não obrigatoriamente este ocorre devido a um grande 

número de causas externas: "A renovação da emoção na lembrança é com frequência 

suficiente, se a lembrança for repetida com rapidez e frequência, logo após o trauma e 

antes que a sua emoção fique enfraquecida. Isto é o bastante se a emoção foi muito 

intensa". (Freud, 1974a: 267). Na esfera pública, a visibilidade segue os mesmos 

princípios. Um exemplo era o do ex-candidato a presidente e senador norte-americano 

John McCain. Um evento marcante, o ser herói de guerra e preso na guerra do Vietnã, 

não necessitava de ser repetido, mas era frequentemente citado como forma de justificar 

uma maior visibilidade e representava sinal de autoridade naquilo que ele falava, 

independentemente do que tenha dito.  

 Os processos que o desenvolvimento da histeria segue, segundo a análise realizada 

por Freud, podem ser comparados aos processos utilizados para a busca da visibilidade 

que muitos assessores procuram estimular entre os seus clientes e o público em que se 

busca a visibilidade: a identificação, o sentimento de segurança, o sugestionamento e a 

simbolização. Acabam por ser situações vividas pela maior parte das pessoas, mas 

exacerbados no caso patológico. 

 Na identificação, Freud descreve o caso de uma jovem que atribuía a si própria 

feitos sobre os quais tinha conhecido através de jornais (Freud, 1976: 59). No que diz 

respeito ao sentimento de segurança, Freud descreve o caso de outra jovem que se sentia 

insegura sem ter um espaço onde pudesse atender às suas necessidades fisiológicas 

(Freud: 1976: 60). Quanto ao sugestionamento, Freud descreve o caso de uma terceira 

jovem que procurava ver indícios de que um homem estava apaixonado por ela em 

situações normais da convivência entre os dois (Freud, 1976: 61).  

 A simbolização é descrita por Freud em dois casos: a de um homem que ele afirma 

ser "muito inteligente" que, ao assistir uma manobra de extensão de uma coxa ancilosada 

do seu irmão, sentiu uma dor violenta no momento em que a articulação cedeu com um 

estalido (Freud, 1974a: 45), e o de Cäcilie, que sentia uma dor no rosto como se tivesse 

levado um tapa, sintoma este que ele descobriu que teria surgido após ela ver o marido 

ter sofrido essa agressão (Freud, 1974a: 227/8) 



64 
 

 Assim como o trabalho do assessor de imprensa é o de apresentar um produto ou 

o seu cliente minimizando ou até negando os aspectos negativos e sobrevalorizando o que 

poderia ser considerado positivo, nos estudos de Freud ele apresenta o conceito de "dupla 

consciência" (1974a: 86), em que a busca da visibilidade ocorre através da criação de um 

novo estado, que se alternaria com o estado normal. Esse segundo estado, que invade o 

primeiro, traz uma alteração do sentido ético do paciente. É o caso de Anna O., que 

atribuía causas não existentes a ocorrências ou o que Freud chama de uma "ligação falsa" 

(1974a: 89). Sempre que essa paciente tomava banhos frios, ficava melancólica o resto 

do dia – através da hipnose foi possível verificar que a melancolia estava relacionada à 

preocupação com um irmão que se encontrava em Santo Domingo, onde havia ocorrido 

uma revolução (Freud, 1974a: 112/3) 

 A comparação entre a histeria enquanto expressão patogénica e a busca da 

visibilidade social como expressão de poder político ou econômico, ainda que revele 

processos semelhantes, apresenta também aspectos que as distinguem, pelo facto de 

estarem em questão características individuais de um lado e coletivas do outro. Se para 

Freud as causas dos episódios histéricos encontram-se relacionadas com questões ligadas 

à sexualidade, pode-se afirmar que, embora o uso da sexualidade constitua um forte 

elemento para atrair a visibilidade social, esta não se resume a sexualização dos 

comportamentos sociais. 

 No caso de Katharina, Freud (1974a: 173/183) apresenta a força dos eventos com 

apelo sexual na configuração de uma memória duradoura. Este tende a ser um padrão na 

busca da visibilidade, especialmente na publicidade, ao utilizarem imagens icónicas de 

homens e mulheres que se encaixam nos padrões de beleza, de forma a gravar na memória 

de um público-alvo uma lembrança positiva a respeito de um produto ou um serviço ou, 

no que se convencionou chamar de jornalismo cor-de-rosa, em que o uso dessas imagens 

ajuda a aumentar a circulação ou o número de acessos através da Internet.  

 Segundo Freud, o processo de histeria ocorre a partir da memória de 

acontecimentos traumáticos (Freud, 1974a: 275/7). Da mesma forma, o trabalho do 

profissional de comunicação que se encarrega de promover a imagem de alguém ou de 

algo constitui um processo para imprimir na memória do seu público-alvo eventos ou 

características que sejam lembrados ou que façam com que essas pessoas se lembrem de 
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uma pessoa ou acontecimento, ou que relacionem esta pessoa ou acontecimento com 

eventos ou pessoas de destaque – tanto positivamente quanto negativamente. 

 Esta relação com memórias já existentes pode se dar tanto com o que Freud chama 

de ideias conscientes como com ideias inconscientes ou subconscientes (Freud, 1974a: 

277). Freud apenas trata as ideias inconscientes ou subconscientes como resultados de 

experiências traumáticas do indivíduo,  (Idem: 180). No entanto, acredito que também 

possam ser incluídas no conjunto de ideias inconscientes aquelas que resultam de uma 

construção social, como a moral e os bons costumes, comportamentos exigidos 

socialmente, formas de tratamento, marcadores de individuação ou de pertença a um 

grupo, entre outros, uma vez que a imposição destes comportamentos pode ser resultado 

de eventos traumáticos no processo educativo. 

 Por outro lado, a compreensão da visibilidade social exige o conhecimento do que 

provoca a invisibilidade social. Exemplo de invisibilidade social encontra-se na 

investigação que resultou no trabalho académico realizado por Costa (2002) – durante 

seis anos, ele foi trabalhar com uma vassoura na limpeza das ruas da Universidade de São 

Paulo, passando diariamente pelas mesmas pessoas que diariamente conviviam consigo 

no meio universitário. Nas suas conclusões, ele relata que estas nem por uma vez o 

reconheceram.  

 Em suma, a ideia de que o trabalho da assessoria seja uma forma de gerir a 

visibilidade social de um cliente inclui, entre as suas tarefas, o conhecimento dos valores 

sociais, dos marcadores sociais de pertença aos vários grupos sociais, dos 

comportamentos exigidos socialmente e a habilidade de poder quebrar esses hábitos 

sociais de uma forma que seja favorável aos interesses que a assessoria defende, usando 

processos que incluem a dupla consciência, a identificação, o sentimento de segurança, a 

simbolização e a sexualização. 
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As três vertentes da assessoria 

 

 Como afirma Costa (2015), "o que não está na mídia, não está na agenda pública". 

Assim, controlar o que está na agenda pública constitui o principal trabalho dos assessores 

de imprensa. Numa avaliação das tarefas executadas por esse grupo profissional, pode-se 

dividir o trabalho da busca do relacionamento com a imprensa para obter maior 

visibilidade em três áreas.  Poderiam ser resumidas como a colocação de notícias ou 

informações favoráveis ao seu cliente na imprensa; a criação da agenda social e o 

estabelecimento da narrativa dominante. 

 

1) Colocação de notícias ou informações  

 Ainda que não haja uma avaliação quantitativa, esta é provavelmente a área a que 

mais assessores de imprensa se dedicam no seu trabalho. Através de notas e comunicados 

de imprensa (press releases), contatos diretos, convites para eventos ou conferências de 

imprensa ou até de trocas de colocação de notícias por ofertas, os assessores buscam 

influenciar as decisões editoriais no âmbito do gatekeeping – a opção dos editores por 

quais as notícias que são publicadas e quais são consideradas secundárias.  

 Ou, como Barzilai-Nahon define:  

"Gatekeeping refere-se de forma geral ao processo de controlo da 

informação conforme ela move-se através de uma entrada ou um filtro 

– e isso ocorre associado ao exercício de diferentes formas de poder 

(por ex. selecionar notícias, reforçar o status quo em comissões 

parlamentares, intermediando grupos profissionais e étnicos, 

distribuindo informação especializada)" (Barzilai-Nahon, 2009: 2). 

 

 Sendo a tentativa de influenciar a agenda diária a parte mais comum do trabalho 

do assessor de imprensa, acaba por constituir para muitos a única incumbência que lhes 

cabe. O resumo apresentado por Mauad, no artigo que recebeu o título "Os segredos de 

um bom assessor de imprensa" é ilustrativo do nível mais básico do trabalho do assessor:  

"1. Envio de press releases; 2. Manter o mailing atualizado; 3. Preparar o clipping; 4. 

Montar press kits; 5. Follow up; 6. Realizar entrevistas coletivas e individuais; 7. 



67 
 

Gerenciar crises; 8. Manter um bom relacionamento com a mídia; 9. Preparar Media 

Trainning para os seus assessorados. " (Mauad, 2009: 5) 

 Mesmo sem encontrar trabalhos académicos que possam registar a dimensão desse 

fenómeno, é provável que esta seja a área de trabalho da assessoria com maior incidência. 

Assim, diariamente, as caixas de correio dos jornalistas recebem dezenas de informações 

que têm de ser avaliadas, filtradas, verificadas e podem ser publicadas segundo critérios 

de valor-notícia que não são precisos e podem variar conforme o momento, a importância 

das outras notícias que serão publicadas e até mesmo fatores externos ao interesse público 

– como a necessidade de ter uma edição pronta a determinada hora ou a falta de verba 

para uma determinada cobertura por exemplo. Essa imprecisão dá margem a que possa 

haver uma maior influência dos assessores sobre o que vai ser publicado. 

 

2) Influência sobre a agenda social 

 A hipótese da agenda setting, criada por McCombs em 1973, tinha inicialmente o 

objetivo de verificar a construção da agenda como uma necessidade de orientação para a 

produção das notícias. É o que McCombs referiu numa entrevista realizada por ocasião 

dos 35 anos da elaboração dessa construção teórica: "A ideia do princípio psicológico da 

necessidade de orientação é quando as pessoas estão com a notícia e têm necessidade 

natural de informação. " (McCombs, 2008: 207). 

 A formulação agenda setting é, como afirma Berkowitz voltada para a forma 

como as notícias se relacionam com a audiência que as vê. Prefiro a formulação adotada 

por este autor, que centra-se na forma como é construída, e que recebeu a designação de 

agenda building. Deixa-se assim de ter como foco os conteúdos dos meios de informação 

e como estes se relacionam com a sua audiência ou os seus leitores, para centrar-se na 

forma como a agenda é construída a partir dos contributos que recebe. 

"Agenda-buiding é um termo usado para descrever o processo geral de 

criação das agendas dos meios de comunicação de massas, de que os 

subsídios à informação constituem uma parte. A distinção entre as 

perspectivas da agenda-building e dos subsídios à informação é que a 

construção da agenda focaliza a dinâmica do processo; em contraste, o 

subsídio à informação presume que a influência está no processo – com 

a fonte – e tenta avaliar a magnitude dessa influência" (Berkowitz, 

1989: 1). 
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 Segundo Corrêa, Barros e Burlacu, o conceito de agenda-building está relacionado 

ao de enquadramento, que permite "verificar quem tem o poder no texto comunicativo, 

chegar às origens da mensagem e à verdadeira autoria da informação" (Corrêa, Barros e 

Burlacu, 2016: 9). 

 Entman, Matthes e Pellicano consideram que o processo de enquadramento ocorre 

em quatro níveis: o cultural; nas mentes das elites e dos profissionais da comunicação; 

nas comunicações; e na mente de cada um dos cidadãos que recebem a mensagem. Eles 

afirmam que, no conteúdo das comunicações, o enquadramento constitui a "seleção de 

alguns aspectos de uma realidade apreendida e na construção de mensagens que realçam 

as conexões entre esses aspectos de forma a promover uma determinada interpretação" 

(Entman, Matthes e Pellicano, 2009: 176). 

 A construção da agenda é um processo complexo que envolve vários 

intervenientes, com uma negociação em que estão em jogo as influências dos vários 

campos – no sentido em que Bourdieu propõe para o termo:  

"Ao considerarmos que, atualmente, muitas vezes, o processo de 

produção da notícia ultrapassa os limites da redação jornalística para 

envolver também as assessorias de imprensa, essa discussão fica ainda 

mais complexa e transpõe a relação direta entre a agenda midiática e a 

agenda pública, uma vez que a construção da agenda da mídia envolve 

a negociação com outras agendas dos campos sociais e constitui o 

resultado de muitas transações, articulação de diferentes interesses e 

múltiplas significações" (Carvalho, 2016: 22) 

 

 Nesta área, o lançamento de temas que possam ser de interesse social inverte o 

trabalho da assessoria. Na síntese elaborada por Carvalho, "a assessoria de imprensa 

profissionalizada (...) não intenta uma resposta direcional a uma informação estratégica 

específica, mas o cultivo constante de uma interferência na agenda midiática, a fim de 

que esta auxilie nos processos sociais de construção de reputação" (Carvalho, 2016: 29). 

 Assim, o estabelecimento da agenda faz com que em vez de o assessor buscar 

atrair a atenção do jornalista, este assuma a iniciativa de buscar informações que são 

favoráveis ao cliente do assessor, cabendo a este gerir o fluxo de informações no sentido 

de ampliar ou organizar a visibilidade pretendida.  

 Um exemplo disso poderia ser um laboratório farmacêutico que produz 

medicamentos ou testes para a diabetes. Colocar uma ou outra informação sobre esses 
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produtos na imprensa pode ter um impacto limitado. Mas apresentar a importância da 

discussão sobre esta doença na sociedade pode ter um efeito multiplicador, fazendo com 

que sejam os jornalistas a procurarem temas que refiram isto. Para vender maiores 

quantidades desses produtos, fala-se, por exemplo, dos perigos do consumo de açúcar, do 

número de afetados, das consequências físicas da doença, organizam-se eventos com a 

presença de especialistas internacionais dedicados a este tema, sendo que os produtos não 

obrigatoriamente estarão em destaque na comunicação. 

 Da mesma forma, a introdução na agenda da sociedade da discussão sobre as 

alterações climáticas pode ser um eficiente forma de aumentar as vendas de produtos 

ligados à captação e transformação da energia solar. Gera uma percepção positiva – em 

inglês, goodwill – na sociedade dos que se colocam do lado da resolução do problema. 

 Como relata Traquina (2000: 20-22), a disputa política ocorre muitas vezes na 

disputa pelo agendamento nos meios jornalísticos, com a tentativa de colocação de 

notícias mais favoráveis ou desfavoráveis a determinados agentes da disputa pelo poder. 

"Um objetivo primordial da luta política consiste em fazer coincidir as suas necessidades 

de acontecimento com as dos profissionais do campo jornalístico." (Traquina, 2000: 22)  

 

3) Estabelecimento da narrativa dominante 

 O papel da narrativa está relacionado com o enquadramento dado aos eventos 

noticiados. Como afirma Gans, as notícias consistem não apenas de resultados de uma 

busca empírica, mas incluem também os conceitos e os métodos com que essa busca é 

realizada: "Como qualquer outra disciplina empírica, as notícias não se limitam a 

julgamentos da realidade; ela contém valores ou indicações de preferências. Isso, por sua 

vez, permite sugerir que há, no substrato das notícias, uma imagem da nação e da 

sociedade como ela deveria se constituir" (Gans, 2004: 39).  

 Torna-se importante distinguir os dois conceitos: o de estabelecimento da agenda 

social  e a construção da narrativa dominante. As principais concepções teóricas a respeito 

da hipótese do agenda-setting colocavam ambas no mesmo plano. Shaw, ao propor o que 

chamou de teoria do agenda-setting, afirma: "A teoria do agenda-setting afirma que, por 

causa dos jornais televisões e outros meios, as pessoas têm ou não consciência, prestam 

atenção ou negligenciam, ressaltam ou relevam características específicas do espaço 
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público. As pessoas tendem a incluir ou excluir do seu conhecimento o que os media 

incluem ou excluem dos seus conteúdos" (Shaw, 1977: 96).  

 Constitui o que Alsina define como mundo narrativo, que tem como base a 

realidade para propor uma visão de mundo que nela se encaixe. "O mundo narrativo é o 

construído pelo sujeito enunciador a partir do mundo real e do mundo de referência" 

(Alsina, 1989: 60).  

 Correntemente, a literatura existente não distingue o estabelecimento da narrativa 

dominante da construção ou estabelecimento da agenda jornalística ou social. No entanto, 

esta distinção revela-se fundamental para a compreensão de fenómenos mais amplos. 

Enquanto a agenda dos meios busca entre os fatos que são noticiados destacar alguns em 

detrimento de outros, o estabelecimento da narrativa dominante condiciona a visão de 

quais são os motivos de notícia num determinado momento. O trabalho de quem pretende 

estabelecer a narrativa dominante não se limita às atividades para influenciar a agenda 

social. É mais do que isso. Para ter efetividade nesse processo de mediação, deve 

reconstruir a realidade, elaborando um cenário em que as ideias defendidas por quem 

estabelece a narrativa sejam o fio condutor de uma visão de mundo.  

 Exemplo do que pode ser considerada uma narrativa dominante encontra-se numa 

comparação entre o que ocorre atualmente e o que acontecia no jornalismo em Portugal 

no período da ditadura salazarista, com a censura, elaborada por Correia. Ele apresenta 

um quadro de como se consegue uniformizar o tom daquilo que sai nos jornais:  

"O controlo do que hoje é publicado ou transmitido exerce-se de uma 

forma mais subtil e sofisticada, fundamentalmente através da 

implantação de um consenso implícito dentro da sala de redação acerca 

daquilo que pode ou não ser publicado. Em geral, não são necessárias 

'ordens superiores' para que os jornalistas, desde logo os que têm mais 

anos de 'casa', saibam com bastante clareza quais os critérios 

jornalísticos (os valores-notícia) a adotar, a forma como devem 

selecionar e abordar os acontecimentos a maneira de tratar este ou 

aquele tema, este ou aquele facto, este ou aquele partido, esta ou aquela 

personalidade" (Correia, 2006: 94). 

 

 Desta forma, terá influência não apenas no gatekeeping ou na agenda dos meios 

de comunicação, mas será orientadora de todo o processo de concepção das notícias que 

entram e na recusa de notícias em meios de informação, assim como na atribuição de 
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espaço e destaque às notícias – ou na sua colocação no alinhamento, no caso de rádios e 

televisões.  

 A construção da narrativa permite criar uma visão unívoca da realidade com um 

claro objetivo político, na linha do que vaticina Castilho: "O fato de noticiar dados novos, 

fatos inéditos e eventos a partir de um único viés não falseia apenas a visão que as pessoas 

têm da realidade, mas as leva a desenvolver opiniões cada vez mais radicais e extremadas" 

(Castilho, 2015). 

 Ou seja, a construção da narrativa inclui a limitação da diversidade das fontes, de 

forma a radicalizar o posicionamento social no sentido de favorecer um determinado 

grupo social, político ou econômico. Isso apesar de, como indica Castilho, "o discurso da 

imprensa é o de que ela sempre ouve os dois lados. Só que hoje existem muito mais do 

que dois lados numa mesma situação ou na interpretação de um dado. Além disso, existem 

distorções na prática de ouvir os dois lados" (Castilho, 2015). 

 Considero o estabelecimento da narrativa dominante no quadro do que no 

primeiro capítulo defino como a possibilidade de uma mensagem reconstruir o mundo. A 

forma como uma narrativa se impõe na sociedade pode ser explicada pela teoria criada 

por Noelle-Neumann (1974) no artigo "The Spiral of Silence – A Theory of Public 

Opinion". Nesse texto, ela parte de uma experiência em que quatro pessoas – uma que 

está sendo objeto da experiência e três que se encontram ali para influenciar a sua decisão, 

mas sem o conhecimento dessa primeira –  num ambiente fechado são confrontadas com 

uma questão e, mesmo sendo a resposta errada, a pessoa questionada responde o mesmo 

que as outras três. 

 Trata-se de um processo de atração que a esfera pública exerce em direção ao seu 

centro, em que as pessoas tendem a preferir estar com os grupos majoritários, mesmo 

sabendo estarem erradas, do que assumirem posições solitárias. 

 Talvez a melhor forma de se compreender a construção da narrativa dominante 

seja colocar o foco na disseminação intencional de informações que não são verdadeiras. 

Assim, torna-se mais fácil identificar os mecanismos em dados que são reconhecidamente 

falsos, do que encontrá-los em informações que possam ser verdadeiras ou parcialmente 

verdadeiras.  
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 Nesse sentido, Proctor cunhou o termo agnotologia para o estudo dos instrumentos 

utilizados nas "várias formas de conhecimento que não chegaram a acontecer, 

desapareceram, foram retardadas ou negligenciadas em vários períodos da história" 

(Proctor e Schiebinger, 2008: VII).  No seu trabalho sobre a agnotologia, Proctor enumera 

três tipos de ignorância, ainda que reconheça que a classificação possa ser diferente: a 

ignorância como um estado natural; a ignorância como um reino perdido (ou escolha 

seletiva); e a ignorância como uma jogada estratégica ou seja, uma construção ativa 

(Proctor e Schiebinger, 2008: 3).  

 É a ignorância como uma jogada estratégica que interessa para a construção da 

narrativa. Cita, como exemplo, todo o trabalho das indústrias de tabaco que procuraram 

colocar dúvidas a respeito dos estudos que relacionavam o fumo com o cancro: "A 

indústria eventualmente reconheceu a si própria como uma fabricante de dois produtos 

distintos, mas codependentes: cigarros e dúvida" (Proctor e Schibinger, 2008: 17). Os 

mesmos processos são usados atualmente para colocar em questão as evidências 

científicas a respeito da responsabilidade humana nas alterações climáticas ou influir nas 

decisões eleitorais em situações como o referendo em relação ao Brexit – a afirmação a 

respeito dos valores que seriam investidos no no Serviço Nacional de Saúde britânico 

caso a saída da União Europeia fosse aprovada – ou as eleições presidenciais nos Estados 

Unidos e no Brasil, por exemplo. 

 O trabalho realizado no estabelecimento da narrativa dominante enquadra-se no 

que pode ser definido como spin-doctoring. Trata-se de uma visão mais ampla do que é 

apresentado como sendo spin-doctoring, no sentido proposto por Esser, Reinemann e 

Fan: "O termo spin doctor geralmente é usado quando um especialista em relações 

públicas partidário e determinado tenta influenciar a opinião pública ao impor um viés 

favorável às suas opiniões na informação apresentada aos media" (Esser, Reinemann e 

Fan, 2001: 39). Mais do que impor um viés, condiciona-se o conjunto do que se publica 

nos meios de comunicação. 

 No seu trabalho sobre spin-doctoring em Portugal, Ribeiro define esta atividade 

como "a projeção positiva para o espaço público de um determinado sujeito ou ação, 

através das mais sofisticadas técnicas de manipulação ou persuasão" (Ribeiro, 2013: 389). 

Situando o surgimento do spin-doctoring em Portugal no início dos anos 1990, com o 
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aparecimento das primeiras televisões privadas, ele afirma que, no caso português, os 

principais spin-doctors não seriam assessores de imprensa, mas os próprios políticos. 

 Ao distinguir os assessores de imprensa dos spin-doctors, Ribeiro considera que 

os primeiros tem como função servir de ponte entre jornalistas e políticos, enquanto os 

segundos teriam uma atividade manipuladora, que muitas vezes chega à amoralidade ou 

à ilegalidade. No entanto, ambos realizam as suas atividades através da relação pessoal 

com os jornalistas. 

 A noção mais acertada não é a de introduzir um viés favorável na cobertura 

noticiosa, mas sim a de oferecer um conjunto coerente e acabado em que os fatos 

noticiosos serão enquadrados e que vão formar balizas dentro das quais se insere o 

panorama noticioso, excluindo o que se situa fora dessa linha orientadora.  

 No entanto, a narrativa dominante pode ser quebrada. Salmon e Line indicam que 

estudos posteriores sugerem que é possível as pessoas se oporem à narrativa dominante 

se tiverem apoio individual ou do grupo a que pertencem e que estes relacionamentos têm 

maior força do que os relacionamentos impessoais, como é o caso da informação que se 

obtém através dos média (Salmon e Kline, 1983).  

 Para a compreensão da narrativa dominante, o caminho que pode ser adotado é 

buscar a relação entre o fenômeno do conhecimento e o objeto de conhecimento, 

conforme proposto por Husserl (1989) ao apresentar a crítica do conhecimento 

consubstanciada na fenomenologia.  

 Como exemplo prático do estabelecimento de uma narrativa dominante em 

Portugal, pode-se tomar o caso do processo de resgate financeiro do país, de 2011 a 2013. 

A narrativa que prevalecia tinha como lema "Não há alternativa" e sugeria uma imagem 

de rigor na aplicação do dinheiro público, em contraste com o período anterior, de grandes 

gastos injustificados. Essa prevalência começa a ser quebrada a partir da afirmação de 

que "as contas não batem certo".  Toda a imagem de rigor científico e matemático que 

sustentava a afirmativa de que não haveria alternativa começou a decompor-se no 

confronto com os dados da economia. 

 Observa-se que em relação ao governo surgido depois das eleições de outubro de 

2015, a tentativa de desacreditá-lo com base na afirmação de que as contas não batem 

certo não teve o mesmo efeito. Isso porque o eixo sobre o qual a narrativa era construída 
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era substancialmente diferente. Ante um governo que tinha como proposta o atendimento 

das necessidades das pessoas, o que poderia quebrar a narrativa dominante seria algo 

como  a afirmação: eles não se preocupam com as pessoas. 

 Outro caso em que ocorreu uma quebra da narrativa dominante foi o do processo 

de impeachment da presidenta brasileira Dilma Roussef. Durante meses, o processo foi 

construído com base na narrativa que afirmava que retirar a presidenta seria dar um golpe 

na corrupção que mina o sistema político o país. Essa descrição era partilhada pelos 

principais meios de comunicação brasileiros, incluindo a Rede Globo (televisão), Folha 

de S. Paulo, O Globo, O Estado de S. Paulo, revistas Veja e Isto É. No entanto, pouco 

menos de um mês antes de a Câmara dos Deputados brasileira ter votado o início desse 

processo, no dia 28 de março de 2016, o jornal norte-americano Los Angeles Times 

publica um texto com o título "The politicians voting to impeach Brazil's president are 

accused of more corruption than she is" (Bevins, 2016) em que afirma que os políticos 

que pretendem tirar a presidente Dilma do poder podem ser mais corruptos do que ela. A 

partir desse texto, surgiram com a mesma narrativa textos em jornais norte-americanos 

como o New York Times, o Washington Post, entre outros. Apesar de não ter conseguido 

reverter o processo, deixou-se de falar em corrupção como o motivo para o afastamento 

da mandatária brasileira. 

 A quebra da narrativa brasileira também teve palco no panorama informativo 

francês, após pressões sobre o provedor do leitor – mediateuer du lecteur – Franc Nouchi, 

do jornal Le Monde. Num artigo intitulado "Brésil: « Le Monde » a-t-il été partial?" 

publicado na sua coluna no dia 23 de abril de 2016, Nouchi faz uma crítica da forma como 

estava sendo realizada a cobertura da situação no Brasil e do pedido de impeachment da 

presidente. Na coluna, ele cita cartas de leitores brasileiros que vivem na França e de 

franceses que vivem no Brasil reclamando da parcialidade da cobertura e explica que esta 

era baseada nas posições adotadas pelos jornais brasileiros. Termina por fazer um crítica 

da posição assumida pelo jornal. 

 Um terceiro caso de construção de uma narrativa dominante é relatada por Bennet 

e Manheim, num artigo em que discutem a participação do público no processo 

democrático e o papel da informação na orientação desse público. Ao falar da primeira 

guerra do Iraque, a que ocorreu após a invasão do Kuwait, apresentam a posição assumida 

pelo New York Times, nos três primeiros meses do conflito, que permitiu criar "um 
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cenário ideal para desenrolar uma elaborada campanha de relações públicas que teve 

como objetivo preparar a opinião pública para olhar a libertação do Kuwait como um 

objetivo merecedor do derrame de sangue americano." (Bennet e Manheim, 2001: 113) 

 Não adoto uma posição alinhada com a de Herman e Chomsky, que colocam toda 

a imprensa sob o que chamam de "propaganda framework", em que os meios de 

comunicação de massas são considerados como tendo a função de divertir, entreter e 

informar, além de inculcar nos indivíduos os valores crenças e códigos de conduta que 

vão integrá-los nas estruturas institucionais da sociedade mais ampla (Herman e 

Chomsky, 1994: 1). 

 A visão apresentada por Herman e Chomsky acaba por ser a de uma imprensa que 

condiciona toda a visão de mundo adotada na sociedade, apesar de reconhecer a existência 

de vozes dissonantes – "Mensagens de indivíduos ou grupos fracos e desorganizados, 

nacionais ou estrangeiros, estão em desvantagem para obter fundos e credibilidade e 

muito frequentemente não se coadunam com a ideologia ou os interesses dos gatekeepers 

e outros intervenientes poderosos que influenciam o processo de filtragem " (Herman e 

Chomsky, 1994: 31). O problema dessa visão é que constitui uma forma de olhar o 

público que lê, assiste ou ouve os meios de comunicação como apenas agentes passivos, 

sem capacidade de resposta.  

 Com outra posição, Hall, Critchen, Jefferson, Clarke e Roberts consideram existir 

na comunidade jornalística um grau de autonomia na construção da realidade. Eles 

atribuem essa autonomia à adaptação entre as ideias dominantes por um lado e as 

ideologias e práticas profissionais nos media: 

"Isto não pode ser apenas atribuído – como algumas vezes acontece nas 

teorias da conspiração – ao facto de que os media sejam em grande parte 

propriedade de capitalistas (apesar de a estrutura de propriedade poder 

ser dispersa), uma vez que isso seria ignorar a 'autonomia relativa' do 

jornalista e dos produtores de notícia no seu dia a dia em relação ao 

controlo económico direto " (1978: 57). 

 

 O conceito de narrativa dominante prevê que haja interação e participação desse 

público com as mensagens, apresentando a narrativa não como algo estático, mas que vai 

se adaptando aos acontecimentos, ainda que possa ser uma mistificação da realidade ou 

mesmo – e no mais das vezes assim é – uma visão baseada em elementos parciais dessa 
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realidade, ignorando como sendo de menor importância quaisquer informações ou dados 

que possam negar essa concepção de mundo.  

 O peso que a narrativa dominante assume não se mantém uniforme ao longo dos 

vários momentos políticos. Numa conjuntura de maior acirramento das contradições 

sociais – por exemplo, em Portugal, o momento em que foi realizado o pedido de auxílio 

externo de Portugal em 2012, no caso brasileiro, a decisão da Câmara de Deputados a 

respeito do início do processo de impeachment da presidente Dilma Roussef ou nos 

Estados Unidos o período após o 11 de setembro de 2002 – esta tende a ocupar um maior 

espaço na construção das notícias, ao passo que em momentos com menor incidência de 

acontecimentos dramáticos há um menor controle por parte da narrativa dominante, 

podendo surgir outros vieses na construção das notícias. 

 Uma forma de estudar a construção da narrativa dominante é colocar o foco na 

disseminação intencional da ignorância. Isso porque torna-se mais fácil identificar esses 

mecanismos em algo que é reconhecidamente falso do que desvendá-los a partir de 

informações que possam ser verdadeiras ou parcialmente verdadeiras.  

 

A profissionalização das fontes 

 Ao aplicar-se à assessoria de imprensa, o próprio termo fonte de informação, como 

metáfora, é alvo de contestação quanto à sua precisão. Segundo Neveu, trata-se de algo 

que gera uma ideia errônea quanto à relação do jornalista com quem lhe fornece a 

informação:  

"Recorrer à fonte sugere um comportamento ativo para se abastecer de 

um género (água ou informação) naturalmente disponível. Este jogo de 

conotações condiz com as imagens do jornalista curioso ou insistente, 

o que induz em erro, não porque os jornalistas sejam desprovidos de 

espírito de iniciativa e de habilidade para aceder a informações 

escondidas, mas porque as fontes são, hoje em dia, particularmente 

ativas. Se uma metáfora aquática pode aqui fazer sentido, é certamente 

a de jornalistas submersos por um dilúvio de informações provenientes 

das fontes." (Neveu, 2005: 68) 

 

 A distinção entre fontes profissionais de informação e simples fontes foi tema 

abordado por Wolf, que – a partir dos estudos de Herbert Gans – apresenta a diferença de 

uma forma clara. Segundo Wolf, ainda que as agências de comunicação possam ser 
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muitas vezes consideradas e atuem como fontes, elas podem ter um papel diferente no 

processo de produção das notícias. Enquanto as fontes são parte das instituições a que os 

jornalistas recorrem para obter informações para a elaboração das notícias, as fontes 

profissionalizadas procuram realizar o trabalho de confecção das mesmas, apresentando 

aos jornalistas um produto acabado (Wolf, 1992: 1997/8). Ele  indica que a própria forma 

de organização das assessorias de imprensa reflete as estruturas de poder da sociedade e 

que a sua estruturação é realizada segundo os procedimentos utilizados para a produção 

das notícias (Wolf, 1992: 198). 

 Conforme a definição de Pinto, que considera fontes como pessoas, grupos, 

instituições sociais ou vestígios – falas, documentos ou dados – elaborados ou construídos 

por essas pessoas, grupos e instituições, estas estão inseridas em relações sociais e 

interesses situados num determinado momento ou lugar. Assim, as fontes constituem-se 

em entidades interessadas, com estratégias e táticas definidas (Pinto, 2000: 278). 

 No seu estudo das fontes, Pinto (2000: 279) apresenta uma tipificação das fontes, 

utilizando oito critérios para a sua classificação: 

 1) Segundo a sua natureza: fontes pessoais ou documentais;  

 2) Segundo a origem: fontes públicas (oficiais) ou privadas; 

 3) Segundo a duração: fontes episódicas ou permanentes; 

 4) Segundo o âmbito geográfico: fontes locais, nacionais ou internacionais; 

 5) Segundo o grau de envolvimento nos factos: oculares/primárias ou 

 indiretas/secundárias; 

 6) Segundo a atitude face aos jornalistas: fontes ativas (espontâneas, ávidas) ou 

 passivas (abertas, resistentes) 

 7) Segundo a identificação: fontes explicitadas/assumidas ou 

 anónimas/confidenciais; 

 8) Segundo a metodologia ou estratégia de atuação: fontes pró-ativas ou reativas, 

 preventivas ou defensivas. 
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 Segundo esta tipologia proposta por Pinto, neste trabalho, ao tratarmos da 

profissionalização das fontes, referimo-nos a fontes enquadradas como pessoas, públicas, 

permanentes, nacionais, normalmente secundárias, geralmente ativas, que jogam 

conforme o momento com a possibilidade de serem explicitadas ou confidenciais, da 

mesma forma como podem, em algumas ocasiões serem proativas e em outras reativas e, 

diante de determinadas ocorrências, tomarem uma atitude preventiva ou defensiva. 

 O caminho até se chegar a este grau de especialização das fontes foi um longo 

processo. A disputa pela influência sobre o processo de mediação que o jornalismo 

constitui passou de um processo intuitivo por parte das fontes para uma atividade 

profissional.  

 Historicamente, a literatura a respeito da profissionalização das fontes indica 

como marco o ano de 1906, quando o jornalista norte-americano Ivy Lee deixou a redação 

onde trabalhava para tratar da imagem do milionário John D. Rockfeller (Chaparro, 2010, 

Duarte e Duarte, 2006). A meio de uma greve de trabalhadores de uma mina de carvão 

pertencente a Rockfeller, que tinha sido reprimida e estava criando uma imagem muito 

negativa do seu proprietário, Lee optou por uma postura de transparência, de atendimento 

aos jornalistas, de respeito pela opinião pública. Na relação com os media, em alternativa 

à publicação de artigos pagos – prática da época que tinha credibilidade duvidosa – 

começou a fornecer notícias aos jornais, seguindo normas de não dar respostas falsas a 

perguntas de jornalistas, o que acabou por conquistar credibilidade para o seu trabalho e 

permitiu a Rockfeller ter uma melhor imagem pública. 

 Segundo Hess, a criação de gabinetes de imprensa governamentais ocorreu 

também nos Estados Unidos, como parte do esforço de guerra do governo Woodrow 

Wilson, que governou entre 1913 e 1921, ligado à participação na guerra de 1914 a 1918: 

"O desenvolvimento de gabinetes de imprensa governamentais é um fenómeno do século 

XX, que inicia-se com a criação do Comité de Informação Pública durante a Primeira 

Guerra Mundial. O comité era uma espécie de ministério de propaganda, que distribuía 

em média mais de 10 notas de imprensa por dia" (Hess, 1984: 1). 

 E foi nesse país que primeiro ocorreu a profissionalização das fontes políticas, 

com a criação de agências de relações públicas dedicadas a assessorar políticos. A 

primeira agência surge em 1933, numa iniciativa de Leone Baxter e Clem Whitaker, que 

assessoraram a campanha eleitoral que derrotou o favorito democrata Upton Sinclair nas 
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eleições de 1934 para o governo estadual californiano. Esta campanha foi considerada 

por Mitchell (2010) como o marco do surgimento da assessoria de imprensa política, pela 

forma como foi usada a imprensa na campanha. Após conseguirem a eleição de vários 

governadores estaduais em seu estado, eles foram decisivos para que Dwight Eisenhower 

fosse eleito para a presidência dos Estados Unidos, em 1953 (Pitchell, 1958: 279/280). 

 Segundo Chaparro (2010: 40), a atividade de assessoria de imprensa teria chegado 

à Europa no pós-guerra, através das empresas norte-americanas que estavam se 

estabelecendo no continente. Ele indica o primeiro local onde isso teria ocorrido como 

sendo a França, por parte da petrolífera Exxon, em 1946. Em 1950, as assessorias já 

estariam disseminadas pela Holanda, Reino Unido, Noruega, Itália, Bélgica, Suécia e 

Finlândia. Na Alemanha, apenas em 1958 teria surgido, segundo Chaparro, a primeira 

empresa de relações públicas.  

 

 

Assessoria de imprensa na política portuguesa 

 

 Na sua intervenção durante o 1º Congresso dos Jornalistas portugueses, Quelhas 

situou o início da atividade de assessoria de imprensa em Portugal no começo da década 

de 1960. Segundo afirmou, a introdução desta forma de relacionamento entre fontes 

profissionalizadas e jornalistas surgiu por parte de empresas multinacionais, reproduzindo 

no panorama português as experiências que tinham em outros países (Quelhas, 1983: 

295).  

 No entanto, o exemplo das empresas estrangeiras demorou para ser aceito pelas 

congéneres portuguesas. Inicialmente – segundo relata Quelhas – a atividade de 

assessoria de imprensa era confundida com a promoção e publicidade de produtos, ou 

mesmo a venda desses produtos. 

 Na área política, um primeiro passo no surgimento de fontes profissionalizadas 

em Portugal foi dado durante a chamada Primavera Marcelista. Segundo Rebelo (1998), 

em dezembro de 1968 foi criado um serviço de relações públicas na Assembleia Nacional. 

Iniciativa do presidente do conselho Marcello Caetano, esse serviço tinha como tarefa 
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disponibilizar cópias dos discursos dos deputados aos jornalistas – anteriormente, as 

cópias eram distribuídas pelos próprios deputados, que privilegiavam os representantes 

dos jornais de maior tiragem, deixando os outros profissionais na dependência dos colegas 

ou de anotações feitas a partir do que ouviam no plenário. 

 Segundo Baptista, no período da ditadura, o trabalho realizado pelos repórteres 

políticos resumia-se, além de acompanhar os discursos no parlamento, à "compilação das 

informações provenientes da Arcada (embrionário do que seria hoje um gabinete de 

imprensa, que distribuía pelos jornais as informações relativas à agenda dos vários 

ministérios instalados no terreiro do Paço)" (Baptista, 2012: 42). 

 A subida ao poder de Marcelo Caetano constitui-se numa mudança em relação à 

prática anterior. Durante os anos que dirigiu o país, Salazar poucas vezes falou à 

comunicação social, a maior parte das vezes em entrevistas a jornalistas estrangeiros. Não 

houve conferências de imprensa e as mensagens do seu governo chegavam aos jornais e 

às rádios através dos discursos oficiais e de notas oficiosas. Havia uma obrigação de que 

fossem publicadas: em 1961, a não publicação de um texto condenando o sequestro do 

navio Santa Maria levou a que o jornal República tivesse a sua edição suspensa por três 

dias (Franco, 1993). 

 Numa avaliação sobre como era o jornalismo político durante a ditadura, Alvim 

afirmou que os jornalistas não eram mais do que "moços de recados":  

"As coisas, em termos de notícia, se processavam do seguinte modo: o 

jornalista deslocava-se ao acontecimento, tirava notas do 

acontecimento e passivamente transmitia o acontecimento ao público. 

(...) Os acontecimentos, porque inseridos num quadro subserviente face 

ao poder constituído, impunham-se ao jornalista como algo não 

suscetível de qualquer posição crítica." (Alvim, 1983: 65) 

 

 Na prática, não era necessária a realização de um trabalho de assessoria para 

conseguir a publicação de informações favoráveis. Isso estava garantido, segundo 

Baptista (2012), pela nomeação de figuras ligadas ao regime para posições de direção dos 

meios de comunicação, assim como pelas orientações rígidas transmitidas pelos serviços 

da censura. Além disso, havia a exigência prevista em legislação de reconhecimento da 
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idoneidade moral e intelectual dos responsáveis pelos órgãos de imprensa, o que, na 

prática, significava identificação com as posições políticas do regime.  

 A necessidade de uma intermediação entre as fontes e a imprensa na área política 

surge a partir do momento em que o jornalismo político começa a ter a sua independência 

do poder político. A partir dos estudos de Baptista (2012), pode-se estabelecer como 

marco para isso o início de uma cobertura política com maior independência o período da 

subida ao poder de Marcelo Caetano.  

 Em primeiro lugar, desde a hospitalização do ditador, os boletins clínicos 

passaram a se constituir em informações de peso político. "Doravante, ao contrário da 

prática anterior, os jornalistas irão testemunhar todos os momentos significativos da vida 

política da nação: não se limitarão a fazer perguntas combinadas durante conferências de 

imprensa, mas estarão à espera dos políticos à porta de casa ou dos gabinetes de trabalho 

para obter declarações" (Baptista, 2012: 191). 

 Ela afirma que a mudança de estilo do Marcelismo nas relações entre poder e 

imprensa trouxe uma renovação, ainda que lenta, da forma de fazer jornalismo político, 

com uma substituição dos profissionais responsáveis pelas coberturas e a adoção da 

especialização dos jornalistas por parte de todos os meios (Baptista, 2012: 215). 

 Com o fim da Primavera Marcelista, a primeira reação a essa mudança na forma 

de fazer jornalismo foi tentar assegurar uma imprensa que lhe fosse favorável através da 

aquisição das empresas jornalísticas por parte de figuras ligadas ao regime. Baptista relata 

que em 1969 ocorre uma tentativa frustrada de compra da maioria do capital do Diário de 

Lisboa; em 1970, o empresário Manuel Queiroz Pereira torna-se proprietário do jornal A 

Capital; e, em 1972, o Banco Intercontinental Português passa a controlar a empresa 

detentora do jornal O Século e o Banco Borges & Irmão adquiriu o Diário Popular. A 

mudança política acabou por fazer com que o método de controlo da informação 

publicada voltasse a ser a censura e mesmo os ministros que tinham uma relação mais 

aberta com a imprensa acabaram por sair do governo. 

 Com o surgimento da democracia modifica-se a relação entre jornalismo e poder. 

O processo de nacionalização da maior parte da imprensa portuguesa, ocorrido no período 

revolucionário, colocou o jornalismo português numa relação mais direta com o poder 

político, em detrimento do campo económico. Conforme relata Araújo no 2º Congresso 
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dos Jornalistas Portugueses, essa mudança colocou questões deontológicas e éticas ao 

exercício profissional:  

"Com a quase completa estatização dos órgãos de comunicação social 

escrita, esta deixou de estar vinculada aos grandes grupos económicos 

para passar a estar dependente, e sob a tutela, do poder político. Cada 

governo que iniciava o seu mandato tentava mais ou menos 

dissimuladamente exercer pressões de 'diversas formas' sobre a 

Imprensa em geral." (Araújo, 1987: 82) 

 

 Foi nesse período que, segundo Pires, começaram a surgir as assessorias de 

imprensa na área política:  

"As transformações políticas da era pós-25 de Abril trouxeram a 

liberdade de imprensa e uma nova atitude perante os media. Assiste-se 

ao nascimento de novas fontes de informação legitimadas pela opinião 

pública e pelos media. Estruturas partidárias, sindicatos, instituições 

públicas e algumas empresas portuguesas rapidamente se apercebem da 

importância da comunicação estratégica e tornam-se verdadeiros 

produtores de notícias. Demorou, contudo, algum tempo até que se 

organizassem de uma forma estável e estruturada para esse desafio" 

(Pires, 2011: 17). 

 

 Ainda que não haja dados concretos a respeito, talvez seja possível especificar um 

pouco mais quanto ao surgimento das assessorias na área política em Portugal. Se, com 

as nacionalizações dos meios de informação ocorridas no período revolucionário a relação 

entre o poder e a informação publicada era direta, foi apenas ao final desse período, após 

o 25 de novembro, que passou a ser necessária uma mediação entre a política e o 

jornalismo, que passou a ser menos ligado às orientações centralizadas sobre o que 

publicar, quando publicar e como publicar, decorrentes do próprio momento político 

radicalizado. 

 O debate a respeito da relação entre a imprensa e o poder, considerando o campo 

político como news promoter foi o tema da comunicação de Santos, no 1º Congresso dos 

Jornalistas Portugueses: "os media não integram o aparelho do Estado, mas são 

imprescindíveis à sua ação (...). É através deles que se exerce o poder de uma forma direta 

e sistemática, embora não palpável" (Santos, 1983: 145). 
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 Quatro anos depois, no 2º Congresso dos Jornalistas Portugueses, Santos abordou 

o caminho para a independência do jornalismo em relação ao poder político: "pode-se 

informar sem servir o informador? Ou o que é uma informação sobre o poder que não 

está ao serviço do poder? A resposta é simples: é uma informação que o poder não quer 

dar, é uma informação roubada" (Santos, 1987: 157/158). 

 Mas, segundo Ribeiro, a situação não se desenvolveu favoravelmente a uma maior 

independência do jornalismo. Num estudo sobre fontes de informação publicado em 

2009, ele indica que "cerca de 60% do noticiário político é dominado por fontes do 

governo e de partidos políticos com assento na Assembleia da República" (Ribeiro, 2009: 

115), que as fontes oficiais constituem mais de 90% dos fornecedores de informação 

identificados (2009: 116) e que só um terço do produto jornalístico dos diários que 

estudou foi produzido por iniciativa dos jornalistas (2009: 117). 

 A evolução económica do país, com a fragilização das empresas jornalísticas, fez 

aumentar a importância das assessorias de imprensa portuguesas, o que se torna cada vez 

mais palpável no campo político. Um depoimento nesse sentido é o escrito pelo ex-

ministro da Cultura e ex-candidato a presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel 

Maria Carrilho, num livro com tom de desabafo e de atribuição de culpas pela sua derrota 

na campanha eleitoral lisboeta. 

 Distanciando-se do tom amargo do livro, ainda assim é possível verificar alguns 

pontos em que ele indica os motivos pelos quais há tamanha força das assessorias em 

relação ao jornalismo: "A proletarização da classe e a sua mercantilização são (...) fatores 

que dificultam seriamente qualquer esforço no sentido de uma efetiva qualificação do 

jornalismo" (Carrilho, 2006: 23). Ele também referiu a reduzida dimensão do grupo 

profissional, que estrangula a diferenciação que constitui a base do pluralismo e da 

isenção dos meios de comunicação. 
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Capítulo 4 

Metodologia 

 

 O tema das relações entre jornalismo e assessoria de imprensa surgiu como objeto 

de interesse ao longo da minha carreira profissional, nos mais de 30 anos que tenho 

trabalhado como jornalista em Portugal. A relação que tive com os assessores como fontes 

exacerbou a minha curiosidade, especialmente quanto à situação dos profissionais que 

por vezes via ao meu lado em conferências de imprensa e em coberturas de factos 

jornalísticos e, em outros momentos, encontrava do outro lado, representando entidades 

oficiais, ministérios e até a Presidência da República na função de passar informações e 

responder às perguntas dos jornalistas.  

 Inicialmente, o objetivo era compreender melhor o fenómeno dessa passagem para 

o outro lado, da função de responsável pela elaboração das notícias para a dos que 

oferecem aos profissionais da informação a matéria-prima com a qual elaboram os seus 

noticiários. Colocava-se à minha frente uma multiplicidade de possíveis abordagens 

teóricas para este estudo, entre as quais destaco algumas: o conteúdo e a efetividade do 

trabalho realizado após a mudança – o que iria requerer uma análise das comunicações 

efetuadas pelos assessores comparando-as com os textos elaborados pelos jornalistas que 

recebiam os seus comunicados –, o processo de transformação dos profissionais da 

imprensa em responsáveis pela imagem dos políticos ou o estabelecimento de uma 

tipificação sociológica dos jornalistas que fazem essa mudança para assessores ou o 

percurso profissional dos jornalistas. E foi precisamente esta última a opção adotada, o 

que pode ser refletida na pergunta que funcionou como base para o desenvolvimento deste 

trabalho: o que acontece com os jornalistas que deixam o jornalismo para serem 

assessores de imprensa do governo após saírem do governo? 

 Associada a esta questão, surgiram outras, a respeito da ética do trabalho do 

assessor e de como esta está inserida no relacionamento entre os assessores e os 

jornalistas. E, como continuidade desta segunda questão, procurou-se apresentar como 

ocorre o relacionamento entre assessores de imprensa e jornalistas. 
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 Neste capítulo apresentamos o processo que conduziu à realização do trabalho de 

investigação; a forma como este empreendimento foi desenvolvido e os seus pressupostos 

teóricos; a preparação da pesquisa de campo, com a definição do universo a ser abordado; 

o processo de pesquisa, com as estratégias e instrumentos adotados; e, por fim, a 

apresentação da forma se dará o tratamento dos dados no próximo capítulo. 

  

 

Objeto da investigação 

 

 Ao colocar a questão a respeito do percurso profissional dos jornalistas que 

passaram para a assessoria, a investigação insere-se no quadro do que Newman considera 

como sendo investigação social básica:  

"Basic social research advances fundamental knowledge about the 

social world. Basic researchers focus on refuting or supporting theories 

that explain how the social world operates, what makes things happen, 

why social relations are a certain way, and why society changes. Basic 

research is the source of most new scientific ideas and basic thinking 

about the world." (Newman, 2007: 11) 

 

 Como uma busca de conhecimento novo, a compreensão desse fenómeno 

implicou um trabalho de enquadramento teórico que incluiu diversos aspectos 

desenvolvidos nos capítulos anteriores. Assim, partiu-se da conceptualização do espaço 

público – área de atuação tanto do jornalista como do assessor de imprensa–, através de 

um pensar próprio que tomou em conta a elaboração teórica já consagrada, mas 

procurando uma visão que resolvesse os impasses que esta construção enfrentou ao tentar 

explicar a comunicação – impasse revelado pela própria mudança efetuada por Habermas 

ao longo da sua produção científica, no que diz respeito à natureza do espaço público 

como território de interação entre intervenientes equiparados. Esta elaboração permitiu 

conjugar o conceito de esfera pública com a teoria dos campos do Bourdieu, em linha 

com o que foi proposto por Neveu e Benson (2005). 

 Num segundo capítulo, buscou-se apresentar a relação entre jornalismo e 

assessoria de imprensa, tanto na relação profissional, quanto sob a ótica da sociologia das 
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profissões, em que se pode situar as duas atividades profissionais: adoto, neste caso, a 

caracterização do jornalismo enquanto profissão que se insere normalmente numa carreira 

estruturada, numa organização hierarquizada – ao passo que a assessoria, ainda que 

tecnicamente possa eventualmente ter características de uma atividade semelhante, 

caracterizo como uma ocupação profissional. Deixo uma ressalva no sentido de que em 

virtude das mudanças tecnológicas pelas quais passa o jornalismo na atualidade, com o 

surgimento de novos meios virtuais e em paralelo às estruturas empresariais consolidadas, 

os marcos distintivos que fazem do jornalismo uma profissão em grande medida estão a 

esbater-se. Ainda neste capítulo, abordou-se a relação entre jornalismo e poder, o que 

enquadra a questão de uma assessoria ser muitas vezes o veículo através do qual ocorre 

essa relação. 

 Incidindo sobre questões éticas e deontológicas do jornalismo, o terceiro capítulo 

tem uma importância basilar para uma parte fundamental da pesquisa de campo. Isso 

porque poderia ser uma questão ética que iria determinar o destino do profissional que 

deixou o jornalismo para a assessoria de imprensa quando chega o momento de sair do 

governo.  

 A elaboração ética do profissional tem uma importância também por outro motivo. 

Nas definições adotadas pelas várias correntes da sociologia da profissão entram muitos 

componentes teóricos na definição do que é ser um profissional. No entanto, para o 

indivíduo que exerce a profissão, esta conceptualização poderia ser definida tendo em 

conta apenas dois fatores: o conhecimento técnico – saber fazer as perguntas; saber 

escrever, filmar, fotografar, gravar; saber editar, organizar uma agenda; etc. – e o limite 

ético, que sumariamente pode ser definido como a linha a partir da qual ele se recusa a 

fazer um determinado trabalho (e que é específica para cada indivíduo). 

 Especifico, porém, antes de seguir adiante, que este trabalho adota a 

conceptualização utilizada no português europeu, no francês, no espanhol, no alemão e 

no italiano que distingue ética de deontologia. Considera-se ética como os princípios 

adotados por um indivíduo, ao passo que a deontologia constitui a codificação normativa 

dos princípios que devem ser seguidos por um determinado grupo – no caso, um grupo 

profissional. No português brasileiro e no inglês, esta distinção não se apresenta, 

utilizando-se para os dois significados o termo ética. 
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 Por outro lado, foi realizada uma caracterização a respeito do trabalho da 

assessoria de imprensa a partir da noção de que o campo da comunicação é o da 

visibilidade (Bourdieu, 2005). Num exercício ensaístico de multidisciplinaridade, 

buscou-se outras áreas de conhecimento em que se trabalha o conceito de visibilidade, 

encontrando-se um contributo que pode ajudar a compreender o fenómeno nas teorias de 

Freud.  

 Procurou-se então sistematizar a forma como é realizado o trabalho do assessor 

de imprensa, apresentando as suas três vertentes e relacionando-as com diferentes 

instâncias do trabalho jornalístico: a divulgação de comunicados, voltada para o 

gatekeeping; a construção de uma agenda ou a criação de eventos que possam ter 

importância social, direcionada para o agenda building; e a construção de narrativas para 

que sejam socialmente dominantes, para o que normalmente é usado o termo spin 

doctoring. 

 Procurou-se, também, realizar um enquadramento histórico da atividade da 

assessoria de imprensa, tanto no plano internacional como no que se refere ao mercado 

português, com os seus desenvolvimentos, de forma a poder melhor compreender o 

momento que se vive nessa atividade. 

 

 

Definições da investigação 

 

 Uma vez estabelecido o objeto da investigação como sendo o destino profissional 

dos jornalistas que aceitaram o convite para serem assessores de imprensa do governo, 

tornou-se necessário estabelecer balizas para o trabalho de investigação. Assim, a 

primeira definição voltou-se para o espaço geográfico a ser trabalhado. 

 A primeira proposta tinha em consideração buscar uma comparação entre o que 

ocorre em Portugal e a situação brasileira. No caso, as necessidades exigidas por uma 

levantamento cientificamente fiável resultaria num trabalho que seria dificilmente 

comportável no âmbito de um projeto de pesquisa individual de uma tese de 

doutoramento. 
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 Uma segunda definição diz respeito ao universo a ser pesquisado. Verificou-se a 

necessidade de estabelecer parâmetros claros para poder dar um quadro mais apurado dos 

percursos profissionais. Foram assim definidas as datas de 6 de abril de 2002 – posse do 

XV governo constitucional português – como início e de 21 de junho de 2011 (final do 

XVIII governo constitucional português) como término do período em que estiveram no 

governo os jornalistas que teriam o seu percurso analisado. Desta forma, estar-se-ia ante 

dois governos de coligação do Partido Social Democrata com o Centro Democrático 

Social – encabeçados pelos primeiros-ministros José Manuel Durão Barroso e Pedro 

Santana Lopes – e dois governos do Partido Socialista, ambos sob o primeiro-ministro 

José Sócrates.  

 Ainda que de duração bastante díspar, por trás da proposta de trabalhar sobre 

governos de linhas ideológicas distintas estava o objetivo de evitar qualquer possível viés 

que o estudo de governos de apenas um dos lados do espectro político poderia trazer para 

o resultado do trabalho de investigação. Até ao momento da realização deste trabalho, 

apenas estes três partidos participaram dos governos eleitos pelos portugueses desde a 

consolidação da democracia em Portugal – excetuando os governos de iniciativa 

presidencial. 

 Outra restrição realizada por motivo de praticidade foi a decisão de apenas serem 

analisadas as carreiras profissionais de assessores de imprensa de ministros. Foram assim 

deixados de lado os assessores presidenciais, autárquicos e os que tinham como trabalho 

tratar do relacionamento entre a imprensa e secretários de Estado.  

 

 

Um levantamento quantitativo e uma análise qualitativa 

 

 No que diz respeito à abordagem metodológica, a opção adotada no estudo foi de 

complementar uma recolha quantitativa do percurso do conjunto dos jornalistas que 

foram assessores do governo no período em questão, com uma abordagem qualitativa, 

baseada em entrevistas com um número mais reduzido dentro desse universo. Como 

Günther, acredito que pode haver complementaridade entre a pesquisa qualitativa e a 
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quantitativa: "À medida que perguntas de pesquisa freqüentemente são multifacetadas, 

comportam mais de um método" (Günther, 2006: 207). A questão é – como afirma 

Günther – encontrar a abordagem teórico-metodológica que, ante os recursos existentes, 

permite chegar ao resultado que melhor contribua para a compreensão do fenómeno em 

estudo. Tendo isto como objetivo, ele não descarta a utilização das duas abordagens 

combinadas. 

 Também Amaro indica que a situação concreta poderá umas vezes tornar mais 

indicado o uso da metodologia qualitativa, outras a quantitativa ou a complementaridade 

entre ambas (2006: 161).   

 Na busca de "dados para analisar o mundo social" (Neuman, 2007: 110), a análise 

qualitativa pode indicar tendências gerais dos percursos profissionais em estudo. Segundo 

Neuman: "Quantitative researchers take a linear path and emphasize objectivity. They 

tend to use explicit, standardized procedures and a causal explanation". (Neuman, 2007: 

106) 

 Neuman descreve a metodologia qualitativa da seguinte forma:  

"Qualitative researchers follow a nonlinear path and emphasize 

becoming intimate with the details of a natural setting or a particular 

cultural-historical context. They use fewer standardized procedures or 

explicit steps, and often devise on-the-spot techniques for one situation 

or study. Their language of cases and contexts directs them to conduct 

detailed investigations of particular cases or processes in their search 

for authenticity. They rarely separate planning and design decisions into 

a distinct pre-data collection stage, but continue to develop the study 

design throughout early data collection. The inductive qualitative style 

encourages a slow, flexible evolution toward a specific focus based on 

a researcher's ongoing learning from the data." (Neuman, 2007: 107) 

 

 O uso do método qualitativo incorre no risco apresentado por Amaro de referir-se 

por vezes a aspectos únicos individuais e conjunturais e não levar a conclusões 

generalizáveis. No entanto, em outras situações, a utilização deste método pode gerar 

conclusões que tenham aplicações em contextos diferentes e que possam constituir-se 

como subsídios para a compreensão de outras realidades (Amaro: 2006: 162). 

 

A recolha dos dados 
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 No que diz respeito à metodologia quantitativa, a opção foi pela recolha de um 

número reduzido de dados de um conjunto extenso de indivíduos. Isto se deve, em grande 

medida, pela forma como se deu essa coleta. Inicialmente, o objetivo era conseguir os 

currículos de todos os assessores de imprensa do governo que tinham sido jornalistas, de 

forma a obter informações que permitissem uma visão clara dos seus percursos.  

 Mas, ante as dificuldades colocadas – falta de acesso aos currículos, profissionais 

que não tinham currículo ou que tinham currículos desatualizados, recusa em fornecer os 

dados –, tentou-se simplificar o método, de forma a poder obter as informações através 

de contatos por correio eletrónico, conversas telefónicas ou até mesmo informações 

através de pessoas que trabalharam com eles, familiares ou próximos. Da mesma forma, 

nas entrevistas para o estudo qualitativo estavam incluídas as questões que forneciam 

respostas sobre os temas que seriam analisados quantitativamente. 

 Assim, reduziu-se os dados da recolha quantitativa a três questões: formação 

académica; número de anos que trabalharam como jornalistas antes de decidirem mudar 

de lado para a assessoria de imprensa; e local para onde foram trabalhar após deixarem o 

governo. Foram também levantados dados quanto à divisão dos profissionais por sexo e 

sobre quantos anos tinham sido jornalistas antes de passarem para a assessoria de 

imprensa governamental. 

 A recolha dos dados enfrentava uma questão básica: a sua fiabilidade. Isso porque 

são informações que muitas vezes se torna impossível verificar em fontes independentes 

para um número tão grande de personalidades. Em vários casos, tratavam-se de currículos 

que eram publicados no sítio LinkedIn, de preenchimento voluntário – cada um fornece 

os dados que acha pertinentes, da forma como bem entende que deva se apresentar. 

Mesmo nos casos em que o currículo foi publicado em Diário da República – ou seja, 

uma fonte oficial do Estado português – pode ter ocorrido o fornecimento de informações 

pouco precisas. Para poder realizar o trabalho, tomou-se como base que todas as 

informações fornecidas tanto pessoalmente como em Diário da República e no LinkedIn 

foram consideradas verdadeiras, considerando-se as imprecisões ou os possíveis 

"embelezamentos" de currículos como estatisticamente pouco relevantes. 
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 No que tange à metodologia qualitativa, a opção foi por entrevistas semi-

estruturadas, indicadas, segundo Amaro (2006: 169), para obter informações com maior 

profundidade do entrevistado, com o objetivo de conhecer as causas subjacentes a certos 

comportamentos. Desta forma, obtém-se um conhecimento mais aprofundado nas 

motivações, atitudes e expectativas do entrevistado. 

 Amaro indica que a forma de se realizar o que chama de entrevista qualitativa é a 

construção prévia de um guia de perguntas, um conjunto de tópicos que serão abordados 

no correr das entrevistas. Desta forma, foram elaboradas inicialmente 12 perguntas que, 

após a realização de uma entrevista de teste, passaram a 13.  

 O procedimento adotado foi o de deixar ao máximo o entrevistado falar sobre a 

sua experiência, sobre como via o seu trabalho. Assim, as entrevistas tiveram duração 

variável, com tempo que foi dos 9 minutos até aos 37 minutos, conforme a vontade e a 

disposição do entrevistado. A opção preferencial foi pela entrevista presencial – foi 

realizada apenas uma experiência de entrevista por telefone, com a ex-assessora Rita 

Tamagnini, o que acabou por apresentar uma menor capacidade de diálogo, com respostas 

menos elaboradas por parte da entrevistada. 

 

 O guião das questões colocadas aos entrevistados foi o seguinte: 

1) Como conheceu o ministro para quem fez assessoria de imprensa? 

Tinha como objetivo saber a respeito do processo através do qual o assessor foi 

selecionado. 

2) Quantos anos de jornalismo tinha quando foi fazer assessoria pela primeira 

vez? 

Encaixava-se na parte das questões a serem levantadas na metodologia 

qualitativa, de forma a caracterizar o tipo de assessor de imprensa do governo. 

3) Qual a justificativa que o ministro deu para o/a convidar para ser assessor 

de imprensa?  

Buscava entender a compreensão que o ministro tinha do trabalho do assessor 

de imprensa e as condicionantes colocadas a este trabalho. 
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4) O que ele disse que pretendia de um assessor de imprensa? 

Foi uma outra forma de colocar a pergunta anterior. Em alguns casos, não foi 

necessário formular esta pergunta. 

5) Em que empresa trabalhava antes de ser assessor governamental? 

É uma pergunta que tinha como objetivo inicial substituir a apuração desses 

dados pelo currículo. Acabou sendo uma forma de ter conhecimento a respeito 

da situação profissional dentro da empresa antes de aceitar ir trabalhar como 

assessor do governo. 

6) Trabalhava na área do jornalismo em que o ministro atuava? Se não, em 

que área do jornalismo trabalhava? 

Buscou-se entender melhor o processo de seleção dos assessores de imprensa. 

7) Teve alguma dúvida quanto à questão ética de passar da profissão de 

jornalista para a assessoria? Que tipo de dúvida? 

A partir da concepção antes expressa de que um profissional se define pela 

técnica no exercício do seu trabalho e pela ética – sendo esta individual – é uma 

primeira questão no sentido de ter conhecimento dos limites éticos colocados 

pelo profissional entrevistado. 

8) Qual a avaliação do impacto de ter ido trabalhar como assessor de 

imprensa de um ministro na sua carreira profissional? 

Esta avaliação permite saber para onde foram e o que significou no percurso 

profissional o trabalho como assessor de imprensa do governo. 

9)  Para onde foi trabalhar depois de deixar a assessoria do ministro? 

Combina-se com a questão anterior. Caso esta questão não tivesse sido 

respondida antes, era uma forma de obter esta resposta de forma mais explícita. 

10) Havia alguma relação entre o local para onde foi trabalhar e a área  

tutelada pelo ministro? Se sim, que relação era? 
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Buscava relações de poder no percurso profissional dos antigos assessores de 

imprensa.  

11) Considerou a possibilidade de voltar ao jornalismo?  Explique os motivos 

por que tomou essa decisão. 

Esta questão apenas se colocava para os que não voltaram ao jornalismo. No 

caso de terem voltado ao jornalismo, a questão era modificada para pedir um 

relato de como foi a volta ao jornalismo. 

12) Como vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

Mais uma questão que tem dois objetivos. Por um lado, conhecer a opinião do 

entrevistado e, por outro, buscar pistas sobre o conceito ético do mesmo. 

13) A sua passagem pela assessoria de imprensa do governo mudou a sua visão 

sobre essa relação? De que forma? 

A partir da constatação durante a realização entrevista de teste de que o 

conceito a respeito da relação entre jornalistas e assessores pode evoluir pela 

prática dessa relação, foi incluída esta pergunta, para poder ter maior 

conhecimento sobre como a experiência do dia a dia nessa relação entre fonte 

e jornalista mudou a forma de considerar a interação entre os dois lados.  

 Posteriormente, foi incluída outra questão relacionada à parte quantitativa da 

investigação. Uma das questões voltava-se para a caracterização sociológica dos 

assessores, incidindo se tinham feito algum curso superior e em que área.  

 

 

A definição do universo 

 

 Um primeiro passo na investigação foi a definição do número e a identificação de 

quem eram os assessores de imprensa do governo português no período entre 6 de abril 

de 2002 e 21 de junho de 2011. Ao longo dos anos, o governo português elaborou listas 
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dos assessores que eram fornecidas aos membros da Associação da Imprensa Estrangeira 

em Portugal. 

 No entanto, estas listas tinham lacunas, o que se deve a serem fornecidas uma vez 

a cada mudança de governo e, quando ocorriam mudanças de assessores, não eram 

renovadas. Assim, havia apenas uma fonte para ter um conhecimento mais fidedigno de 

quem foi assessor de imprensa do governo português no período em questão: as 

nomeações publicadas em Diário da República.  

 A realização de pesquisas no Diário da República enfrentou, também, uma série 

de dificuldades. Em primeiro lugar, até à decisão de dezembro de 2016 de facilitar as 

consultas – modificação que apenas entrou plenamente em vigor em fevereiro de 2017 – 

a consulta era paga, no valor de 100 euros por cada 200 acessos, sendo em que cada acesso 

permitia um número ilimitado de consultas, desde que não se desligasse da rede. A 

alternativa era fazer consultas na biblioteca da sede do Diário da República, em Lisboa, 

o que enfrentava um horário restrito e computadores lentos e desatualizados, que nem 

sempre estavam disponíveis: havia apenas dois computadores na sala de leitura. 

 O maior problema era a pouca fiabilidade dos resultados. Na área de pesquisa do 

sítio do Diário da República na Internet, nos Atos da 2ª Série, com as datas entre 6 de 

abril de 2002 e 30 de setembro de 2011, o número de respostas para a chave "gabinete do 

ministro" poderia variar entre pouco mais de 13.000 e cerca de 17.000, aleatoriamente – 

por vezes apareciam todas as respostas com a palavra "gabinete", outras todas as respostas 

com a palavra "ministro". Após as mudanças adotadas pelo governo no início de 2017 

para facilitar o acesso ao Diário da República, o número estabilizou-se em 9.788 

resultados para essa chave de pesquisa. Esta modificação permitiu maior precisão no 

trabalho de levantamento dos nomes, mas exigiu que o trabalho anterior fosse refeito. 

Facilitou também o facto de, a partir de janeiro de 2007, ser publicado no site do Diário 

da República nos links para cada edital (despacho, louvor, etc.) o resumo da publicação, 

o que permitiu reduzir o tempo dedicado a cada publicação. 

 As datas que balizam o início e o final dessa pesquisa no Diário da República 

dizem respeito à posse do governo dirigido pelo primeiro-ministro José Manuel Durão 

Barroso e o final do mês em que se completavam três meses após a queda do governo do 

primeiro-ministro José Sócrates. O motivo para o prazo de três meses está relacionado 

com o facto de que a publicação de uma nomeação, exoneração ou louvor em Diário da 
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República poder ser realizada meses depois de se ter efetivado. Desta forma, o prazo 

permitia abranger o conjunto dos assessores nomeados pelo governo. 

 Posteriormente, cada nome identificado foi colocado na pesquisa avançada do 

Diário da República até à data atual. O objetivo dessa segunda busca foi o de obter os 

currículos dos assessores, uma vez que desde 2012 passou a estar inserida na lei a 

obrigação de publicação do currículo de todos os nomeados pelo governo.  

 Uma das dificuldades enfrentadas relacionou-se ao facto de, na maioria das vezes, 

os assessores de imprensa dos ministros não terem na publicação de sua nomeação do 

Diário da República a indicação da sua contratação como assessores. Apareceram mais 

vezes como adjuntos. Assim, o levantamento inicial incluía todos os assessores e adjuntos 

do governo para esse período. 

 Existe a possibilidade de terem ocorrido lacunas nessa investigação no Diário da 

República. Exemplo disso é o caso do assessor Francisco de Mendia, que foi assessor de 

imprensa da ministra da Educação Maria do Carmo Seabra. Na pesquisa realizada com o 

seu nome do Diário da República, não é encontrada a nomeação ou a exoneração, apenas 

o louvor assinado pela ministra, com a data de 11 de março de 2005, publicado em 31 de 

março desse mesmo ano.   

 Posteriormente, foi realizado um trabalho de depuração dos nomes levantados. 

Um exemplo disso encontra-se nas três publicações de louvores abaixo:  

  "Ao cessar funções de Ministro de Estado, das Actividades Económicas e do 

 Trabalho do XVI Governo Constitucional, louvo Ana Maria Fragoso de Sá Domingos 

 Ferreira Saraiva, que desempenhou funções na área de relações públicas do meu 

 Gabinete, com total disponibilidade e discrição. 

 11 de Março de 2005. – O Ministro de Estado, das Actividades Económicas e do 

 Trabalho, Álvaro Roque de Pinho Bissaya Barreto. 

 

  "Ao cessar funções de Ministro de Estado, das Actividades Económicas e do 

 Trabalho do XVI Governo Constitucional, louvo Elsa Maria Margalha Bento Lopes, 

 que desempenhou funções na área de relações públicas do meu Gabinete, com total 

 disponibilidade e discrição. 

 11 de Março de 2005. – O Ministro de Estado, das Actividades Económicas e do 

 Trabalho, Álvaro Roque de Pinho Bissaya Barreto. 
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  "Ao cessar funções de Ministro de Estado, das Actividades Económicas e do 

 Trabalho do XVI Governo Constitucional, louvo Maria de Lurdes Correia Lopes Branco 

 Neves, que desempenhou funções na área de relações públicas do meu Gabinete, com 

 total disponibilidade, competência e discrição. 

 11 de Março de 2005. – O Ministro de Estado, das Actividades Económicas e do 

 Trabalho, Álvaro Roque de Pinho Bissaya Barreto. (Diário da República, 31/3/2005) 

 

 Após uma investigação a respeito, veio a verificar-se que as três contratadas em 

questão eram secretárias da área que trabalhavam na área das Relações Públicas do 

gabinete, atendendo aos assessores de imprensa do gabinete. 

 Também houve incerteza no que diz respeito a Pilar Freitas, que trabalhou no 

gabinete do ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação, António Carmona 

Rodrigues. O que saiu publicado no Diário da República era apresentado da seguinte 

forma: "nomeio Maria Pilar do Sacramento Monteiro Villa de Freitas, do quadro efectivo 

de pessoal da RDP – Rádio Difusão Portuguesa, para prestar serviço no âmbito da 

assessoria de imprensa ao meu Gabinete" (Diário da República, 13/5/2003). No entanto, 

ela apenas fazia trabalho administrativo no gabinete, o que foi confirmado após ligação 

telefónica com a própria. 

 Uma publicação menos precisa no Diário da República fez com que fosse criada 

uma confusão no caso de Adriano José Eliseu Ferreira. A informação publicada, assinada 

pelo ministro da Saúde Luís Filipe Pereira foi a seguinte: "Considerando a necessidade 

de garantir em permanente acompanhamento das diversas acções na área da comunicação 

e marketing, nomeio (...) o licenciado Adriano José Eliseu Ferreira assessor do meu 

Gabinete" (Diário da República, 27/8/2004). No entanto, segundo informação fornecida 

por António Mocho, adjunto do ministro, este profissional apenas cuidava da área de 

marketing e publicidade do ministério, sem nenhuma atividade ou função na área da 

assessoria de imprensa. 

 A dúvida colocou-se ante duas publicações com informações conflitantes. Em 

3/5/2005, é publicado no Diário da República despacho do ministro Mário Lino que 

afirma: "nomeio Maria Lígia Lopes dos Santos Correia para exercer as funções de 

secretariado no Gabinete de Imprensa." Posteriormente, o ministro Álvaro Barreto 

publicaria no final de sua passagem pelo governo o seguinte louvor:  



97 
 

  "Ao cessar funções de Ministro das Obras Públicas, Transportes e 

 Comunicações quero manifestar publicamente à Dra. Maria Lígia Lopes dos Santos 

 Correia, assessora de imprensa do meu Gabinete, a minha gratidão pela forma 

 extremamente leal, competente e dedicada como desempenhou aquelas funções ao 

 longo deste mandato, bem como testemunhar as suas excelentes qualidades pessoais e 

 profissionais." (Diário da República, 20/6/2011) 

 

 Neste caso, a funcionária em questão apenas exerceu o trabalho de secretária do 

gabinete de imprensa, não tendo realizado o trabalho de assessora de imprensa. 

 Um caso semelhante de pouca precisão no que diz respeito ao que foi publicado 

no órgão oficial do Estado português deu-se com Vanessa André da Cruz Pessanha da 

Silva, que foi secretária do gabinete do primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, segundo 

o louvor publicado em 13/12/2004. Mas o ministro Diogo Freitas do Amaral fez publicar 

uma indicação de diferente ocupação profissional: "Nomeio a licenciada Vanessa André 

da Cruz Pessanha da Silva para prestar colaboração especializada no meu Gabinete, no 

âmbito das suas qualificações académicas e profissionais, na área do relacionamento com 

os meios de comunicação social." (Diário da República, 2/3/2006) No entanto, o trabalho 

dela correspondia às atribuições de secretária, como indica a remuneração que recebia em 

2006, de 1.800 euros mensais (Diário da República, 2/3/2006), menos da metade do que 

auferiam os assessores de imprensa. 

 Desse tipo de situação confusa, contaram-se mais 12 casos, que foram 

devidamente escrutinados e eliminados da lista de assessores de imprensa.  

 No sentido inverso, foi incluída na lista dos assessores o nome de António Mocho, 

apesar de informações contraditórias a seu respeito. Ele foi nomeado pelo ministro como 

adjunto do ministro da Saúde Luís Filipe Pereira em 6 de abril de 2002 (publicado no 

Diário da República em 16/5/2002). Em 21 de junho de 2002, foi designado para 

substituir o chefe de gabinete do ministro nas suas ausências (Diário da República, 

15/7/2002), cargo que, normalmente, os assessores de imprensa não assumiam. Em 

20/4/2004, foi nomeado para coordenar uma comissão do Ministério da Saúde que definiu 

as regras técnicas de prestação dos cuidados de saúde nos centros de saúde (Diário da 

República, 10/9/2004).  

 Todas estas publicações não indicam que tenha sido assessor de imprensa do 

ministro. No entanto, num texto publicado no jornal Público com o título "Ministros de 
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Santana Lopes pedem  mais assessores de imprensa" 

(https://www.publico.pt/2004/08/19/politica/noticia/ministros-de-santana-lopes-pedem-mais-assessores-de-imprensa-1201538, 

visto em 1/9/2017), ele é nomeado como sendo assessor de imprensa. Além disso, no 

"Programa de Formação Executiva" oferecido pelo ISLA Lisboa em 2012, na pós-

graduação em Gestão de Saúde, António Mocho aparece na brochura como parte do corpo 

docente e as suas qualificações estão expressas: "Consultor em comunicação, ex-assessor 

de imprensa do Ministro da Saúde" 

(https://www.europeia.pt/content/files/feexecutiva_pg_2012_13.pdf, visto em 1/9/2017). Em 

conversa com outros assessores de imprensa do mesmo governo, a informação obtida foi 

que ele assumia estas funções, coordenando o trabalho da assessoria. Assim, ele foi 

incluído como assessor – no entanto, não tendo sido jornalista, a sua situação não entrou 

na análise do percurso dos assessores. 

 Da mesma forma, não foram considerados no estudo o percurso dos assessores de 

imprensa de secretários de Estado. Apenas no governo Sócrates permitiu-se aos 

secretários de Estado terem assessores próprios – antes, a função era adstrita a trabalhar 

com os ministros e o trabalho de assessoria de imprensa dos secretários de Estado era 

feito pelos assessores dos ministros.  

 Desta forma, chegou-se à seguinte lista de assessores de imprensa de ministros 

dos governos constitucionais de número XV, XVI, XVII e XVIII (o nome aparece 

completo, como publicado em Diário da República e, em negrito, encontra-se a forma 

como eram conhecidos profissionalmente): 

 

1) Adriano José Eliseu Ferreira 

2) Alexandra de Viterbo Abreu Loureiro 

3) Alexandre Miguel Guiomar Gomes Gonçalves Barata 

4) Andreia Isabel Pereira Duarte 

5) Ana de Melo e Sousa Martins Leitão 

6) Ana Margarida da Conceição Ferreira Valada 

7) Ana Margarida Rodrigues Pereira 
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8) Ana Paula Gonçalves Ferreirinha Brás de Oliveira 

9) Ana Rute Fernandes Peixinho de Cristo da Cunha  

10) Ana Teresa Salgueiro Lourenço  

11) António Augusto de Sampayo e Mello Barreto 

12) António José Araújo da Cruz Mocho 

13) António José Graça Carneiro Jacinto 

14) António Nobre Marques 

15) António Paulo Maia Gabriel Vaz Tomé 

16) Bernardo Sotto Mayor Leite Rodrigues 

17) Bruno Gonçalo Pinto Martins 

18) Bruno Miguel Ferreira Henriques da Silva 

19) Bruno Rafael Fernandes Proença 

20) Carla Maria Silva Fernandes 

21) Carlos Dória Nóbrega Teotónio Pereira 

22) Carlos Filipe Petronilho Oliveira 

23) Cátia Teresa Silva de Pina e Silva 

24) Cláudia Sofia Vieira Gomes de Lopes Borges 

25) Constança Isabel de Melo Ferreira de Sousa  

26) Cristina Maria de Oliveira Carranca 

27) Dalila Teresa Carvalho Ferreira  

28) David Jorge Faria Dinis 

29) David Manuel Velez Damião 

30) Diana Isabel de Brito Nunes 

31) Domingos Alberto de Araújo Martins 
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32) Dora Sofia Santos Rosa 

33) Duarte Miguel Carrilho Madeira do Carmo Moral 

34) Dulce Nea Monteiro Anahory 

35) Elisabete Maria da Silva Tavares 

36) Elsa Maria Saraiva Marujo 

37) Eunice Andreia Baptista da Silva Matias de Mello de Sampayo 

38) Fernando Manuel de Lima 

39) Filipa Inês Matos Cunha 

40) Filipe Miguel Ramos Abreu Nunes 

41) Francisco de Mendia Vassalo 

42) Francisco Miguel Palmeira Mota Ferreira 

43) Gonçalo Nuno de Azevedo Paes de Villas-Bôas 

44) Guilherme Augusto Henriques de Carvalho Simões 

45) Helena Sofia Oliveira Botelho 

46) Helena Susana Ferreira Marteleira 

47) Henrique Burnay Macaísta Malheiros 

48) Hugo Daniel Fonseca Sampaio Lopes 

49) Inês Correia Massapina 

50) Inês de Almada Cardoso Rapazote Fernandes Teixeira  

51) Ivone Carla de Matos e Dias Ferreira 

52) Jacinta do Rosário Fernandes Oliveira Santos 

53) Joana Andreia Martins Ricardo Réfega 

54) Joana Ataíde Mota de Melo Antunes 

55) Joana Isabel Valejo de Campos Correia 
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56) Joana Nunes Mateus 

57) Joana Pinto de Sousa Leitão Barros 

58) João Manuel Morgado Fernandes 

59) João Paulo Marcelo Velez 

60) Joaquim Luís Fernandes Calé 

61) Joaquim Miguel Vasconcelos Calado Lopes 

62) Jorge Fernandes Campos da Costa 

63) José Carlos de Matos Costa 

64) José Carlos Vicente Simões Baptista 

65) José de Saldanha Carneiro de Almeida 

66) José Pedro Marques dos Santos 

67) José Pedro Oliveira da Silva Pinto 

68) Judite Isabel de Oliveira César de Lima 

69) Leonor Maria de Seixas Ribeiro da Silva 

70) Lourenço Nobre da Veiga Pereira Coutinho 

71) Luís Filipe Catita Rego 

72) Luís Goldschmidt Ferreira 

73) Luís Manuel de Oliveira Neves 

74) Luís Miguel Monteiro Bernardo 

75) Madalena Maria Flora de Freitas Aguiar Trindade 

76) Mafalda Almeida Azevedo Rodrigues da Costa Pereira 

77) Manuel Aires de Vasconcelos Meneses 

78) Manuel Angelo Garces Janes 

79) Manuel Guilherme do Nascimento Pereira Lage 
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80) Maria Antónia de Jesus Carvalho Henriques Lisboa 

81) Maria da Fátima Oliveira da Costa Franco 

82) Maria de Fátima Borges Gonçalves 

83) Maria de Fátima Dias Alves 

84) Maria de La Salete da Conceição Marques Cêra 

85) Maria de Lurdes Encarnação de Sousa Catarrilhas 

86) Maria do Céu Novais dos Santos 

87) Maria do Rosário de Abreu Lima da Gama 

88) Maria Fernanda da Luz Gamboa Pargana e Oliveira 

89) Maria Isabel Mello e Athayde Cordeiro Rosa Falcão 

90) Maria Isabel Cardoso Gomes 

91) Maria João Pestana Pereira de Oliveira 

92) Maria João Rocha da Silva 

93) Maria Leite Pinto Monteiro 

94) Maria Manuela Rodrigues dos Santos 

95) Maria Margarida Maia Magno Bon de Sousa 

96) Maria Paula de Mascarenhas da Costa Pessoa 

97) Maria Rui Ferreira da Fonseca 

98) Maria Susana Travassos Valdez Maques de Lemos 

99) Mário Eduardo Tovar Jalles 

100) Mário Luís da Silva Ribeiro Fernandes 

101) Miguel Alexandre Guedes da Silva 

102) Miguel Nobre Guedes Braga 

103) Natália Rodrigues de Carvalho Magalhães e Silva 
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104) Nélson Manuel da Conceição Lopes 

105) Nuno Maria Mariano de Carvalho Jonet 

106) Paula Rita Tamagnini Barbosa Leal 

107) Paulo Alexandre Pires de Campos Costa 

108) Paulo Jorge LagartoPires 

109) Paulo Fernando Carmo Delgado 

110) Paulo Maria da Ataíde Pinto Mascarenhas 

111) Pedro Fernando dos Santos Alves Guerra 

112) Pedro Manuel Galvão Henriques 

113) Ricardo Joaquim da Cunha Gonçalves Pires 

114) Rita de Noronha Teixeira de Macedo 

115) Rui Cristóvão Calafate Estevinha 

116) Rui Jaime Letria Dias 

117) Rui Jorge Nunes Ribeiro Peças 

118) Rui Manuel Carlos Nunes 

119) Rui Pedro Ferreira Nereu 

120) Sandra Maria Costa Silva 

121) Sandra Miquelina Godinho Duarte 

122) Sara Margarida da Silva Rodrigues Leitão Amor 

123) Sílvia Simões Esteves 

124) Susana Alexandra Estrela Medina dos Santos  

125) Susana Gaião Baptista Mota 

126) Susana Isabel Costa Dutra 

127) Tiago Filipe Violante Cardoso 
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128) Vasco da Costa Noronha 

129) Vítor Manuel Ferreira Moutinho 

 

 A partir deste levantamento, apresenta-se um quadro dos assessores de imprensa 

dos quatro governos português, com a indicação do ministro com quem trabalhavam e a 

data em que começaram o trabalho: 
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XV Governo Constitucional (6/4/2002 a 17/7/2004) 

 

 

Pasta Ministro Posse Nome do Assessor 

Primeiro-

ministro 

José Manuel Durão 

Barroso 

6/4/2002 Leonor Maria de Freitas Ribeiro 

da Silva 

David Jorge Faria Dinis 

Maria Leite Pinto Martins 

Monteiro 

Finanças Manuela Ferreira Leite 6/4/2002 Mário Eduardo Tovar Jalles  

Nuno Maria Mariano de Carvalho 

Jonet 

Manuel Ângelo Garcês Janes 

Jorge Fernandes Campos da 

Costa 

Estado e da 

Defesa Nacional 

Paulo Portas 6/4/2002 Miguel Alexandre Guedes da 

Silva 

Pedro Fernando dos Santos  

Guerra 

Paulo Maria da Ataíde Pinto 

Mascarenhas 

Negócios Es-

trangeiros e das 

Comunidades 

Portuguesas 

António Martins da Cruz 6/4/2002 - 

9/10/2003 

Fernando Manuel de Lima 

Teresa 

Patrício  Gouveia 

9/10/2003 Maria Isabel Cardoso Gomes 

Administração 

Interna 

António Figueiredo 

Lopes 

6/4/2002 Rita de Noronha Teixeira de 

Macedo 
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António Augusto de Sampayo e 

Mello Barreto 

Justiça Celeste Cardona 6/4/2002 Tiago Felipe Violante Cardoso  

Henrique Burnay Macaísta 

Malheiros 

Maria de Fátima Oliveira da Costa 

Franco 

Carlos Dória Nóbrega Teotónio 

Pereira 

Presidência Nuno Morais Sarmento 6/4/2002 Domingos Alberto de Araújo 

Martins 

Cristina Maria Janeiro Carranca 

Assuntos 

Parlamentares 

Luís Marques Mendes 6/4/2002 Maria do Rosário de Abreu Lima 

da Gama 

Adjunto do 

Primeiro 

Ministro 

José Luís Arnaut 6/4/2002 António Paulo Maia Gabriel Vaz 

Tomé 

Economia Carlos Tavares 6/4/2002 Dalila Teresa Carvalho Ferreira 

Elisabete Maria da Silva Tavares 

Agricultura De-

senvolvimento 

Rural e Pescas 

Armando Sevinate Pinto 6/4/2002 Manuel Aires Vasconcelos 

Meneses 

Educação David Justino 6/4/2002 Ivone Carla de Matos e Dias 

Ferreira 

Bruno Gonçalo Pinto Martins 

Ciência e Ensino 

Superior 

Pedro Lynce 6/4/2002 Maria de Fátima Dias Alves 

Graça Carvalho 6/10/2003 Maria de Fátima Dias Alves  

Cultura Pedro Roseta 6/4/2002 Joana Pinto de Sousa Leitão de 

Barros 

Luís Manuel de Oliveira Neves  

Saúde Luís Filipe Pereira 6/4/2002 Ana Margarida Rodrigues Pereira 
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António José Araújo da Cruz 

Mocho 

Adriano José Eliseu Ferreira 

Segurança So-

cial e Trabalho 

António Bagão Félix 6/4/2002 José de Saldanha Carneiro de 

Almeida 

 Jacinta do Rosário Fernandes 

Oliveira Santos 

 Joana Isabel Valejo de Campos 

Correia 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Habitação 

Luís Valente de Oliveira 6/4/2002 Manuel Angelo Garces Janes 

António Carmona 

Rodrigues 

6/4/2003 Mário EduardoTovar Jalles 

Maria Isabel Mello e Athayde 

Cordeiro Rosa Falcão 

Cidades, 

Ordenamento 

do Território e 

Ambiente 

Isaltino de Morais 6/4/2002 - 

5/4/2003 

 Natália da Conceição Rodrigues 

de Carvalho de Magalhães e Silva 

 

Amílcar Theias 5/4/2003 - 

21/05/200

4 

Natália da Conceição Rodrigues 

de Carvalho de Magalhães e Silva 

Joaquim Miguel Vasconcelos 

Calado Lopes 

Arlindo Cunha 21/5/2004 Bruno Rafael Fernandes Proença 
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XVI Governo Constitucional (17/7/2004 a 12/3/2005) 

 

 

Pasta Ministro Posse Nome do Assessor 

Primeiro-

ministro 

Pedro Santana Lopes 17/7/2004 João Paulo Velez 

Rui Cristóvão Calafate 

Estevinha 

Maria Margarida Maia Magno 

Bon de Sousa 

Atividades 

Econômicas e 

do Trabalho 

Álvaro Barreto 17/7/2004 Manuel Aires Vasconcelos de 

Meneses 

Defesa e dos 

Assuntos do 

Mar 

Paulo Portas 17/7/2004 Miguel Alexandre Guedes da 

Silva 

Pedro Fernando dos Santos 

Alves Guerra 

Paulo Maria da Ataíde Pinto 

Mascarenhas  

Presidência Nuno Morais Sarmento 17/7/2004 Domingos Alberto de Araújo 

Martins 

Luís Goldschmidt Ferreira 

Finanças e 

Administração 

Pública 

António Bagão Félix 17/7/2004 Jacinta do Rosário Fernandes 

Oliveira Santos 

Joana Isabel Valejo de Campos 

Correia   

Negócios 

Estrangeiros e 

Comunidades 

Portuguesas 

António Monteiro 17/7/2004 António José Graça Carneiro 

Jacinto 
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Administração 

Interna 

Daniel Sanches 17/7/2004 Maria da Fátima Oliveira da 

Costa Franco 

Justiça José Pedro Aguiar 

Branco 

17/7/2004 Gonçalo Nuno de Azevedo Paes 

de Villas-Bôas 

Madalena Maria Flora de 

Freitas Aguiar Trindade 

Cidades, Admi-

nistração Local,  

Habitação e De-

senvolvimento 

Regional 

José Luís Arnaut 17/7/2004 António Paulo Maia Gabriel Vaz 

Tomé 

Agricultura , 

Pescas e 

Florestas 

Carlos da Costa Neves 17/7/2004 Filipa Inês Matos Cunha 

Educação Maria do Carmo Seabra 17/7/2004 Francisco de Mendia Vassalo 

Lourenço Nobre da Veiga 

Pereira Coutinho 

Ciência, 

Inovação e 

Ensino Superior 

Maria da Graça 

Carvalho 

17/7/2004 Maria de Fátima Dias Alves 

Saúde Luís Filipe Pereira 17/7/2004 Ana Margarida Rodrigues 

Pereira 

Segurança So-

cial, da Família 

e da Criança 

Fernando Negrão 17/7/2004 Dora Sofia Santos Rosa 

Guilherme Augusto Henriques 

de Carvalho Simões 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

António Mexia 17/7/2004 Bruno Gonçalo Pinto Martins 

António Nobre Marques 

Paulo Alexandre Pires de 

Campos Costa 

Cultura Maria João Bustorff 17/7/2004 Luís Manuel de Oliveira Neves 

Joana Pinto de Sousa Leitão de 

Barros 

Maria Leite Pinto Monteiro 
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Ambiente e 

Ordenamento 

do Território  

Luís Nobre Guedes 17/7/2004 Miguel Nobre Guedes Braga 

Turismo Telmo Correia 17/7/2004 Alexandre Miguel Gonçalves 

Barata 

Adjunto/Juven-

tude, Desporto 

e Reabilitação  

Henrique Chaves 17/7/2004 - 

13/12/2004 

Francisco Miguel Palmeira Mota 

Ferreira 

Assuntos 

Parlamentares/

Adjunto 

Rui Gomes da Silva 17/7/2004 Ana Teresa Salgueiro Lourenço 
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XVII Governo Constitucional (12/3/2005 a  26/10/2009) 

 

Pasta Ministro Posse Nome do Assessor 

Primeiro-

ministro 

José Sócrates 12/3/2005 David Manuel Velez Damião 

Rui Jaime Letria Dias 

Maria Rui Ferreira da Fonseca 

Luís Miguel Monteiro Bernardo 

Sílvia Simões Esteves 

Administração 

Interna 

António Costa 12/3/2005 a 

17/5/2007 

Duarte Moral 

Rui Pereira 17/5/2007 Susana Isabel Costa Dutra 

Manuel Guilherme do 

Nascimento Pereira Lage 

Judite Isabel de Oliveira César 

de Lima  

Rui Pedro Ferreira Nereu 

Negócios 

Estrangeiros  

Diogo Freitas do Amaral 12/3/2005 a 

3/7/2006 

Maria Leite Pinto Monteiro 

 António José Graça Carneiro 

Jacinto 

Luís Amado 3/7/2006 Maria Paula de Mascarenhas da 

Costa Pessoa 

Finanças Luís Campos e Cunha 12/3/2005 a 

21/7/2005 

Paula Rita Tamagnini Barbosa 

Leal 

Constança Isabel de Melo 

Ferreira de Sousa 

Joana Nunes Mateus 

Teixeira dos Santos 21/7/2005 Maria Fernanda da Luz Gamboa  

Pargana e Oliveira 
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Vasco da Costa Noronha 

Presidência Pedro Silva Pereira 12/3/2005 Ana Margarida Valada 

Luís Miguel Monteiro Bernardo 

Pedro Manuel Galvão 

Henriques 

Defesa Nacional Luís Amado 12/3/2005 a 

3/7/2006 

Maria Paula de Mascarenhas da 

Costa Pessoa 

Nuno Severiano Teixeira 3/7/2006 Inês de Almada Cardoso 

Rapazote Fernandes Teixeira 

Alexandra de Viterbo Abreu 

Loureiro 

Justiça Alberto Costa 12/3/2005 José Carlos de Matos Costa 

Susana Isabel Costa Dutra 

Andreia Isabel Pereira Duarte 

Maria de Fátima Borges 

Gonçalves 

Vítor Manuel Ferreira 

Moutinho 

Ambiente, Or-

denamento do 

Território e De-

senvolvimento 

Regional 

Francisco Nunes Correia 12/3/2005 Carlos Filipe Petronilho de 

Oliveira 

Maria João Rocha da Silva 

Joaquim Luís Fernandes Calé 

Economia e 

Inovação 

Manuel Pinho 12/3/2005 a 

5/7/2009 

José Pedro Marques dos Santos 

Susana Gaião Baptista Mota 

Maria de Lurdes Encarnação de 

Sousa Catarrilhas 

Diana Isabel Brito Nunes 

Teixeira dos Santos 6/7/2009 Bernardo Sotto-Mayor Leite 

Rodrigues  

Diana Isabel de Brito Nunes 
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Agricultura De-

senvolvimento 

Rural e Pescas 

Jaime Silva 12/3/2005 Mário Luis da Silva Ribeiro 

Fernandes 

Vítor Manuel Ferreira 

Moutinho 

Paulo Fernando Carmo Delgado 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

Mário Lino 12/3/2005  João Manuel Morgado 

Fernandes 

Elsa Maria Saraiva Marujo 

Ana Rute Fernandes Peixinho 

de Cristo da Cunha 

Sandra Maria Costa Silva 

Ana de Melo e Sousa Martins 

Leitão 

Trabalho e 

Solidariedade 

Social 

José Vieira da Silva 12/3/2005 José Pedro Oliveira da Silva 

Pinto  

Maria Manuela Rodrigues dos 

Santos  

Helena Sofia de Oliveira 

Botelho  

Saúde António Correia de 

Campos 

12/3/2005 a 

30/1/2008 

Helena Susana Ferreira 

Marteleira 

Constança Isabel de Melo 

Ferreira de Sousa 

Ana Jorge 30/1/2008 Helena Susana Ferreira 

Marteleira 

Joana Andreia Martins Ricardo 

Réfega 

Cláudia Sofia Vieira Gomes de 

Lopes Borges 

Educação Maria de Lurdes 

Rodrigues 

12/3/2005 Maria Susana Travassos Valdez 

Marques de Lemos 

Rui Manuel Carlos Nunes 
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Sara Margarida da Silva 

Rodrigues Leitão Amor 

Ciência, 

Tecnologia e 

Ensino Superior 

Mariano Gago 12/3/2005 Maria do Céu Santos Novais 

Dulce Nea Monteiro Anahory 

José Carlos Vicente Simões 

Baptista 

Cultura Isabel Pires de Lima 12/3/2005 a 

30/1/2008 

Maria do Céu Novais dos 

Santos 

Nélson Manuel da Conceição 

Lopes 

 José António Pinto 

Ribeiro 

30/1/2008 Rui Jorge Nunes Ribeiro Peças 

Joana Nunes Mateus 

Hugo Daniel Fonseca Sampaio 

Lopes 

Assuntos 

Parlamentares 

Augusto Santos Silva 12/3/2005 Eunice Andreia Baptista da Silva 

Matias de Mello de Sampayo 
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XVIII Governo Constitucional (26/10/2009 a 21/6/2011) 

 

Pasta Ministro Posse Nome do Assessor 

Primeiro-

ministro 

José Sócrates 26/10/2009 David Manuel Velez Damião 

Luís Miguel Monteiro Bernardo 

Rui Jaime Letria Dias 

João Manuel Morgado Fernandes 

Cátia Teresa Silva de Pina e Silva 

Mafalda Almeida Azevedo 

Rodrigues da Costa Pereira 

Sílvia Simões Esteves 

Negócios 

Estrangeiros 

Luís Amado 26/10/2009 Maria Paula de Mascarenhas da 

Costa Pessoa 

Finanças Teixeira dos Santos 26/10/2009 Paula Rita Tamagnini Barbosa 

Leal  

Sandra Miquelina Godinho 

Duarte 

Elsa Maria Saraiva Marujo 

Presidência Pedro Silva Pereira 26/10/2009 Ana Margarida da Conceição 

Valada 

Vítor Manuel Ferreria Moutinho 

Pedro Manuel Galvão Henriques 

Defesa Nacional Augusto Santos Silva 26/10/2009 Filipe Miguel Ramos Abreu Nunes 

Eunice Andreia Baptista da Silva 

Matias de Mello de Sampayo 

Administração 

Interna 

Rui Pereira 26/10/2009 Susana Isabel Costa Dutra 

Rui Pedro Ferreira Nereu 
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Manuel Guilherme do 

Nascimento Pereira Lage 

Bruno Miguel Ferreira Henriques 

da Silva 

Luís Maria Pinto de Mesquita de 

Lacerda Rebelo de Sousa 

Justiça Alberto Martins 26/10/2009 José Carlos de Matos Costa 

Susana Alexandra Estrela Medina 

dos Santos  

Andreia Isabel Pereira Duarte 

Economia da 

Inovação e De-

senvolvimento 

José Vieira da Silva 26/10/2009 Maria Manuela Rodrigues dos 

Santos 

Helena Sofia de Oliveira Botelho 

Agricultura De-

senvolvimento 

Rural e Pescas 

António Serrano 26/10/2009 Luís Filipe Catita Rego 

Maria João Pestana Pereira de 

Oliveira 

Inês Correia Massapina 

Obras Públicas, 

Transportes e 

Comunicações 

António Mendonça 26/10/2009 Elsa Maria Saraiva Marujo 

Carla Maria da Silva Fernandes 

Paulo Jorge Lagarto Pires 

Nélson Manuel da Conceição 

Lopes 

Ambiente e 

Ordenamento 

do Território  

Dulce Pássaro 26/10/2009 Ricardo Joaquim da Cunha 

Gonçalves Pires 

Joaquim Luís Fernandes Calé  

Maria de Fátima Borges 

Gonçalves 

Trabalho e 

Solidariedade 

Social 

Helena André 26/10/2009 Mário Luís da Silva Ribeiro 

Fernandes 

Saúde Ana Jorge 26/10/2009 Cláudia Sofia Viera Gomes de 

Lopes Borges 
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Ana Paula Gonçalves Ferreirinha 

Brás de Oliveira 

Joana Andreia Martins Ricardo 

Réfega  

Maria Antónia de Jesus Carvalho 

Henriques Lisboa 

Educação Isabel Alçada 26/10/2009 Inês de Almada Cardoso 

Rapazote Fernandes Teixeira 

Sara Margarida da Silva 

Rodrigues Leitão Amor 

Ciência, 

Tecnologia e 

Ensino Superior 

Mariano Gago 26/10/2009 Dulce Nea Monteiro Anahory 

Maria do Céu Novais dos Santos 

José Carlos Vicente Simões 

Baptista 

Cultura Gabriela Canavilhas 26/10/2009 Rui Jorge Nunes Ribeiro Peças 

Hugo Daniel Fonseca Sampaio 

Lopes 

Joana Nunes Mateus 

Assuntos  

Parlamentares 

Jorge Lacão 26/10/2009 Joana Ataíde Mota de Melo 

Antunes 

Maria La SaleteConceição 

Marques Cêra  

 

  



118 
 

 Uma vez definido o universo de assessores de imprensa do governo, o passo 

seguinte foi o de restringir o número de 129 apenas aos que saíram do jornalismo para o 

exercício da assessoria de imprensa governamental. Inicialmente, para a obtenção destas 

informações, tinha-se a perspectiva de recolher os currículos de todos os profissionais –  

o que permitiria também saber qual o destino profissional após deixarem o governo.  

 Uma das fontes utilizadas foi a rede social LinkedIn, voltada para a área 

profissional, em que os participantes são convidados a inserir os seus currículos. Além 

disso, no caso de pessoas nomeadas para cargos governamentais após 2012, tornou-se 

necessária a publicação dos seus currículos em Diário da República, o que facilitou essa 

recolha. Outra forma de obter informações foi através de pedidos diretos para que fossem 

fornecidos os currículos.  

 No entanto, não foi possível obter os currículos de todos os assessores. Alguns 

alegavam que não estavam interessados em fornecer essas informações, outros que não 

tinham o currículo atualizado e outros simplesmente não respondiam ao pedido de 

contacto. Assim, para quem não quis fornecer as informações, a opção foi de solicitar que 

informassem apenas as três questões que iriam ser recolhidas na análise dos currículos: a 

formação educacional e quantos anos de jornalismo tinham antes de se tornarem 

assessores de imprensa do governo – o que permitia um esboço de perfil sociológico dos 

assessores – e para onde foram trabalhar depois de saírem do cargo de assessor de 

imprensa do governo. O resultado dessa recolha encontra-se no Apêndice 2. 

 Entre os assessores, houve 6 casos pessoas que foram contactadas e optaram por 

não dar informações. Houve também 12 casos em que, sem ter acesso a informações pelo 

LinkedIn, pelo Diário da República ou pela Internet, não se conseguiu o contato, sendo 

que em apenas 8 deles ficou-se sem nenhuma informação – um desses faleceu durante o 

período em que era assessor de imprensa. Estes nomes encontram-se na lista de dados 

biográficos do Apêndice 1. 

 Desta forma, chegou-se uma lista dos assessores de imprensa do governo de 6 de 

abril de 2002 a 21 de junho de 2011 que pode-se ter a certeza de que antes tinham sido 

jornalistas, num total de 83: 
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1) Alexandra de Viterbo Abreu Loureiro 

2) Alexandre Miguel Guiomar Gomes Gonçalves Barata 

3) Ana Margarida da Conceição Ferreira Valada 

4) Ana Paula Gonçalves Ferreirinha Brás de Oliveira 

5) Ana Rute Fernandes Peixinho de Cristo da Cunha 

6) Ana Teresa Salgueiro Lourenço  

7) Andreia Isabel Pereira Duarte 

8) António José Graça Carneiro Jacinto 

9) Bernardo Sotto Mayor Leite Rodrigues 

10) Bruno Gonçalo Pinto Martins 

11) Bruno Miguel Ferreira Henriques da Silva 

12) Bruno Rafael Fernandes Proença 

13) Carlos Dória Nóbrega Teotónio Pereira 

14) Cátia Teresa Silva de Pina e Silva 

15) Cláudia Sofia Vieira Gomes de Lopes Borges 

16) Cristina Maria de Oliveira Carranca 

17) Dalila Teresa Carvalho Ferreira  

18) David Jorge Faria Dinis 

19) David Manuel Velez Damião 

20) Diana Isabel de Brito Nunes 

21) Domingos Alberto de Araújo Martins 

22) Duarte Miguel Carrilho Madeira do Carmo Moral 

23) Elisabete Maria da Silva Tavares 

24) Elsa Maria Saraiva Marujo 

25) Fernando Manuel de Lima 

26) Francisco de Mendia Vassalo 

27) Francisco Miguel Palmeira Mota Ferreira 

28) Gonçalo Nuno de Azevedo Paes de Villas-Bôas 

29) Guilherme Augusto Henriques de Carvalho Simões 

30) Helena Sofia Oliveira Botelho 

31) Helena Susana Ferreira Marteleira 
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32) Henrique Burnay Macaísta Malheiros 

33) Inês de Almada Cardoso Rapazote Fernandes Teixeira  

34) Ivone Carla de Matos e Dias Ferreira 

35) Joana Andreia Martins Ricardo Réfega 

36) Joana Nunes Mateus 

37) Joana Pinto de Sousa Leitão de Barros 

38) João Manuel Morgado Fernandes 

39) Joaquim Luís Fernandes Calé 

40) Joaquim Miguel Vasconcelos Calado Lopes  

41) Jorge Fernandes Campos da Costa 

42) José Carlos de Matos Costa 

43) José Carlos Vicente Simões Baptista 

44) José de Saldanha Carneiro de Almeida 

45) José Pedro Marques dos Santos 

46) Judite Isabel de Oliveira César de Lima 

47) Leonor Maria de Seixas Ribeiro da Silva 

48) Luís Filipe Catita Rego 

49) Luís Miguel Monteiro Bernardo 

50) Madalena Maria Flora de Freitas Aguiar Trindade 

51) Manuel Aires de Vasconcelos Meneses 

52) Manuel Guilherme do Nascimento Pereira Lage 

53) Maria de Fátima Dias Alves 

54) Maria da Fátima Oliveira da Costa Franco 

55) Maria de La Salete da Conceição Marques Cêra 

56) Maria de Lurdes Encarnação de Sousa Catarrilhas 

57) Maria do Céu Novais dos Santos 

58) Maria do Rosário de Abreu Lima da Gama 

59) Maria Fernanda da Luz Gamboa Pargana e Oliveira 

60) Maria Isabel Mello e Athayde Cordeiro Rosa Falcão 

61) Maria João Pestana Pereira de Oliveira 

62) Maria João Rocha da Silva  
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63) Maria Leite Pinto Monteiro 

64) Maria Margarida Maia Magno Bon de Sousa 

65) Maria Rui Ferreira da Fonseca 

66) Maria Susana Travassos Valdez Maques de Lemos  

67) Mário Eduardo Tovar Jalles 

68) Mário Luís da Silva Ribeiro Fernandes 

69) Miguel Alexandre Guedes da Silva 

70) Miguel Nobre Guedes Braga 

71) Natália Rodrigues de Carvalho Magalhães e Silva 

72) Paula Rita Tamagnini Barbosa Leal 

73) Paulo Fernando Carmo Delgado 

74) Paulo Maria da Ataíde Pinto Mascarenhas 

75) Pedro Fernando dos Santos Alves Guerra 

76) Rui Cristóvão Calafate Estevinha 

77) Rui Manuel Carlos Nunes 

78) Sandra Maria Costa Silva 

79) Sandra Miquelina Godinho Duarte 

80) Sara Margarida da Silva Rodrigues Leitão Amor 

81) Susana Gaião Baptista Mota 

82) Susana Isabel Costa Dutra 

83) Vasco da Costa Noronha 

 

 Por fim, foram realizadas 30 entrevistas com antigos assessores de imprensa do 

governo. A divisão inicial previa 15 entrevistas com profissionais que trabalharam para 

governos do PS e 15 com profissionais que estiveram em governos do PSD-CDS. Diante 

dos casos de rejeição das entrevistas, foi necessário fazer número maior de pedidos, o que 

resultou em um número próximo desta divisão: 15 entrevistados que estiveram em 

governos dirigidos por socialistas, 13 que trabalharam em governos da coligação entre 

sociais-democratas e centristas, um que esteve em governos dos dois lados e uma 

assessora que não quis ser identificada. 
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 Nem todos os entrevistados aceitaram prontamente dar as declarações gravadas 

sem terem como garantia o anonimato. Antes das entrevistas, um total de cinco assessores 

colocaram como condição para as entrevistas que o seu nome não constasse destas. No 

entanto, uma vez realizada a entrevista, quatro deles abdicaram da condição de 

anonimato, considerando que não havia razão para este ser mantido – apenas houve uma 

entrevista que foi mantida anónima. 

 Foram incluídas nas entrevistas alguns profissionais que tinham saído da profissão 

pouco tempo antes de irem para o governo, como foi o caso de Maria do Céu Novais, Inês 

Rapazote e Ivone Dias Ferreira. Foram retirados da lista final de jornalistas que passaram 

para a assessoria governamental outros que estavam a longos períodos longe das lides 

jornalísticas, como Nuno Jonet (15 anos), ou João Paulo Velez (12 anos) ou mesmo Luís 

Goldschmidt, há quatro anos trabalhando como assessor de imprensa quando foi trabalhar 

nas relações entre um ministro e a imprensa. 

 Para a obtenção das informações, no caso de alguns foi utilizada a lista de 

contactos do período em que estavam no governo – houve casos em que não mudaram o 

número de telefone, mesmo passados 15 anos. Foi feita uma pesquisa na Internet, 

recorrendo às redes sociais, buscando entrar em contato dessa forma, tanto no LinkedIn 

como no Facebook. Também foi utilizada uma metodologia derivada da bola de neve, 

solicitando a quem respondia às questões informações sobre outros profissionais que 

tivessem trabalhado com eles.  
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Capítulo 5 

Assessoria e jornalismo 

 

 Nos quatro governos, de 6 abril de 2002 até 21 de junho de 2011, foram 

identificados através do Diário da República um total de 194 nomeações para assessores 

de imprensa, sendo 44 no governo Durão Barroso (XV Governo Constitucional), 35 no 

governo Santana Lopes (XVI Governo Constitucional), 65 no primeiro governo José 

Sócrates (XVII Governo Constitucional) e 51 no segundo governo José Sócrates (XVIII 

Governo Constitucional). A distribuição dos assessores encontra-se no quadro 1, abaixo: 

 

 

Quadro 1 – Número de assessores de imprensa nomeados pelos quatro governos 

 

 Apesar de não haver estudos a respeito do números de assessores ao longo dos 

vários governos durante o período democrático em Portugal, podem ser aventadas várias 

hipóteses para essa disparidade entre os governos das diferentes cores políticas. Uma 

primeira hipótese para explicar a diferença no volume de nomeados nos quatro governos, 

com maior incidência nos governos do Partido Socialista, diz respeito à duração dos 

governos. O primeiro governo Sócrates teve a duração superior a quatro anos e meio – de 

12 de março de 2005 a 26 de outubro de 2009 – enquanto o governo Durão Barroso foi 

de 6 de abril de 2002 a 17 de julho de 2004 (sensivelmente dois anos e três meses), o 
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segundo governo Sócrates durou quase um ano e oito meses (de 26/10/2009 a 21/6/2011), 

sendo o governo Santana Lopes o mais curto, com apenas perto de seis meses de duração, 

de 17 de julho de 2004 a 12 de março de 2005. Se essa hipótese pode ajudar a entender o 

maior número de assessores durante o primeiro governo Sócrates, ela não explica por que 

o segundo governo Sócrates teve mais assessores do que o governo Durão Barroso. 

 Uma segunda hipótese para explicar o crescente número de assessores de 

imprensa nos governos nos governos mais recentes indica a cada vez maior sofisticação 

dos processos de comunicação política, resultante de que cada vez mais existem novos 

media – redes sociais, blogs etc. – que exigem maior quantidade de profissionais para 

poder fazer chegar as mensagens do executivo aos cidadãos.  

 Uma terceira hipótese que poderia justificar esta maior presença de assessores nos 

governos chefiados por José Sócrates poderia indicar uma maior preocupação deste 

executivo com a imagem, comparado com os governos anteriores. É o que afirmou 

Miguel Braga – que esteve num governo PSD-CDS –, na conversa telefónica ocorrida 

após ele dar informações sobre o seu percurso profissional: "O PS sempre foi mais 

agressivo na comunicação. Digo agressivo no bom sentido. O PS percebeu a importância 

da comunicação mais do que a direita. Tinha uma visão mais profissional da 

comunicação." 

 Uma quarta hipótese estaria relacionada com a possibilidade da existência de uma 

maior influência dos socialistas entre os profissionais da comunicação, tendo em conta 

que a nomeação de assessores de imprensa está relacionada com a confiança – pessoal e 

política. É, por exemplo, o que afirma o entrevistado Jorge Costa, para quem "Portugal é 

um país onde sociologicamente a imprensa é bastante, mesmo no jornalismo económico-

financeiro, é bastante de esquerda." Também Leonor Ribeiro da Silva indica a mesma 

tendência no meio jornalístico: "A maior parte dos jornalistas em Portugal tem uma 

determinada cor política e essa cor política, essa tendência política, aproxima-os muito 

mais dos partidos da esquerda". 

 No entanto, as informações obtidas na investigação não permitem tirar uma 

conclusão definitiva em relação a nenhuma dessas hipóteses, nem por algum tipo de 

conjugação das mesmas. Na realidade, a possibilidade de mais do que um fator influir 

nessa diferença entre o número de assessores conforme os partidos estão no poder parece 

ser a explicação mais plausível. Ficam aqui apenas como hipóteses, que poderiam ser 
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testadas em estudos a serem realizados posteriormente, em outra área, a da comunicação 

e política. 

 Desse total de 193 nomeações, têm-se um número de 129 indivíduos que 

ocuparam o lugar de assessores de imprensa. Isso se deve ao facto de que vários foram 

nomeados mais de uma vez. 

 Tendo em conta apenas o período de pouco mais de nove anos – de 6 de abril de 

2002 a 21 de junho de 2011, verifica-se que é comum os governos das várias cores 

políticas nomearem os mesmos assessores mais do que uma vez. Tratando apenas do 

período de cerca em estudo, a indicação apurada pelo levantamento no Diário da 

República aponta para que tanto nos governos do Partido Socialista quanto nos governos 

do Partido Social Democrata e do Centro Democrático Social 37 assessores foram 

nomeados apenas uma vez. O número de assessores que tiveram duas nomeações chegou 

a 18 nos governos PSD-CDS e 27 nos governos PS, ao passo que apenas um assessor teve 

três nomeações nos dois governos PSD-CDS e sete assessores tiveram três nomeações 

em governos PS desse período. Trata-se de um levantamento parcial, uma vez que atinge 

apenas o período em estudo. Nomes como David Damião, Paula Ferreirinha ou Miguel 

Calado Lopes tiveram mais nomeações – este último revelou em conversa telefónica ter 

tido mais quatro nomeações anteriores para assessor antes de ser convidado para 

coordenar as relações com a imprensa do ministro das Cidades, Ordenamento do 

Território e Ambiente Amílcar Theias no governo PS-CDS dirigido por Durão Barroso. 

Da mesma forma, José Carneiro de Almeida contou pelo telefone que foram quatro ou 

cinco vezes o número de nomeações para assessor de imprensa de ministros dos vários 

governos portugueses de centro-direita. 

 Trata-se de um quadro parcial. O período de nove anos tende a ser pouco 

representativo, uma vez que seria necessário verificar a repetição de nomeações em vários 

ciclos políticos de alternância de poder para poder aferir a relevância desse dado na 

constituição do que poderia ser um corpo de pessoas que são chamadas para exercer o 

trabalho de assessor sempre que um determinado partido chega ao poder.  
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Perfil dos assessores 

 No que diz respeito à divisão dos assessores por sexo, há um equilíbrio nos 

números. São ao todo 65 homens e 64 mulheres. Da mesma forma, ao se tomar em 

consideração apenas os que exerciam a profissão de jornalista quando foram nomeados – 

entre os que assessores sobre os quais foram obtidos dados –, surge uma pequena 

diferença, com o número de mulheres atingindo 43 (51,8%) e o de homens 40 (48,2%), 

num total de 83 assessores que saíram do jornalismo (64,3%). 

 No que diz respeito aos jornalistas detentores de curso superior completo, aparece 

uma diferença significativa. Entre aqueles sobre os quais foram obtidos dados no universo 

em estudo, o número dos que quando chegaram ao governo tinham o curso superior 

completo chegava a 55 (66,3%) – nesse total não estão contados os quatro que concluíram 

o curso enquanto trabalhavam como assessores do governo. 

 Dos assessores com curso superior, há 33 mulheres (60%) e 22 homens (40%). 

Esses dados indicam uma tendência futura a uma maior presença do sexo feminino nas 

assessorias de imprensa, em oposição ao equilíbrio observado no período de 2002 a 2011. 

Essa tendência estaria relacionada com o facto de o trabalho do assessor estar a tornar-se 

cada vez mais complexo, com o surgimento de novos media, o que deve exigir maior 

formação por parte dos responsáveis pela comunicação governamental. Esta conjectura é 

feita tendo em conta o aumento da percentagem da população feminina nas universidades 

portuguesas, que ultrapassou a masculina (56%), e que 65% dos diplomas universitários 

em Portugal são obtidos por mulheres, segundo estudo de Barreto sobre o período entre 

1960 e 2000 (Barreto, 2002). Além disso, há que ter em conta a opção preferencial das 

mulheres portuguesas pelo estudo de humanidades e ciências sociais – na qual se inserem 

as ciências da comunicação – sendo que a população masculina prefere as ciências exatas 

e engenharias, um fenómeno que foi observado tanto em Portugal quanto 

internacionalmente (Almeida, Guisande, Soares e Saavedra, 2006: 512).  

 Considerando um total de 129 assessores como o universo de investigação faltam 

dados a respeito de 20 deles, sendo que de oito apenas foi possível obter dados parciais – 

na nomeação em Diário da República, em perfis incompletos no site de relacionamentos 

profissionais Likedin, no currículo publicado pelas empresas em que trabalham ou, em 

apenas um caso, em um perfil publicado na imprensa a respeito do seu percurso. Também 

se obtiveram dados de biografias publicadas por editoras quando alguns dos antigos 
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assessores publicavam livros e que estão disponíveis na Internet. Seis assessores 

recusaram-se a responder. 

 Desse total de 116, o número de jornalistas confirmados chega a 83, ou seja, 

68,9%. Dos restantes, uma parte já tinha deixado o jornalismo anteriormente e outra 

nunca se dedicou à profissão. 

 

 

Assessores devem ter passado pelo jornalismo? 

 

 Mesmo sem fazer parte diretamente das questões colocadas nas 30 entrevistas, 

vários dos entrevistados apresentaram a sua posição a respeito se os assessores deveriam 

ou não ter obrigatoriamente uma passagem pelo jornalismo. Verificam-se posições 

diametralmente opostas por parte dos assessores. Por exemplo, segundo Carlos Simões, 

assessor em governos do PS, a assessoria deveria ser feita apenas por ex-jornalistas:  

"O assessor de imprensa que foi jornalista é fundamental para o 

que nós chamamos de a boa imprensa do político. Do meu ponto 

de vista – não estou a fazer publicidade para darem emprego aos 

jornalistas – eu acho que eles devem ser jornalistas. Acho que isso 

funciona no final de carreira. Não acho muito conveniente andar 

a saltar de um lado para o outro. Um jornalista é um jornalista, o 

assessor perdeu a virgindade. Não é por mal, é porque as regras 

são outras. E depois temos que reaprender as outras, as [regras] 

iniciais. Não é crime. É possível voltar com dignidade. Eu não 

gostaria de o ter feito, não o fiz." 

 

 A mesma posição foi apresentada por Ivone Dias Ferreira, que atuou em governos 

do PSD-CDS, que justificou pelo conhecimento que os jornalistas experimentados têm: 

"Eu considero que devem ser sempre jornalistas e em quantos 

mais órgãos de comunicação social, melhor. Eu acho que tive 

muita sorte em ter trabalhado na rádio, na televisão, no jornal e 

quando eu entro para a assessoria de imprensa do ministro eu sei 

exatamente como é que funciona a redação de um jornal, como é 

que funciona a redação da televisão, como é que funciona a 

rádio." 
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 Também tendo trabalhado com dois ministros indicados em governos do Partido 

Socialista, Maria de Lurdes Sousa entende que, por ter sido jornalista, o assessor poderá 

dar um contributo que outros profissionais não teriam condições de aportar no trabalho 

de comunicação do gabinete: "E acho que, de facto, é importante para eles também que 

nós já tenhamos sido jornalistas. E, para nós, jornalistas, acho que é importante também 

perceber o que é que se passa no outro lado, porque é que às vezes certas mensagens 

passam e outras a gente diz: 'Ah, a mensagem foi mal transmitida.'" 

 Na opinião de Rita Tamagnini – várias vezes assessora em governos do PS tanto 

no período analisado como posteriormente –, a passagem pelo jornalismo antes de ser 

assessor não deve ser obrigatória, mas isso constitui uma vantagem para o profissional: 

"Um bom jornalista não é necessariamente um bom assessor de imprensa, mas que dá 

muito jeito, dá. Conhece o meio, conhece as pessoas e conhece a forma de fazer notícias, 

portanto é mais fácil sabendo o mecanismo onde nos movimentamos, fica mais fácil de 

fazer um bom trabalho, que é basicamente passar a mensagem." 

 Opinião contrária tem Rui Calafate, que foi assessor de Pedro Santana Lopes na 

Câmara de Lisboa, antes de ser assessor político deste quando chefe do governo, que teve 

apenas 5 anos de jornalismo antes de se dedicar à assessoria e que, quando ocorreu a 

entrevista, era proprietário de uma agência de comunicação:  

"Eu abandonei o jornalismo com 31 anos, portanto, eu quando 

mudei foi em 2001. (...) Naquela altura, era perfeitamente normal, 

porque havia uma consciência de que quem recrutava assessorias 

mediáticas, consultores de comunicação, iam habitualmente ao 

mercado da comunicação social buscar esses assessores. Hoje em 

dia isso também mudou – e no meu entender para melhor – que 

é, eu costumo dizer que hoje em dia não basta ser jornalista para 

ser especialista em comunicação. E hoje já se recrutam 

diretamente em agências de comunicação consultores de 

comunicação que nunca foram jornalistas, jovens que saíram da 

universidade e que foram trabalhar diretamente para agências de 

comunicação." 

 

 Sem defender que os assessores deveriam obrigatoriamente ter tido uma passagem 

pelo jornalismo, Maria do Céu Novais vê vantagens nessa passagem:  

"Eu sempre acreditei, sempre achei que a assessoria de imprensa 

é outra forma de trabalhar com o jornalismo, porque, se você 

conhecer todos os modos de trabalhar do jornalismo, você passa 
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a conhecer a cabeça dos jornalistas – já foi um deles – e tem muito 

mais condições para colaborar com o produto final que é a 

informação, que é uma informação que tanto o assessor de 

imprensa quanto o jornalista deve querer que seja o mais rigorosa 

possível, em benefício do conhecimento público. E, portanto, eu 

achei que esse conjunto de valores que eu tinha, essa ideia do 

serviço público, de levar o conhecimento às pessoas, contribuir 

para informar e, por consequência, para criar um pensamento 

crítico sobre o que se passa na sociedade, todo esse conjunto de 

valores que me fizeram apaixonar pelo jornalismo, eu achei que 

num outro posicionamento poderia continuar a cumpri-los na 

assessoria de imprensa." 

 

 Com uma visão contrária, Manuel Meneses, assessor de dois ministros de 

governos PSD-CDS, acredita que é uma visão distorcida do trabalho que faz com que se 

considere que a assessoria deva ser exclusiva dos jornalistas:  

"Na minha opinião, eu acho que os assessores não deviam ser 

jornalistas. Porque há uma diferença fundamental entre uma 

função e outra. Por que se recorre a jornalistas? Se calhar porque 

não há assessores ou não há formação para assessores. Há sempre 

esta ideia de que o jornalista, como trabalhou na imprensa sabe 

melhor como as coisas funcionam dentro da imprensa. Por um 

lado é verdade, mas não quer dizer que não seria mais eficaz, 

também não fazia parte das minhas funções tentar, entre aspas, 

vender o ministro, vender as políticas do ministro. Não tinha essa 

função..." 

 

 A experiência como jornalista foi, para Joana Réfega, fundamental para o sucesso 

do seu trabalho como assessora: "Se eu já tinha conhecido aquilo que era estar como 

jornalista, o que é ser jornalista, aquilo que é necessário, acho que me foi mais fácil, 

quando passei para a assessoria, saber exatamente aquilo que o jornalista procura. 

Portanto, era mais fácil adaptar-me às solicitações e a esta gestão das relações." 

 Luís Bernardo indica o diferencial que atribui ao jornalista para fazer com que 

seja nessa profissão que estão as pessoas com a formação adequada para serem assessores 

de imprensa: "É muito difícil ser um bom assessor de imprensa ou de comunicação sem 

ter um conhecimento profundo do que são as redações e o jornalismo. Porque eu acho 

que muitas vezes eu reconheci isso em alguns colegas meus que não tinham bem a 

percepção do que era importante ou a leitura da imagem que nós temos do outro lado." 
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Formação dos assessores 

 

 No que diz respeito ao perfil educacional dos assessores desse período, a análise 

dos currículos e as respostas obtidas resultam num total de 28 indivíduos sem curso 

superior completo nesse grupo de 83 assessores que eram jornalistas e dos quais foi 

possível obter dados, o que representa 33,8%. No entanto, houve quatro deles que 

entraram no governo com o curso incompleto e terminaram os estudos superiores 

enquanto exerciam a assessoria de imprensa do governo – dois deles em governos PSD-

CDS e dois em governos PS. Se estes forem considerados, o número de assessores com o 

curso superior completo chega a 71%. 

 Essa percentagem de 27,7% dos assessores sem curso superior é alta, mas pode 

ser atribuída ao facto de que os cursos da área da comunicação serem recentes em 

Portugal, sendo que o crescimento do número de instituições que oferecem a sua 

massificação ocorreu já na virada dos anos 1990, segundo o estudo realizado por Mário 

Mesquita e Cristina Ponte para representação da Comissão Europeia em Portugal 

(Mesquita e Ponte, 1997) – ou seja, menos de 20 anos antes do início do período em 

estudo. Além disso, vários tiveram a sua formação em cursos técnicos oferecidos pelo 

Cenjor.  

 Desse total de 55, 32 fizeram o curso na área da Comunicação (sob os nomes de 

Ciências da Comunicação, Jornalismo, Comunicação Social etc.), o que corresponde a 

37,6%. A seguir, o curso com maior número de assessores foi Direito com um total de 

dez (11,8%), ao passo que quatro se formaram em Economia (5,9%) e três em Relações 

Internacionais (3,5%), três em Letras (3,5%). Os outros distribuem-se por cursos de 

Antropologia, Ciências Políticas, História, Sociologia, Estudos Europeus, Ciências da 

Informação e Educação Física. Um dos ex-assessores tinha dois cursos superiores – 

Filosofia e Economia – quando foi nomeado. É de ressaltar que os quatro que concluíram 

o curso enquanto eram assessores fizeram-no na área da comunicação. Todos eles já 

trabalhavam como jornalistas quando foram nomeados para ser assessores 

governamentais. 
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Quadro 2 – Formação dos assessores que foram jornalistas 

 

 

Experiência de jornalismo 

 

 Uma afirmação comum entre quem vive no meio jornalístico é que são convidados 

para serem assessores os jornalistas com maior experiência profissional. Um 

levantamento na amostra dos dados que foram possíveis de coligir dos assessores que 

estiveram no governo entre 6 de abril de 2002 – quando foi empossado o XV Governo 

Constitucional – e 21 de junho de 2011, o final do XVIII Governo Constitucional (nesse 

ponto, só foram obtidos dados de 75 indivíduos que tinham sido jornalistas), permitiu 

aferir a seguinte distribuição: 9 tinham entre 0 e 4 anos de experiência profissional (12%); 

27 entre 5 e 9 anos de experiência (36%); 18 entre 10 e 14 (24%); e 21 com 15 ou mais 

anos de experiência (28%). 
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Quadro 3 – Experiência profissional dos jornalistas nomeados assessores de imprensa 

 Ainda que confirme a visão de que ao convidarem jornalistas para o trabalho de 

assessoria os políticos busquem experiência, com 53,5% com 10 ou mais anos de 

experiência, é provável que esta situação seja determinada historicamente por uma 

conjuntura que não se vai repetir. Isso porque o campo da comunicação está passando por 

mudanças rápidas, com o aumento do fluxo de informações através da Internet e a sua 

redução percentual através dos meios tradicionais – jornais, revistas, rádios e televisões 

– e com o surgimento em Portugal de formação específica voltada para a comunicação 

estratégica, o que não havia no período de 2002 a 2011.  

 Do lado dos jornalistas, para uma grande parte dos entrevistados o convite surgiu 

num momento de crise profissional. Um exemplo dessa crise profissional é o caso de José 

Pedro Santos, que trabalhava na Lusa e depois da experiência no governo voltou à agência 

de notícias: 

"Eu nunca teria ido para uma assessoria do governo se não tivesse 

alguns problemas aqui dentro da empresa. E, muitas vezes, o que 

nos faz sair é algum desencanto com a profissão e com a forma 

como somos tratados. E foi justamente isso o que aconteceu na 

altura, eu estava a ser tratado de uma forma... um bocadinho à 

margem. E se não fosse isso talvez não tivesse ido." 

 

 Um processo semelhante levou Manuel Meneses a aceitar a solicitação para ser 

assessor de imprensa: "A certa altura, as coisas não estavam acorrer muito bem na RTP, 

0-4 anos
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15 ou mais anos
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abriu-se esta oportunidade e foi uma forma de tornear os problemas que existiam na RTP 

nesta altura." 

 No caso de Andreia Duarte, que cobria a área da justiça, também foram questões 

profissionais que fizeram aceitar o convite:  

"Eu, quando saí do jornalismo, já não estava satisfeita. Mas não estava 

satisfeita porque achava, já na altura, que não havia espaço para o 

jornalista para ter tempo de estudar. Eu lembro perfeitamente, às vezes, 

de ir a julgamentos no próprio dia e eu não sabia sequer o que estava 

ali, quem eram os advogados, quem era o réu, qual era a acusação". 

 

 O convite de Luís Marques Mendes para ser assessora apanhou Rosário Abreu 

Lima num momento de desencanto com a profissão, como se depreende da sua resposta: 

"Não foi muito difícil também de me convencer, porque eu própria também já achava que 

estava numa fase já de: 'Ok, já brinquei, já vi como é que era, já não me apetece mais.'" 

 Para Alexandre Barata, não foi um processo simples. "Eu andei bastante tempo a 

pensar se eu deveria ou não mudar. (...)  Porque eu achava que era incompatível ser 

jornalista e assessor de imprensa."  

 Em outro momento da entrevista, Alexandre Barata explicou como foi o processo 

de deixar o jornalismo e passar para o outro lado: "Eu olho hoje em dia para o jornalismo 

de uma maneira completamente diferente de como olhava há vinte e tal anos atrás, quando 

comecei a fazer jornalismo. Há quem diga, e falo daquela aura romântica que o jornalismo 

tem. Eu, se calhar, já deixei de ter essa aura romântica há muitos anos atrás". 

 Dalila Carvalho aceitou o convite para ir para o Ministério da Economia como 

resultado de não se sentir realizada como jornalista, quando trabalhava na SIC:  

"Havia rivalidades, mas rivalidades muito feias, e eu não estava 

contente com o ambiente e não estavam a ser dadas as condições que 

me tinham sido prometidas para eu fazer o meu trabalho. E, portanto, 

como eu não estava satisfeita, estava a pensar sair. Tive muita pena, 

mas, digamos assim, foi o jornalismo, um bocado, que me expulsou."  

 

 Uma crise de outro tipo é representada pelo caso de Miguel Guedes. A proposta 

de mudar do jornalismo para a assessoria surgiu num período em que ele se questionava 

a respeito do futuro do jornalismo. Perguntado a respeito do que significou a mudança na 
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sua carreira profissional, respondeu: "Significou imenso, na medida em que eu estava 

bastante cansado do jornalismo na altura e do caminho que o jornalismo estava a tomar e 

estava a procura de dar um salto para uma outra coisa, para uma outra área que não tivesse 

a ver com o jornalismo." 

 Para Margarida Bon de Sousa, o pedido para que se tornasse assessora de imprensa 

surgiu num momento em que enfrentava uma situação profissional difícil. Ela estava 

desempregada, após mais de 20 anos trabalhando como jornalista.  

 Um fator apelativo para os jornalistas passarem para a assessoria é, na maioria dos 

casos, o aumento do valor que recebem como remuneração. Segundo Susana Gaião Mota, 

um dos fatores que a fez decidir foi ter maiores retornos financeiros: 

"Eu, no meu caso, não fui requisitada, porque às vezes a pessoa 

está numa empresa e é requisitada. A TVI não aceitou que eu 

fosse requisitada. Porque, de repente, queríamos cinco ou seis 

jornalistas sair da TVI, fomos convidados cinco ou seis para ir 

para o governo, e era muita gente a sair ao mesmo tempo. E eles 

puseram-nos ali numa situação de escolha: ou vais para o governo 

ou ficas aqui. E eu, na altura, pelo desafio profissional e também 

por questões salariais – ia ganhar mais – por tudo isso, aceitei ir 

para o governo." 

 

 No caso de X (pessoa que aceitou dar uma entrevista, mas que não quis ser 

identificada), além de receber mais, havia também o interesse em conhecer o outro lado:  

"A parte mais difícil da decisão é que a gente tem que responder 

muito rápido se queremos ou não. E, depois, isso tem muito a ver 

com alturas em que a gente está na vida, se as coisas estão a correr 

bem termos pessoais, em termos profissionais, em termos do que 

temos no final do mês. Para uma jornalista muito nova na altura, 

como eu era, praticamente duplicava o salário. E, depois, eu sentia 

uma curiosidade imensa. Eu estava a escrever há sete anos sobre 

aquilo, uma coisa que eu não conhecia, sobre o interior de um 

castelo que eu não conhecia e, de repente, eu ia lá ver. Foi isso 

que eu senti." 

 

 No entanto, não é em todos os casos que a remuneração constitui o fator decisivo 

da escolha de seguir para a assessoria. Já numa situação próxima do topo da carreira, 

Fátima Alves não foi pelo salário:  
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"Eu lembro que na altura hesitei muito se ficaria, porque, repare, 

eu não estava lá por dinheiro. Eu ganhava mais vinte contos do 

que o governo do que ganhava na RTP. Não era pelo dinheiro que 

eu estava lá. Há pessoas que duplicam quando vão para o 

governo. Não era o meu caso. Eu ganhava rigorosamente mais 

vinte contos, portanto, mais cem euros do que ganhava na RTP." 

 

 Carlos Simões lembrou o período antes de aceitar o convite. Editor do desk de 

Ciência da agência Lusa, quando esse desk – inicialmente criado através de um protocolo 

com a Fundação para a Ciência e Tecnologia por iniciativa do ministro Mariano Gago – 

é dissolvido por uma mudança de direção da empresa, aceita a rescisão do contrato.  

"Fui embora e estou dois anos sem fazer rigorosamente nada, talvez até 

com depressão, dei-me muito mal com a ideia. Mas, passado este 

tempo, o governo muda, o Sócrates ganha as eleições, Mariano Gago 

volta a ser ministro. (...) Passado aí um dia ou dois, aquela que é a sua 

assessora de imprensa de sempre, a Dulce Anahory [na época assessora 

do ministro] (...) telefona-me e diz: 'E, pá, que tal você vir aqui para o 

gabinete, o professor quer falar consigo.'" 

 

 Mas nem todos mudaram em crise profissional. Situação diversa conta António 

Carneiro Jacinto a respeito do primeiro convite que aceitou para ser assessor de imprensa. 

Disse que estava no auge da sua carreira jornalística: "Eu, na altura, era uma vedeta da 

imprensa portuguesa. Estava no semanário O Jornal e tinha sido convidado pelo José 

António Saraiva para ir para o Expresso. Na altura, era como transferir do Benfica para o 

Sporting ou do Sporting para o Benfica." 

 Na segunda vez que António Carneiro Jacinto foi assessor governamental – do 

ministro dos Negócios Estrangeiros António Monteiro – o que o levou a essa posição foi 

a relação pessoal com o titular da pasta ministerial, com quem tinha trabalhado na 

embaixada de Portugal em Paris, como adido de imprensa:  

"O António [Monteiro] pôs como condição para ser ministro que 

eu fosse com ele e que se criasse a figura do porta-voz do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, com direito a falar todos 

os jornalistas todos os dias, e por aí fora, e fazer briefings e não 

sei o que mais. Perante este cenário, a amizade que eu tinha com 

o António, que eu o conhecia do início da carreira, foi uma 

questão fundamental." 
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 Já na terceira passagem de António Carneiro Jacinto pelo governo, foi – pelo que 

contou na entrevista – resultado da indicação do ministro António Monteiro ao então 

ministro Diogo Freitas do Amaral, que assumiu a mesma pasta e teria dito que não 

conhecia ninguém que pudesse ocupar o lugar de assessor de imprensa, por estar muito 

tempo longe das lides políticas. 

 

 

O convite 

 

 No que diz respeito ao convite para a mudança de lado, de jornalista para assessor 

de imprensa ministerial, há casos de convites diretos a jornalistas que conheceram os 

políticos na sua atividade profissional e outros de convites que vieram de outros 

profissionais que já eram assessores de imprensa dos ministros ou indicados por colegas. 

Ressalve-se que, com apenas 30 respondentes, não é possível estabelecer uma linha geral 

que possa ser considerada como tendência dominante a respeito de como os jornalistas 

tiveram os seus primeiros contatos com os políticos para quem foram ser assessores de 

imprensa. 

 Entre os convites diretos aos jornalistas, encontram-se Alexandre Barata, Dalila 

Carvalho, António Carneiro Jacinto, Inês Rapazote, Ivone Dias Ferreira, Jorge Costa, 

Maria Rui, Rosário Abreu Lima. Convidados por profissionais que já estavam na 

assessoria, há os casos de Carlos Simões, David Dinis, Joana Réfega, José Pedro Santos, 

Margarida Bon de Sousa, Mário Ribeiro, Rita Tamagnini, Susana Lemos.  

 Um terceiro caso é o de pessoas do aparelho partidário ou do próprio governo que 

referenciam profissionais que consideram que sejam competentes ou mais próximos da 

visão política dos partidos que estão no poder – podendo ser convidados apenas por serem 

considerados competentes – como Fátima Alves, Fernando Lima, Ivone Dias Ferreira, 

Maria de Lurdes Sousa, Maria Rui, Susana Gaião Mota, X ou mesmo Mário Ribeiro e 

Manuel Meneses na segunda vez que foram assessores.  

 Sobre a passagem de jornalista para assessor de imprensa, Dalila Carvalho vê uma 

continuidade: "Em termos profissionais, uma das áreas que eu vejo como mais natural 
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para o jornalista mudar de profissão é a assessoria mediática, seja na política, seja nas 

empresas, seja em instituições. Vejo grande naturalidade nisso. Acho muito menos natural 

o jornalista ir para agricultor." 

 Os motivos para o surgimento da proposta de ir do jornalismo para a assessoria 

ministerial variam. Pelo que relatou a entrevistada X, o convite foi feito por o ministro 

concordar com o que ela escrevia:  

"Eu escrevia muito sobre a despesa e sobre as finanças públicas e 

a necessidade de o país ter as contas controladas, porque poderia 

haver algum problema e ele, quando me chamou, não sei se fui a 

primeira escolha, mas o que ele me disse foi: 'Eu quero fazer uma 

série de medidas, medidas sobre as quais tu escreves e tens 

mostrado a necessidade de se fazer isso, e gostava de contar com 

a tua ajuda'." 

 

 Por fim, há o caso de jornalistas que aceitam a passagem para a assessoria em 

resultado das relações pessoais, como foi o caso de Miguel Guedes ou Manuel Meneses, 

quando este foi assessor pela primeira vez. Contou Manuel Meneses: "Já o conhecia. Não 

profissionalmente, porque ele é casado com uma prima de um grande amigo meu de 

infância e eu conhecia-o por laços de proximidade, de amizade." 

 Tendo feito parte da direção da Juventude Socialista e com experiência de trabalho 

como jornalista, Luís Bernardo, quando foi convidado por Jorge Coelho para ser assessor 

do ministro da Cultura Manuel Maria Carrilho, também esteve presente na seleção dos 

assessores dos outros ministros do primeiro governo de António Guterres, em 1995: "Eu, 

aliás, até escolhi, eu ajudei a escolher, os primeiros assessores do primeiro governo." 

 Outro profissional que relatou sua experiência de indicar assessores para o 

governo foi Mário Ribeiro:  

"Eu próprio já fui buscar assessores que são jornalistas. Eu tenho 

um critério. Quando eu vou buscar pessoas para trabalhar como 

assessores, eu tenho um critério. Em primeiro, quem está 

desempregado. E tenho que ter confiança nela. Tenho que 

conhecer o trabalho dessa pessoa. Posso nem conhecer a pessoa 

diretamente – há referências, não é? Isso é o meu critério. Estive 

desempregado e sei o que custa ficar sem emprego. Nesse caso, 

também não conhecia o ministro de lado nenhum e, mais uma vez, 

foi alguém que disse a alguém." 
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 Olhando para a situação atual, uma observação de Susana Gaião Mota é de que 

ela acredita que o perfil atual dos assessores está mudando em termos geracionais e se 

concentrando em alguns meios:  

"Se reparar, a maior parte dos assessores hoje em dia são novos. 

E querem muitos assessores nos governos que tenham vindo, e 

vêm muitos da televisão, porque é um dos meios que na política 

se valoriza mais... Há aqui uma grande atração por ter jornalistas 

da televisão, que conhecem o meio, porque é o meio que, no 

fundo lhes dá mais projeção e é mais mediático." 

 

 Sendo trinta um número muito reduzido de indivíduos, essa divisão entre os que 

foram convidados diretamente pelos ministros, os que tiveram como intermediários do 

convite jornalistas que tinham passado para a assessoria governamental e os que tinham 

sido indicados pela estrutura partidária poderá não ser representativa do conjunto dos 

jornalistas que realizam a mudança de lado. Portanto, releva-se neste trabalho uma análise 

desse universo, sem uma avaliação da importância das suas percentagens. 

  A esse respeito, talvez seja importante para entender esse processo o testemunho 

baseado em experiências pessoais, como é o caso da seguinte afirmação de José Pedro 

Santos: "Pelo menos é a percepção que eu tenho é que, na maior parte dos ministros não 

políticos, os assessores de imprensa são escolhidos pelo mais alto nível do governo e não 

pelos próprios ministros." 

 Fátima Alves descreveu a sua visão de como ocorre o processo de escolha dos 

assessores de imprensa dos governos:  

"Isso é uma coisa que eu percebi. Os governos, muitas vezes, têm 

uma lista, têm uma clientela, e muitas vezes os assessores de 

imprensa são recrutados nessa clientela que está à espera do seu 

momento. Mas, no meio disso tudo há pessoas que não conhecem 

ninguém, não têm ninguém. Eu nunca fiz parte de nenhuma 

clientela partidária – espero – e este ministro também não tinha 

contatos na imprensa. Portanto, pediu ajuda e referenciaram o 

meu nome." 

 

 Fernando Lima relatou que foi convidado por Cavaco Silva após indicações tanto 

de um assessor militar do então primeiro-ministro como do ministro Fernando Nogueira, 

que conhecia da sua atividade enquanto jornalista. Na segunda vez que foi convidado, 
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pelo ministro dos Negócios Estrangeiros embaixador Martins da Cruz, Fernando Lima 

relata que deveu-se à amizade criada ao trabalharem os dois no gabinete de Cavaco Silva: 

"Nós tínhamos sido colegas em São Bento com o primeiro-ministro. Somos muito 

amigos, é um dos amigos que eu tenho da política, tenho o maior apreço por ele, é um 

excelente profissional." 

 Dalila Carvalho contou que quando o ministro perguntou se eu não queria 

acompanhar no governo ela disse: "'Mas por que eu? Não tem mais ninguém?' E ele 

respondeu: 'Porque a Dalila pensa como eu, eu tenho um pensamento muito semelhante 

com o seu, acho que temos as mesmas ideias e, portanto, se temos as mesmas ideias, 

vamos trabalhar bem juntos.'"  

 O posicionamento político foi determinante para a escolha que Manuela Ferreira 

Leite fez de Jorge Costa como seu assessor de imprensa:  

"No meu caso específico, eu penso que ela tinha a noção clara de 

que eu não era um jornalista de esquerda. Portugal é um país onde 

sociologicamente a imprensa é bastante, mesmo no jornalismo 

económico-financeiro, é bastante de esquerda. (...) Julgo também, 

quero acreditar, contribuíram também as minhas qualidades como 

jornalista, como profissional..." 

 

 O ministro Nuno Severiano Teixeira foi fonte de informações de Inês Rapazote, 

antes de esta assumir a assessoria de imprensa dele: "Era uma pessoa com quem eu falava 

regularmente sempre que tinha que falar sobre política externa ou questões de defesa, que 

eu não seguia muito, mas às vezes tinha que fazer. Era uma pessoa a quem eu recorria 

enquanto fonte." 

 Entre os convidados por assessores de imprensa que já trabalhavam com o 

ministro, está Andreia Duarte: "Eu conheci o ministro através de um jornalista. Ou seja, 

um jornalista que já era assessor do ministro da Justiça Alberto Costa". 

 Segundo Susana Lemos, a primeira vez que foi convidada para ser assessora de 

imprensa ocorreu como fruto de um acaso. O convite, que iniciou um percurso que incluiu 

três nomeações como assessora de imprensa, veio do assessor do ministro sobre o qual 

estava fazendo uma cobertura jornalística: 
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"Eu não tinha qualquer ligação com partido político, não era 

conhecida no meio e, uma vez numa viagem através da RDP 

Internacional, fui aos Estados Unidos para a reabertura da linha 

Lisboa-Boston da TAP. O secretário de Estado ia. O meu diretor 

não podia ir, chamou-me, e lá fui eu fazer a cobertura. E o Paulo 

Lagarto, que era assessor do ministro, chamou-me no final da 

visita e disse-me: tu não gostavas de ir para a assessoria? É que 

nós vamos precisar de uma pessoa para o secretário de Estado."  

 

 No terceiro caso, o de indicações de outras pessoas, tanto jornalistas como pessoas 

ligadas ao partido, podem ser citados Leonor Ribeiro da Silva. 

 Uma outra situação que não se enquadra no conjunto é a de Teresa Pina, que 

tomou a iniciativa de se propor para ser assessora do governo: "Eu soube que havia um 

novo governo e que havia necessidade de assessores de imprensa, porque havia colegas 

que eram assessores de imprensa de outros ministros. Eu fiz chegar o meu currículo a 

esses colegas e, portanto, houve várias propostas  que não se concretizaram, etc. etc etc. 

e depois acabou por acontecer esta." O lugar para o qual foi aceita era de assessora de 

imprensa do primeiro-ministro José Sócrates. 

 Uma situação pouco usual foi a de Mário Ribeiro, que como jornalista tinha uma 

posição de rejeição aos assessores e até mesmo às iniciativas de contatos por parte de 

políticos. Foi dessa forma que reagiu quando foi convidado para um almoço com José 

Sócrates, o político para quem acabou por fazer assessoria de imprensa quando este foi 

responsável pela pasta da Juventude: "Eu disse: 'Não almoço com políticos, não faço isso'. 

Eu, na altura, recusava-me a conversar com assessores de imprensa. Achava que não o 

devia fazer." Ele acabou por aceitar o lugar, na primeira das três vezes que foi assessor 

de imprensa. 

 

 

Ética e mudança de jornalista para assessor 

 

 Pelo conjunto das entrevistas, não se observa na questão ética uma divisão dos 

profissionais que foram trabalhar como assessores segundo a cor política do governo para 
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o qual atuaram. Isso reforça a conceptualização de que a ética reflete uma posição 

individual perante o mundo – que pode ser sumarizada numa linha a partir da qual o 

indivíduo decide não passar e que essa linha é estabelecida pelo próprio. Essa linha é 

resultante da formação pessoal e das experiências pelas quais passou, com a tendência a 

evoluir ao longo da vida profissional. No entanto, pelo que se observou nas respostas, não 

há uma divisão segundo o quadrante político para esse posicionamento. 

 Além da posição pessoal, há que ter em conta a legislação e a auto-regulação da 

profissão. No que diz respeito à auto-regulação, em Portugal, o Código Deontológico dos 

jornalistas prevê, no seu ponto 10: "O jornalista deve recusar funções, tarefas e benefícios 

susceptíveis de comprometer o seu estatuto de independência" (Código Deontológico). 

 Respondendo à pergunta a respeito da questão ética da mudança de lado de 

jornalista para assessora, Maria do Céu Novais, por três vezes assessora em governos 

socialistas no período de 2002 a 2011, lembrou de um momento que considerou como 

definidor: "Eu nunca mais me vou esquecer do primeiro telefonema que eu recebi como 

assessora de imprensa de um jornalista. Foi uma sensação... eu lembro-me como se fosse 

ontem. Foi uma sensação muito estranha. Muito estranha e eu diria que até um pouco 

desconfortável. De repente, a pessoa compreende que está num papel diferente." 

 Segundo Isabel Athayde Cordeiro, que foi assessora do ministro António 

Carmona Rodrigues, do PSD, a questão deontológica a respeito da mudança de jornalista 

para assessor de imprensa é algo recente no cenário profissional português: "Eu acho 

que... os problemas deontológicos, quando uma pessoa é nova – e era logo a seguir ao 25 

de abril – essas coisas não se punham, não se dava tanta importância a essas coisas como 

agora. Porque eu ainda cheguei a acumular jornalismo com assessoria. Depois tive que 

optar."   

 Para Margarida Bon de Sousa – que trabalhou com o primeiro-ministro Pedro 

Santana Lopes, do PSD – não teria cabimento ter dúvidas quanto à ética da mudança de 

lado. Questionada sobre isso, respondeu: "Não. Até porque era uma área que eu não 

cobria, de que eu estava longe. Embora conhecesse e conheço muitos deputados, e embora 

tenha tido trabalhos na Assembleia da República por conta da economia, eu nunca fui 

ligada à política, nunca escrevi sobre política, era uma área completamente nova [para 

mim]." 
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 Em relação aos problemas éticos decorrentes da mudança de lado, Alexandre 

Barata – que foi assessor do ministro Telmo Correia e, posteriormente, do ministro Pedro 

Mota Soares – afirma ter resolvido de forma simples, agindo segundo o que prevê a 

legislação portuguesa no que diz respeito a essa mudança: "Quando tomei a decisão, fui 

à Comissão da Carteira, entreguei a carteira e, a partir daí, tudo quanto é questão ética eu 

deixei de lado. Passei a ser assessor de imprensa e deixei de ser jornalista."  

 Da mesma forma, para António Carneiro Jacinto, não houve uma questão ética da 

passagem de jornalista para assessor de imprensa: "Do ponto de vista ético, não, porque 

a primeira coisa que fiz foi entregar a carteira profissional." Além disso, "em todas as 

funções que tiveram relacionamentos com camaradas meus da imprensa, seja em 

governos, seja em embaixadas, fazer tudo, mas tudo o que estava ao meu alcance para 

terem a informação, serem esclarecidos, terem condições de trabalho, o trabalho ser 

reconhecido e acompanhado". 

 Mário Ribeiro, que foi assessor do ministro Jaime Silva, da ministra Helena André 

e que no XXI Governo Constitucional assumiu a assessoria do ministro João Pedro Matos 

Fernandes – todos ministros em governos do Partido Socialista – apresenta uma postura 

semelhante. Questionado sobre se tinha dúvidas éticas quanto à mudança do jornalismo 

para a assessoria, respondeu: "Não tive nenhuma. Porque nem vejo nenhum choque ético. 

Eu era jornalista e a partir do momento em que entrego a minha carteira profissional sei 

que passei para o outro lado." 

 No caso de Leonor Ribeiro da Silva, que foi assessora do primeiro-ministro José 

Manuel Durão Barroso, do PSD, a questão ética não se pôs, por ter decidido mudar de 

lado de vez. Questionada se teve dúvidas no que diz respeito à ética sobre a ida para a 

assessoria, respondeu: "Não tive nenhuma, porque para mim mudar de lado era um one 

way ticket. Mudar de lado não tinha retorno. Eu nunca tive a ambição de voltar ao 

jornalismo." 

 Miguel Guedes afirma que quando recebeu o convite de Paulo Portas, dirigente 

do CDS, não teve dúvidas sobre os problemas éticos da mudança: 

"A questão ética não se põe. Acho que aí há um equívoco. A 

questão ética só se põe se você acumular. Aí tem um problema 

ético. No meu caso, a minha intenção não era acumular. No meu 

caso, há uma questão de projeto pessoal de vida. A ética não 

existe. Você está no jornalismo e tem a ética do jornalismo ou 
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você deixa o jornalismo e passa a outra ética. Não há uma dúvida 

ética. Há uma dúvida de projeto de vida, isso há."  

 

 A mesma visão revelou Maria de Lurdes Sousa, que desistiu do jornalismo ao 

aceitar trabalhar como assessora num governo do Partido Socialista. Por isso, não sentiu 

nenhum problema ético na mudança:  

"Nunca pensei em voltar. A partir do momento em que optei por 

ir, sempre achei que nunca voltaria. (...) É uma questão ética. 

Porque enquanto em outros países existe aquela carreira de 

assessor de imprensa, e até muda um governo e os assessores de 

imprensa são os mesmos – é uma carreira – nós aqui não, é quase 

uma opção política. A partir do momento em que vamos trabalhar 

para um governo de uma determinada cor política, 

automaticamente ficamos conotados com essa cor política, quer 

se queira, quer não." 

 

 Mário Ribeiro também viu a passagem para a assessoria – foi assessor de um 

governo PS – como um caminho sem volta: "Para mim, logo da primeira vez, eu tive a 

noção de que dificilmente eu voltaria ao jornalismo. Teria que ser um projeto muito 

aliciante para mim. (...) O que eu fazia: eu era do Internacional, África, portanto para mim 

não há hoje uma redação que faça o que eu queria fazer." 

 Apesar de ter saído do jornalismo com uma requisição do governo – ou seja, tinha 

o lugar na SIC garantido se decidisse retornar ao jornalismo – Teresa Pina, que foi 

assessora do primeiro-ministro socialista José Sócrates, sentiu o mesmo, que era um 

caminho sem volta. Isso porque acreditava que a assessoria implicava a concordância com 

a política seguida pelo ministro:  

"A partir do momento em que eu decidi, percebi que não voltaria 

para o jornalismo, porque eu não me sentiria bem e também eu 

não sei se me deixariam voltar a apresentar notícias, que é uma 

coisa muito exposta. Mas, a verdade é que eu já tinha decidido 

que se eu saísse não voltava para o jornalismo. (...) Porque dar 

esse salto implicaria assumir frontalmente aquela política e 

aquelas opções políticas e, portanto, conotar-me com aquele 

partido etc. E seria, na minha opinião, apresentar-me como uma 

figura imparcial passado uns tempos, a fazer entrevistas ou 

reportagens como se nada fosse." 
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 Nomeada duas vezes assessora em governos socialistas, Inês Rapazote considera 

que o problema colocado pela passagem de jornalista a assessor de imprensa era, em 

grande medida, existencial:  

"Há uma questão sobre a passagem: o que é ser jornalista e o que 

é ser assessor de imprensa? E se isso é a passagem para o outro 

lado? Claro que o sair do jornalismo põe-nos sempre a dúvida se 

vamos querer voltar, porque eu acho que se é jornalista, não se 

está jornalista. (...) Portanto, a passagem foi a questão de: eu estou 

a sair do jornalismo. Vou poder continuar a fazer jornalismo 

depois? Vou sentir-me confortável a fazer jornalismo? Vou 

querer optar pelo outro lado? Foi muito difícil e confesso que me 

fartei de chorar quando entreguei a minha carteira profissional. 

Foi um momento muito doloroso para mim." 

 

 Uma posição diferente apresentou Manuel Meneses – duas vezes assessor em 

governos PSD-CDS – que procurou resolver uma eventual incompatibilidade ética 

estabelecendo limites claros na sua atividade enquanto assessor: "A questão ética... eu 

pus-me sempre algumas balizas em relação ao desempenho das funções. Por exemplo, 

nunca me envolvi em questões partidárias. A questão do partido, coisas de política 

partidária, tratavam com os assessores do partido. Eu tratava de assuntos do ministério e 

que diziam respeito à agricultura." 

 Apesar de já estar fazendo assessoria quando foi convidada para assessora num 

governo socialista, Joana Réfega indicou ter sofrido com dúvidas semelhantes:  

"A dúvida é se a pessoa está certa da decisão. É de facto uma 

mudança muito grande. Questionei-me de facto porque as 

questões éticas que se levantam... no meu caso acredito que 

tenham sido atenuadas pelo facto de ter um período de agência 

pelo meio. Se a transição tem sido imediata, do jornalismo para o 

governo, creio que na altura ter-me-iam surgido mais questões do 

que aquelas que me surgiram. Agora, é inevitável que uma pessoa 

se questione. Eu estava habituada a estar de um dos lados e, de 

repente, vou conhecer o outro. (...) Na realidade, acho que nunca 

usei qualquer tipo de informação que tivesse tido em benefício... 

acho que separei muito bem as duas áreas." 

 

 Por outro lado, há o caso de entrevistados que não encontram problemas éticos na 

passagem de jornalista para a assessoria de imprensa. É o caso de Maria do Céu Novais, 
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para quem a questão ética é a mesma para quem vai do jornalismo para a assessoria, assim 

como para os que depois da assessoria retornam ao jornalismo:  

"A ética acho que é a mesma do jornalismo. A questão é que, e 

isso é completamente claro para todos, a pessoa a partir daquele 

momento está efetivamente daquele lado. E é óbvio que tudo o 

que colocar no campo público, tudo o que passar para a 

comunicação social, terá o sentido de valorizar a imagem da 

pessoa que nós estamos a assessorar. Mas esse é um dado que 

toda a gente conhece. Portanto, a partir do momento em que toda 

a gente conhece esse dado, não há batota nenhuma. Eu, como 

jornalista, sempre que falava com um assessor de imprensa, sabia 

a priori que ele estava a tentar defender o seu ministro. É para 

isso que o contratam, para cuidar da imagem do ministro. Não é 

para o atirar para a fogueira, como é lógico. Isso não tem nenhum 

problema a partir do momento que é um aspecto que todos 

dominam." 

 

 Quando David Dinis foi convidado para assessorar o primeiro-ministro José 

Manuel Durão Barroso, do PSD, o que o fez ter dúvidas foi olhar além do período que 

estaria no governo:  

"Se eu entendesse aquilo como o que vou fazer com a minha carreira – 

vou ser assessor do governo, de partidos – não tinha dúvida nenhuma. 

Fazia a mudança e pronto. (...) A dúvida que se me colocou teve menos 

a ver com como é que eu passava para ali e mais a ver com a dúvida: se 

eu quisesse regressar, como é que eu faria. (...)" 

 

 Segundo Andreia Duarte, que foi assessora de dois ministros da Justiça em 

governos socialistas, a questão ética não se colocou, mas tinha receio da reação dos 

colegas quando se decidisse voltar ao jornalismo:  

"Tive consciência foi que, quando saísse do jornalismo para 

assessora, o meu regresso (...) poderia não ser encarado da mesma 

forma pelos meus pares. (...) Além de que eu sabia que quando 

voltasse ia me custar muito fazer esta área, porque eu ia acabar 

sempre por entrevistar pessoas que tinham efetivamente 

trabalhado comigo." 

 

 Ao ser convidada pelo primeiro-ministro socialista José Sócrates, Maria Rui 

tomou a decisão de ir para a assessoria com a convicção de não voltar mais ao jornalismo. 

Para ela, esta deveria ser uma posição de princípio de quem muda de lado:  
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"Soube que no dia que passasse para a assessoria de imprensa 

nunca mais voltaria ao jornalismo. Eu acho que um assessor de 

imprensa não pode voltar ao jornalismo. Acho que em Portugal é 

uma pena nós não termos uma carreira de assessores de imprensa. 

Acho promíscuo e condenável jornalistas que são assessores de 

imprensa e que voltam ao jornalismo. Quanto a mim, isso deveria 

ser proibido. Eu acho que um assessor de imprensa não pode, não 

deve, voltar ao jornalismo. São duas coisas completamente 

diferentes. Em nada se assemelham. (...) Porque não faz sentido 

que eu seja assessora de imprensa de um primeiro-ministro ou de 

um governo de um partido, porque o trabalho de um assessor de 

imprensa é esclarecer, dar toda a informação, mas também vender 

as políticas desse ministério, desse governo. Ora, voltar, entregar 

a carteira, e depois ir com toda a ligeireza recolher a carteira e 

voltar a escrever sobre esse mesmo governo ou outro qualquer, eu 

não acho correto. Porque as pessoas são parciais. Quer dizer, um 

assessor de imprensa que depois volta a ser um jornalista 

desportivo, tudo bem, o desporto não tem nada a ver com política; 

que vai fazer política internacional, tudo bem. Agora, um 

jornalista que volta a fazer política eu não acho correto e acho que 

deveria ser proibido." 

 

 Apesar de se situar numa política área diferente de Maria Rui, Jorge Costa – que 

foi assessor de imprensa da ministra social-democrata Manuela Ferreira Leite – tem a 

respeito da volta ao jornalismo uma posição semelhante, de que a mudança deve ser algo 

definitivo. Ele explicou: 

"Só tive a certeza de que nunca mais voltava ao jornalismo. (...) 

Porque essa transumância é uma coisa que eu não acho muito boa. 

Eu acho que é duvidoso. Pode ir para astronauta, pode ir para o 

que quiser. Agora, o jornalismo tem que ter alguma 

independência. Uma coisa é ter a sua formação filosófica, a sua 

visão das coisas, outra coisa é ter relações de caráter partidário. 

São coisas muito diferentes. Uma pessoa pode ser filosoficamente 

liberal, como eu – no sentido europeu do termo, não no sentido 

americano – e não ter nenhuma inclinação partidária. Quando se 

vai trabalhar com um político, está-se a abraçar um projeto 

político concreto, está-se daquele lado. Julgo que há pessoas que 

afirmem que são profissionais a tratar da comunicação, mas eu 

tenho dificuldade em compreender isso." 

 

 Mesmo tendo estado na assessoria e voltado ao jornalismo, José Pedro Santos 

considera que o retorno não deveria ser permitido: "Eu acho que deveria ser uma coisa 

mais incompatível. Eu, próprio, sou agora editor de Política [na agência Lusa], e quando 
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o Pedro Camacho me convidou para ser editor, eu disse que não, que eu já passei pelo 

governo e não quero ter chatices."  

 Também Rita Tamagnini, que assessorou os ministros das Finanças socialistas 

Luís Campos e Cunha e Fernando Teixeira dos Santos, quando decidiu aceitar o convite 

para ser assessora tinha a convicção de que não retornaria à profissão. Sem procurar 

indicar uma norma que fosse seguida por quem passa de jornalista para assessor, a sua 

posição foi baseada numa avaliação pessoal: 

"O que eu acho e defendo, mas isso é uma visão muito própria, é 

que quando se passa para a assessoria... – eu pelo menos não tinha 

intenção de voltar para o jornalismo. (...) Porque é um percurso 

diferente. É uma evolução na carreira com um sentido diferente. 

Apesar de estar ligada ao jornalismo, naturalmente é outra coisa. 

Passa por aí. Mas não acho que se voltasse para o jornalismo ia 

ser tendenciosa ou ia deixar de ser rigorosa por causa disso, de 

todo." 

 

 Uma visão diferente sobre a questão ética tem Dalila Carvalho, que foi assessora 

do ministro da Economia Carlos Tavares no governo PSD-CDS. Ela considera a questão 

ética na passagem de jornalista para assessor como algo pessoal, que vem da formação 

do caráter do indivíduo e que não pode ser imposta ao profissional:  

"Eu não vejo nenhum inconveniente ético. Eu tenho uma regra de ouro 

que é muito científica que é a seguinte: uma pessoa tem ética, tem moral 

e tem deontologia como sua característica de caráter e não como 

característica de atividade. É uma atividade do caráter da pessoa e não 

daquilo que a pessoa faz naquele momento. E, portanto, quem tem uma 

ética numa profissão, tem ética noutra profissão." 

 

 Para Fernando Lima, que foi assessor do ministro Martins da Cruz, no primeiro 

governo PSD-CDS, depois de ter sido durante anos assessor do então primeiro-ministro 

Anibal Cavaco Silva, tendo posteriormente retornado ao jornalismo, a questão ética 

misturou-se com a imagem que teria junto dos colegas ao passar para o lado do poder. 

Questionado sobre as dúvidas éticas que teve a respeito da mudança de lado quando fez 

a passagem inicial de jornalista para assessor de imprensa, respondeu:  

"Eu, no princípio, não escondo que tive alguma dificuldade. Porque é 

sempre aquela questão, não é que eu fosse fazer alguma coisa de 

diferente, que me chocasse, mas é sempre, eu sei que quando se passa, 

fica-se, é quase uma viagem sem retorno. Os americanos chamam de 
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revolving door. Eu, obviamente, o que poderia fazer, eu senti que iria 

ser diferente, que as pessoas iam olhar para mim de um modo diferente. 

Eu tive um amigo que veio ter comigo com uma observação 

depreciativa quando me viu em São Bento, e disse assim com um ar 

depreciativo: 'Então, agora trabalhas para o poder!'" 

 

 

Relação entre políticos e assessores 

 

 A maior parte dos entrevistados que falaram a respeito da relação entre assessores 

e políticos indicou como base para essa relação a confiança. Para Mário Ribeiro, deve 

haver uma identificação entre o político e o assessor de imprensa:  

"Eu próprio fui convidado a seguir para governos do PSD e não aceitei. 

Preferi o desemprego, curiosamente. Porque achava que para fazer a 

assessoria de alguém tem que acreditar no projeto e na pessoa. (...) Mas 

é muito difícil para mim vender ideias sem acreditar nas mesmas." 

 

 Com uma postura semelhante, Isabel Athayde Cordeiro, que foi assessora de do 

ministro Carmona Rodrigues, do PSD, colocou as condições para trabalhar como 

assessora de um político: "Se as pessoas confiam em mim, se eu confio nelas, se eu gosto 

do trabalho delas, se eu gosto das pessoas. Agora, não me imagino a trabalhar com uma 

pessoa de quem eu não gosto, ou não me identifico minimamente, só por ser assessora." 

 Com o trabalho no centro do poder político, como assessora do ministro dos 

Assuntos Parlamentares Luís Marques Mendes, no governo PSD-CDS encabeçado por 

José Manuel Durão Barroso, Rosário Abreu Lima relata um momento revelador da 

relação política: 

"Enquanto você é assessor de imprensa do governo, se você não tem 

bagagem para aguentar a raça humana, não vá. Porque eu lembro-me 

perfeitamente do dia em que se soube que o Durão Barroso se ia 

embora. Como todas as manhãs, eu trabalhava na Assembleia da 

República. Chegava à Assembleia da República e havia sempre uma 

certa bajulação – digamos assim – dos jornalistas, dos deputados. Isto 

de manhã. À hora do almoço sai a notícia e depois do almoço eu resolvo 

ir lá acima aos Passos Perdidos e, na altura, eu até me ria, porque parecia 

que eu tinha lepra." 
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 O trabalho como assessor poderia variar conforme a experiência política e pessoal 

dos ministros. Muitos dos ministros citados, especialmente os que não tinham um passado 

pela política, não tinham um conhecimento do que deveria ser a assessoria de imprensa.  

 Dalila Carvalho citou, por exemplo, que o então ministro da Economia Carlos 

Tavares, no governo Durão Barroso, pretendia reuniões semanais para tratar de assuntos 

da assessoria. "Eu não posso reunir com o ministro uma vez por semana para tratarmos 

dos assuntos da imprensa. E nem sequer é uma vez por dia. É de hora a hora." 

 A experiência de José Pedro Santos, que assessorou o ministro da Economia 

Manuel Pinho no primeiro governo de José Sócrates, também vai no mesmo sentido:  

"Eu acho que há é uma percepção um bocadinho pouco democrática 

daquilo que é um assessor de imprensa. Ou seja, o que eu acho que há 

muito nos ministros hoje, e eu digo isso de todos os partidos, eu acho 

que os assessores de imprensa são vistos como uma forma de controlar 

um bocadinho a imprensa. E nesse sentido eles se põem numa posição 

de força que acaba por ter um efeito diametralmente oposto àquilo que 

pretendem alcançar." 

 

 

Relação entre assessores e jornalistas 

 

 Tendo no questionário duas perguntas sobre a relação entre assessores e jornalistas 

– como viam essa relação e o que a passagem pelo governo mudou nessa visão – foi 

possível traçar um quadro de como se opera esse relacionamento entre fonte e responsável 

por selecionar e transmitir as notícias. 

 Para Miguel Guedes, não se pode estabelecer uma generalização para a forma 

como se dá o relacionamento entre jornalistas e assessores, uma vez que são indivíduos e 

cada um tem uma forma própria de agir e se relacionar:  

"São as pessoas que fazem esses lugares, e depende muito das pessoas, 

depende muito do assessor e depende muito do jornalista. Portanto, a 

relação é boa e é de confiança em certas situações, é má ou muito má 

em outras situações, é de desconfiança total noutras... eu não consigo 

definir um padrão para a relação."  
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 No que diz respeito à forma como se inter-relacionam jornalistas e assessores, a 

maior parte dos entrevistados indicou como sendo a verdade como base para o trabalho 

na assessoria. Joana Réfega exemplificou: 

"Eu acho que é possível, pelo menos eu posso falar por mim, é possível 

criar-se uma relação bastante saudável, desde que a base seja a 

transparência e a honestidade. Portanto, ao longo da minha vida (...) eu 

tenho tido relações muito abertas e muito saudáveis de trabalho, porque 

também tenho me pautado sempre por isso. Tenho sempre relações 

muito transparentes, muito honestas, em que cada um sabe exatamente 

qual é o seu lugar, qual é o seu papel, portanto acho que é possível um 

entendimento no meio." 

 

 Como condição para um bom trabalho de assessoria, Maria Rui indica como 

vedado ao assessor a mentira:  

"Mentir é a pior coisa que um assessor de imprensa pode fazer, porque 

mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo. Portanto, eu 

acho que mais vale um assessor de imprensa, num momento em que se 

calhar não pode falar com jornalistas, não atender o telefone do que 

atender e mentir. É preferível estar calada. Porque a mentira tem perna 

curta. E os assessores de imprensa que mentem também não são bons 

assessores de imprensa." 

 

 Opinião semelhante tem Rui Calafate, que distingue o faltar à verdade da 

necessidade profissional de não revelar todas as informações sobre determinados 

assuntos:  

"No dia em que um assessor mentir a um jornalista e mentir de maneira 

consciente, e sabendo que está a mentir, nunca mais da parte de um 

jornalista terá o mesmo olhar e a mesma segurança enquanto fonte. E 

isso aí logo degrada de imediato a relação. Portanto, essa é a base de 

uma relação. Uma relação saudável é de confiança e, portanto, nunca 

mentir ao jornalista. Depois, sabermos as barreiras do trabalho de um e 

de outro. Nem o jornalista tem que ter nenhum preconceito contra o 

trabalho do assessor, porque o assessor que for bom não está para 

bloquear, está para trabalhar. E há dias em que pode – não é mentir, mas 

às vezes tem que omitir, porque em termos de timing político não é a 

altura certa para colocar algo que pode ser do interesse do jornalista." 

 

 Tendo como objetivo fazer com que fossem publicadas notícias que estavam em 

linha com a agenda do governo para a pasta da economia onde trabalhava com o ministro 
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Manuel Pinho, Susana Gaião Mota relata as nuances do trabalho, que incluía a influência, 

mas tendo como limite a verdade dos factos: 

"As pessoas acham que há uma certa resistência entre os jornalistas e 

os assessores de imprensa e não é bem assim. Porque eu, como 

assessora de imprensa, ajudei muitos jornalistas a perceberem as 

notícias. Eles ligavam-me, porque havia perguntas que eles tinham 

vergonha ou pudor de fazer ao ministro, e perguntavam-me: 'Susana, 

podes me explicar como é que funciona isto, que eu não consegui 

perceber na conferência de imprensa?' (...) Muitas vezes, os jornalistas 

até nos mandavam os textos, não no sentido de nós aprovarmos nada, 

mas no sentido de dizer: 'Isto é tão técnico, pode dizer se isto está bem?' 

Acho que eles nos viam um pouco como amigos. Mas eu acho que 

depende muito da postura que o assessor de imprensa tem. Também 

nunca – por uma questão de ética profissional – nunca quis enganar 

jornalistas, ou dizer que não era assim. Eu tentava que as coisas do 

ministério fossem divulgadas, porque me interessava que fossem 

divulgadas, mas sempre numa base de sinceridade ou de verdade, sem 

estar ali a fabricar mentiras." 

 

 Sobre a relação entre assessores e jornalistas, Dalila Carvalho – que no momento 

em que respondeu às questões para o trabalho ocupava a posição de responsável pela 

comunicação do Banco Carregosa – considera que trata-se de um processo de negociação 

entre dois lados com poderes diferentes: 

"São duas profissões que, precisando uma da outra, estão em planos 

opostos. Não têm que ser rivais, nem adversários, têm que arranjar um 

equilíbrio para trabalharem em conjunto. Um jornalista precisa de 

fontes, um assessor de imprensa não é nada mais do que uma fonte. E a 

fonte precisa de jornalistas e do jornalismo para que o seu trabalho seja 

bem sucedido. E, portanto, há interesses. Os interesses são muitas vezes 

contraditórios, na maioria das vezes. Em mais de 90% das vezes, o 

interesse é contraditório. O jornalista quer uma coisa e o assessor de 

imprensa quer outra. Os interesses são contraditórios, as formas de 

trabalhar são muito diferentes, os objetivos são diferentes, os meios são 

diferentes – os meios mesmo de negociação de informação. O jornalista 

tem um poder e o assessor de imprensa tem outro poder. Tem o poder 

de quem tem a informação, de quem tem os dados e o jornalista tem o 

poder de quem fala para um público vasto. (...) Acho que cada um se 

deve manter no seu canto. O jornalista, porque é fundamental manter-

se independente em relação às fontes, mas as fontes também devem 

manter a sua distância para o jornalista, porque se esta distância, esta 

margem de segurança, não for mantida, muito depressa o jornalista 

consegue instrumentalizar a fonte ou até manipular a fonte ou seduzir a 

fonte ou até explorar a fonte – em casos limites pode até explorar. Em 

casos limites até pode chantagear. Então eu acho que não é só o 

jornalista que é vítima dos papões assessores de imprensa, que querem 

vender informação errada ao pobre e ingênuo jornalista, também há o 

caso em que o jornalista quer ter algum poder, quer ter alguma 



152 
 

vantagem de variado tipo junto... quer ser convidado para determinado 

evento, ou porque quer, enfim, entrar em alguns circuitos mais elitistas 

e mais fechados, enfim, os dois ganham em manter uma certa 

distância." 

 

 Segundo o que se depreende do que afirmou Susana Gaião Mota, na relação entre 

jornalistas e assessores, o lado mais forte, com maior capacidade de negociação na 

relação, é o dos que estão do lado do governo: 

"Eu acho que depois criam-se muitas – por Portugal ser um país 

pequeno – acho que se criam ali simpatias que depois há coisas que não 

se dizem porque é amigo. E, também, hoje em dia há jornalistas que 

têm uma situação muito vulnerável e têm medo de se exporem e dizer 

certas coisas e depois se prejudicarem. (...) Uma coisa que me fazia 

sempre muita confusão é que eu acho que um assessor de imprensa, se 

quiser, manipula completamente os jornalistas. Porque os jornalistas, 

quando são assuntos técnicos, pegam num press release e fazem copy-

paste para o jornal. E, portanto, aqui é muito o caráter das pessoas que 

determina tudo, porque é muito fácil nalguns meios conseguir 

influenciar..." 

 

 Ao avaliar a relação entre jornalistas e assessores, Maria de Lurdes Sousa afirmou 

que existe uma ideia preconcebida que afasta os dois lados. Ela própria achava, antes de 

ser assessora, que a função do assessor era "esconder coisas":  

"Eu acho que há um bocado o mito de que jornalista e assessor de 

imprensa são quase inimigos. Eu acho não tem que ser assim. Bem pelo 

contrário. Eu acho que o assessor de imprensa, quando está, entre aspas, 

a defender o ministro, está a fazer o seu trabalho, com certeza, mas acho 

que se nós respeitarmos o trabalho de quem está do outro lado, que é 

normal que faça perguntas, que é normal que incomode, que é normal 

que chateie..." 

 

 Mário Ribeiro entende que há um conflito permanente entre jornalistas e 

assessores: "Eu acho que é uma relação interessante, de confronto, mas todos conhecemos 

as regras e eu sei o quero impingir e tu sabes que eu estou a impingir alguma coisa. Eu 

gosto das relações que tenho com os jornalistas e acho que também gostam porque eu não 

estaria tanto tempo se não fosse assim". 

 José Pedro Santos vê uma situação em que há um desequilíbrio de poder na relação 

entre jornalistas e assessores, fruto da fragilidade atual dos órgãos de informação: 
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"Eu acho que há uma grande dependência dos jornalistas dos assessores 

de imprensa. Ao contrário do que se seria de esperar, o assessor de 

imprensa deveria ser alguém que fazendo o seu papel junto das suas 

tutelas, mas tendo uma função de facilitador para os jornalistas. Hoje, 

torna-se quase uma fonte única e eu acho que muitas vezes os jornalistas 

ao quererem saber notícias fazem muito o que o assessor de imprensa 

quiser. Quer dizer, há casos de notícias plantadas no jornal, o assessor 

de imprensa dá e diz: publiquem a coisa assim. O jornalista deve 

funcionar como filtro, deixa de exercer a sua função de intermediador 

entre a fonte e o público, e isso é mau." 

 

 Para Mário Ribeiro, que trabalhou com ministros da Agricultura e do Trabalho e 

Solidariedade Social em governos do PS, há um conflito entre o campo económico e o da 

comunicação que pode colocar em risco o próprio jornalismo.  

"Eu acho que estamos num ponto que é bom que a democracia 

olhe para o que hoje é o jornalismo, porque eu acho que o 

jornalismo hoje está em perigo. Acho que o poder económico está 

a matar o jornalismo. (...) Acho que o problema não está nos 

jornalistas, o problema está nas redações e em quem gere as 

empresas de comunicação." 

 

 Na visão de Andreia Duarte, que trabalhou com dois ministros socialistas da 

Justiça, a grande questão na relação entre jornalistas e assessores está ligada às diferentes 

exigências do trabalho dos dois lados: 

"O que é difícil é que sabemos qual é o tempo do jornalismo, o tempo 

da informação, que é imediata, e o tempo da resposta por parte do 

ministério, que não é o mesmo. Porque aqui esta gestão é difícil, porque 

nós, no fundo, somos assessores e não despimos nunca a camisola do 

jornalista e, no fundo, temos aqui o papel de mediador. Os assessores 

são muito os mediadores entre o governo ou a entidade que representam 

e a quem estão a dar a informação. Eu acho que o mais difícil é ter bom 

senso, encontrar o ponto de equilíbrio para perceber as duas 

necessidades." 

 

 Numa avaliação mais pessoal, a experiência de Fátima Alves – assessora de dois 

ministros da Educação quando Durão Barroso foi primeiro-ministro – foi decepcionante 

em relação aos jornalistas:  

"Há jornalistas que são sempre jornalistas e que não se deslumbram com 

assessores de imprensa, nem se deslumbram com a proximidade do 

poder. Há jornalistas que se deslumbram muito com o poder. Eu tive 

jornalistas que me liam os textos ao telefone, para ver se estava bem, 
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para ver se eu gostava. Eu acho isto grave. (...) O pior era aqueles que 

são assim: esses que tenho a perfeita noção de que se eu mandar um 

texto inteiro escrito com a notícia eles não alteram uma vírgula e 

publicam como eu mando." 

 

 Ivone Dias Ferreira, que geria as relações com a imprensa do Ministério da 

Educação quando David Justino dirigia a pasta no governo Durão Barroso, procurou 

explicar o distanciamento na relação entre jornalistas e assessores: "Eu acho que os 

jornalistas desconfiam sempre dos assessores de imprensa. E acho que os assessores de 

imprensa têm sempre medo dos jornalistas. Uns desconfiam porque acham sempre que 

nós estamos sempre a mentir, a esconder, a ocultar, o que não é verdade." 

 Desde a década de 90 na assessoria, sempre ligada aos socialistas, Maria Rui tem 

uma visão de que há uma decadência do jornalismo, com uma queda da qualidade devido 

às condições impostas pelos novos media:  

"Os jornalistas que nos ligavam há uns anos atrás eram jornalistas que 

às vezes podiam saber mais que nós sobre um assunto, mas estavam 

disponíveis para ouvir e para argumentar. Tinham disponibilidade e 

tinham tempo. Não havia a pressão mediática que há hoje: tenho que 

escrever já porque senão o do lado vai escrever. E é preciso alimentar o 

online. É preciso é ser rápido. Depois, o conteúdo pouco interessa. A 

verdade é que nós abrimos hoje o online e ser um jornalista do Diário 

de Notícias, do Público, do Expresso a escrever a notícia nós nem 

sabemos, porque o título é sempre o mesmo. Quer dizer, não há um 

cunho pessoal. Antigamente havia um cunho pessoal. As pessoas 

estudavam, tinham tempo. Portanto, eu acho que os próprios jornalistas 

sofrem com isso. E, portanto, quando falam com um assessor de 

imprensa, normalmente querem uma resposta de sim/não. Primeiro, já 

vem com uma ideia preconcebida. É muito difícil desviar a pessoa, 

porque não estão disponíveis para ouvir, porque não têm esse tempo." 

 

 O trabalho do assessor busca influir no que é publicado na imprensa. Um caso 

extremo é episódio relatado por Margarida Bon de Sousa, que contou a respeito da sua  

atuação como assessora do primeiro-ministro Pedro Santana Lopes num momento de 

crise: 

"A dada altura, a SIC e o grupo do Diário de Notícias começaram a 

atacar o Santana de uma forma, como é que eu vou dizer, muito 

degradante. Eu tive que telefonar um dia a um amigo meu que tinha 

influência no grupo da Lusomundo – na altura era Lusomundo – para 

não deixar sair uma notícia, porque era demasiado degradante, era uma 

situação que eles nunca fariam com um governo do PS, por exemplo. 

Aliás, viste o Sócrates, só agora é que se está a julgar o Sócrates. Mas 
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os governo de esquerda têm muito mais influência sobre a comunicação 

do que os governos de direita e o que passa bem na esquerda não passa 

bem na direita. E outra vez tive de falar pela mesma razão ao Alcides 

Viana, de quem sou amiga, porque trabalhei com ele na televisão, 

também para tirar uma peça da SIC, e ele tirou. Porque nós não fizemos 

isso na base do poder, na base da chantagem – percebe? – fizemos isso 

apelando a um certo resguardo da figura de um primeiro-ministro, 

independentemente de ser o Santana ou não. E das duas vezes correu 

bem. Eu não considero isso censura, eu considero é que seja quem é o 

primeiro-ministro tem que haver um certo decoro na maneira como 

tratamos a pessoa que dirige os destinos do país. E, portanto, essas 

minhas duas intervenções foram relativamente a notícias que 

degradavam completamente a imagem do primeiro-ministro." 

 

 Muitos dos entrevistados saíram do governo com uma visão crítica da qualidade 

do jornalismo. António Carneiro Jacinto, por exemplo, afirmou:  

"Eu me encanitava com a ignorância de algumas pessoas. Das perguntas 

que faziam, que era de ignorância pura. (...) Ainda apanhei estagiários 

que iam para ali, tipo pé de microfone, nem sabiam fazer algumas 

perguntas, umas merdas, que não sabiam nada de nada e isso foi 

inquietante." Relatou, como exemplo, o caso de um jornalista que, 

quando era assessor da embaixada em Washington durante a 

presidência Cavaco Silva, estava numa visita aos Estados Unidos: "E 

eles vinham e perguntavam coisas do tipo: 'Quem é a Michelle 

Obama?'" 

 

 Dalila Carvalho espantou-se com o que avaliava com sendo a pouca qualidade dos 

jornalistas:  

"Eu, quando fui assessora política e passei a ser fonte dos meus antigos 

colegas jornalistas, percebi quão maus jornalistas eles eram. E sentada 

ao lado deles nunca me tinha dado conta de que eles eram tão maus. O 

jornalista perante uma fonte revela toda a sua capacidade. As 

capacidades jornalísticas revelam-se no relacionamento com uma fonte. 

E eu percebi que os meus colegas, que eu conhecia há anos, eram muito 

maus a lidar com as fontes. Portanto, foi uma decepção. Vê-se o 

jornalismo mais nu, de uma forma mais despida, e os jornalistas têm um 

comportamento com as fontes que a mim me decepcionou muito, por 

não ser tão profissional quanto eu era com as minhas fontes. 

 

 Ver o jornalismo do outro lado fez com que Rita Tamagnini tivesse uma sensação 

de desencanto: "Porque há mau jornalismo, como há má assessoria, como há mau de tudo, 

em todas as profissões, mas aí fica mais nítido. Às vezes as coisas não são tão românticas 

como as imaginamos." 
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 Maria de Lurdes Sousa apresentou uma explicação para a fraca qualidade do 

jornalismo que observou enquanto assessora, dizendo que os jornalistas mais experientes 

estão sendo substituídos por profissionais com custo salarial inferior, sem prática:  

"O que eu notei, e isso eu tenho que dizer, me desculpem os jornalistas, 

é que as redações estão cheias de gente inexperiente. Muito mal 

preparada. São atirados aos lobos de um dia para o outro. Eu assisti a 

conferências de imprensa absolutamente constrangedoras, em que os 

jornalistas iam para lá sem saber do que é que estavam a tratar. (...) 

Infelizmente, no jornalismo em Portugal estão a se afastar as pessoas 

com experiência, pessoas que sabem, que andam nisto há muitos anos". 

 

 Para Fernando Lima, há uma lacuna na forma como os jornalistas vêem o processo 

de decisão:  

"Quando se está na política, uma das coisas que se está sempre a fazer 

é a preparação da decisão. É preparar a decisão e qual é a lógica que 

preside a decisão. (...) Enquanto o jornalismo não procura saber o que 

esteve na origem da decisão, aquilo que esteve à montante, mas sempre 

ver os resultados a jusante e isso é muito fácil depois para comentar, 

porque quando um decisor tem que tomar uma decisão, tem várias 

opções, nunca há decisões boas a 100%, às vezes temos de ponderar 

para diminuir os riscos, diminuir as consequências, sabendo que a 

situação é muito difícil perante as circunstâncias, mas obviamente 

temos consciência de que afinal não é o melhor resultado, mas o 

resultado possível." 

 

 Muitos apresentaram uma avaliação crítica da relação entre assessores e 

jornalistas. Fátima Alves indicou como parte do aprendizado que teve no período em que 

esteve na assessoria de imprensa uma visão crítica do trabalho dos profissionais da 

informação: "É muito importante ter passado pelo outro lado e também, infelizmente, é 

muito importante ter passado para o outro lado para perceber as frutas podres que existem 

do lado dos jornalistas, que há imensas, infelizmente. Há gente que se vende por um prato 

de lentilhas." 

 A experiência de Manuel Meneses também fez com que passasse a ser crítico do 

trabalho de alguns dos colegas. Questionado sobre se a passagem pela assessoria 

modificou a visão que tinha da relação entre jornalistas e assessores, respondeu: "Mudou. 

Mudou porque percebi que nem sempre do lado dos jornalistas as coisas eram postas de 

uma maneira muito honesta. (...) Também me apercebi a certa altura que havia jornalistas 
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que tinham artigos prontos para serem publicados e só lhes faltava a confirmação de um 

facto ou uma citação para justificar o artigo". 

 Segundo Carlos Simões, não há um distanciamento claro entre jornalistas e 

assessores, o que prejudica a independência do trabalho jornalístico:  

"Acho que há aqui uma proximidade excessiva. Quer dizer, eu não 

concebo que só um determinado jornalista possa entrevistar um 

determinado político na televisão porque é mais próximo do partido que 

está no poder. Quer dizer, se o político for da cor A é tratado de uma 

forma quase carinhosa; se for da cor B, é tarefa do profissional tratá-lo 

de uma forma mais à BBC, mais distante." 

 

 No seu período no governo, Fátima Alves viu atitudes profissionais que a 

deixaram desiludida com os jornalistas: 

"De facto, o poder é afrodisíaco e é uma grande tentação para a maioria 

das pessoas. As pessoas gostam de sentir que são próximas. E os 

jornalistas são vaidosos e gostam de sentir que são próximos. Gostam 

de sentir que podem ter um acesso fácil, se precisarem. E isso, se for 

bem manipulado, pode dar frutos. Se a pessoa quiser usar isso... não 

quer dizer que eu tenha usado. (...) Porque há de facto uma grande 

promiscuidade entre jornalistas e políticos, não tenho qualquer dúvida 

sobre isso. (...) Há muitos jornalistas, mas são muito poucos os que têm 

uma postura profissional e que não se sentem condicionados pela 

proximidade que lhes é conferida." 

 

 O exemplo que ela citou foi o dos jornalistas que teriam gravitado em torno do 

ministro Mariano Gago: "O Mariano Gago construiu uma corte. Tinha uma corte de 

jornalistas muito próximos. E eu tive alguns problemas de início com gente muito 

próxima do Mariano Gago." 

 Segundo Susana Lemos, o problema que enfrentou estava ligado à parcialidade 

dos jornalistas:  

"Achava que os jornalistas eram todos... que seguimos todos a mesma 

regra. Ouvir os dois lados – às vezes não é possível ouvir os dois lados 

– mas não criarmos ideias, não tendo ouvido o outro lado. Houve 

situações em que, por exemplo, havia um jornal que era semanário, eles 

fechavam à quarta ou à quinta-feira, e telefonavam sempre praticamente 

antes de fechar. (...) E aquele jornal, sistematicamente, telefonava, tipo 

às 6, 7 da tarde, quando já não conseguíamos ter a informação, e depois 

dizia sempre: contactado o ministério, não tivemos a informação. (...) 

Aquilo, percebia-se que era uma estratégia. Escreviam: nós 

contactámos, mas não deram a informação. (...) E também me 
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aconteceu conversar com um jornalista e dar a nossa posição. Um 

jornalista de opinião não tem que passar a nossa posição, não tem! (...)  

havia uma pessoa que tinha uma ideia formada sobre uma determinada 

coisa. Eu explicava-lhe que não era bem assim, que havia outras 

informações – e era como se eu não tivesse dito nada. Isso parece-me 

pouco sério." 

 

 Depois de ter trabalhado como assessora de imprensa em Portugal e na presidência 

da União Europeia, sempre com José Manuel Durão Barroso, Leonor Ribeiro da Silva 

apontou a principal diferença que viu na forma como se exerce a assessoria no âmbito 

nacional e em Bruxelas:  

"Eu acho que em Portugal a relação entre jornalistas e assessores de 

imprensa é mais... íntima é uma palavra errada, mas é mais... (...) 

próxima. Em Bruxelas também existe uma relação, mas a relação em 

Bruxelas, num meio como o das instituições europeias tem mais regras 

claras. É mais transparente, de alguma maneira. O assessor de imprensa 

é mais um ajudante dos jornalistas, no sentido em que, no caso de um 

sítio como aquele, em que há imensíssima informação para digerir, é 

também alguém que lhes proporciona uma maior facilidade em 

compreender a informação. Mas também é claro que o assessor de 

imprensa está a trabalhar, obviamente, com um determinado objetivo. 

Que é claro, aceite e legítimo. Em Portugal, parece-me às vezes haver 

(...) um pouquinho de promiscuidade, de as fronteiras serem menos 

tênues, de haver em muitos casos uma aproximação que às vezes roça 

a amizade e em que as fronteiras não são claras no trabalho de um e 

doutro." 

 

 

Assessoria como aprendizagem 

 

 Um traço comum na avaliação que os respondentes fizeram sobre o seu período 

como assessores de imprensa do governo é que esse período foi de aprendizagem a 

respeito de como funciona o governo, como é o outro lado. Deu-lhes mais instrumentos 

para compreender o funcionamento do campo da comunicação. 

 Para Dalila Carvalho, esse aprendizado poderia ser útil, caso tivesse voltado para 

a profissão de jornalista – ao ponto de recomendar a assessoria como parte da formação 

do profissional que vai ter a função de infomar:  
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"Se eu tivesse voltado a ser jornalista depois de ter sido assessora de um 

governante, eu teria sido muito melhor jornalista do que era antes. E 

mais, acho que todos os jornalistas, de preferência no início da sua 

carreira, deveriam passar pela experiência de fazer assessoria a um 

membro do governo ou até empresarial, numa empresa, porque altera 

muito a nossa visão do mundo. De facto, quando se diz aquela 

expressão que eu não aprecio muito, de que um jornalista se passou para 

o outro lado, a ideia de passar para o outro lado, a ideia de que estamos 

numa guerra, que há trincheiras, há os bons e os maus, e os bons lutam 

contra os maus." 

 

 Mesmo tendo passado por um governo cujos partidos são adversários políticos do 

de Dalila Carvalho, Susana Gaião Mota tem uma opinião semelhante:  

"Eu tive receio [de aceitar o lugar de assessora de imprensa], porque eu 

sempre gostei muito de trabalhar como jornalista e tinha o receio de 

que, ao ir para a assessoria de imprensa, depois fosse difícil voltar ao 

jornalismo. Hoje em dia, defendo que todos os jornalistas deveriam 

passar por isso, porque é muito importante ver o outro lado." 

 

 Apesar da posição contrária ao retorno ao trabalho como jornalista, Maria Rui 

considera que seria melhor jornalista se voltasse: "Eu não voltei ao jornalismo. Também, 

se tivesse voltado, tinha voltado mais rica, talvez mais ponderada, talvez a compreender 

melhor o outro lado, o lado do poder e da decisão." 

 É semelhante a avaliação de Maria do Céu Novais a respeito do período que esteve 

como assessora de imprensa:  

"O que eu posso dizer é que, no meu caso pessoal, se tivesse voltado ao 

jornalismo teria voltado uma jornalista muito mais apetrechada do que 

saí, porque realmente fiz uma viagem aos bastidores das coisas e acho 

que conseguiria perfeitamente tirar partido desse conhecimento 

privilegiado a que tive acesso". 

 

 Da mesma forma, também Luís Bernardo acredita que foi um processo de 

aprendizagem que teria ajudado num eventual retorno ao jornalismo. No entanto, a volta 

não se colocava por uma decisão pessoal:  

"O que eu aprendi ao longo destes anos na política seria muito útil para 

o jornalismo. Mas acho que há opções na vida que demos tomar e, do 

meu ponto de vista pessoal, na reflexão que eu fiz, a passagem foi uma 

coisa definitiva. (...) E eu próprio acho que eu não ficaria bem comigo 

próprio, no sentido que eu acho que perderia um pouco aquela 

equidistância." 
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 Por seu lado, David Dinis – que posteriormente retornou ao jornalismo – considera 

que a passagem pela assessoria pode fazer de um jornalista um profissional com maior 

capacitação:  

"Eu aprendi imenso. (...) É muito diferente quando nós percebemos por 

dentro como é que as coisas funcionam. É muito mais fácil perceber 

depois de ter passado por lá. Perceber no sentido de perceber como é 

que funciona a cabeça de quem está do outro lado, perceber as muitas 

variáveis que o jogo político tem, perceber como é que funciona o 

instinto dos políticos e o que daí pode trazer-nos para acrescentar ao 

espaço público. Se nós tivermos a capacidade suficiente de separar a 

nossa opinião, nossa experiência, nosso passado do que é efetivamente 

a notícia, é um ganho muito grande. É muito difícil de traçar essa 

fronteira. Portanto, quem passou por lá tem que ser dez vezes mais 

exigente consigo do que quem não foi. Se conseguir, pode ser bastante 

melhor jornalista do que quem não conseguiu." 

 

 Posição semelhante tem Fátima Alves, que voltou a trabalhar na RTP depois da 

passagem pela assessoria: "Eu tenho da experiência de assessora a melhor das 

experiências e acho que toda a gente deveria passar por lá, para perceber o outro lado da 

barreira. Muitas vezes as pessoas não percebem a dificuldade que é governar, que é 

decidir, de que forma um ministro pode ser trucidado por uma direção geral..." 

 No caso de Inês Rapazote, ela acredita que a sua forma de fazer jornalismo 

melhorou após ter estado como assessora do governo:  

"Foi perceber o outro lado. Eu sempre fui jornalista de política – quase 

sempre jornalista de política, só no princípio da minha carreira é que 

não fui – e há muitas coisas do outro lado, da administração pública, 

dos procedimentos, do que é classificado do que não é classificado, 

porque a informação é gerida desta forma e não de outra, quais são os 

circuitos de tudo, qual a relação entre ministérios e parlamento, toda 

essa dinâmica na qual nós tentamos entrar enquanto jornalistas abriu-

se-me e, portanto, fiquei a perceber muito mais coisas: a importância de 

fazer a pergunta tal e não a outra pergunta. A importância de se escolher 

as palavras, os timings de fazer as perguntas. Ajudou-me muito 

enquanto jornalista a perceber como lidar com o outro lado, com a 

administração." 

 

 Mesmo sem ter retornado ao jornalismo, Ivone Dias Ferreira também considera 

que sua passagem pela assessoria foi um aprendizado. Questionada sobre o impacto de 

ter trabalhado como assessora na carreira profissional, respondeu:  
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"Eu percebi muita coisa que não percebia enquanto jornalista. Eu 

percebi o que é mandar ou pensar que se manda, gerir ou pensar que se 

gere, influenciar ou pensar que se influencia, percebi como é que 

funciona um governo, como é que funciona um ministro, um secretário 

de Estado, as lutas pelo poder, as intrigas, mas também a força de 

querermos constituir ou fazer alguma coisa diferente. (...) Eu, no 

jornalismo, tinha uma visão sobre o que era o poder político e quando 

cheguei ao embrião ou ao centro do poder político percebi como alguns 

jornalistas estão muito mal preparados quando questionam, quando 

fazem as perguntas de uma forma muito imperativa, como se soubessem 

alguma coisa do que se passa. Se conhecessem ou se tivessem em 

atenção o porquê das coisas, talvez a informação fosse menos – ainda 

hoje – menos espalhafatosa, menos demagógica, menos grandes títulos 

e mais formação, mais literacia para o povo." 

 

 Uma visão semelhante foi a relatada por Miguel Guedes: 

"Por muito que se veja enquanto jornalista e se relacione enquanto 

jornalista com um assessor e com um gabinete, nós não temos de facto 

o conhecimento de todo o trabalho e todo o esforço que está por trás 

daquilo que nós vemos. E temos, se calhar, um olhar um bocadinho 

mais ligeiro sobre o trabalho do assessor: é o tipo que dá os papéis e 

que tenta "influenciar" [gesto com as mãos indicando aspas] ou alguma 

coisa do género. (...) Eu percebi, quando passei a trabalhar no outro 

lado, a profundidade e a seriedade do trabalho que há (...) que não é 

visível para o jornalista antes do contacto com o jornalista." 

 

 

Gatekeping, agenda building e criação de narrativa  

 

 No capítulo 3 deste trabalho, ao tratar da natureza da assessoria, foi apresentada 

uma concepção que estratifica o trabalho dos assessores de imprensa em três níveis: um 

primeiro, voltado para influenciar o gatekeeping; o segundo, voltado para a agenda 

building; e o terceiro, que tem como objetivo estabelecer a narrativa dominante na 

sociedade. Apesar de não terem sido colocadas questões que diretamente procuravam 

apurar em que nível se encontrava o trabalho de cada um dos assessores de imprensa do 

governo no período em estudo, foi possível – pela natureza aberta das perguntas – obter 

resposatas que permitiram caracterizar a intervenção dos entrevistados segundo esses 

parâmetros. 
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 Sem ter uma elaboração teórica semelhante que procure explicar essa classificação 

do trabalho do assessor, mas colocando nisso um juízo de valor, Jorge Costa reconhece 

as diferenças que podem existir na atuação profissional dos assessores: 

 "Há desde o burocrata, que eu vejo aqui [no parlamento], cuja única 

função é estabelecer a ponte entre o político e os jornalistas. Não 

intervém. Até os que funcionam em outros modelos, que era o que eu 

estava a fazer, que ajudam o político a construir um discurso 

explicativo." Para ele, o papel do assessor não é apenas fazer a ponte 

entre jornalistas e ministro, mas o de "planeamento e aconselhamento 

estratégico". 

 

 Um exemplo de assessor que tinha o seu trabalho mais voltado para o gatekeeping 

é o de Fátima Alves, como se pode ver pela descrição que fez da conversa com o ministro 

antes de assumir o cargo, de que não se deprende a preocupação de estabelecer uma 

agenda para os jornais:  

"Antes de aceitar tive uma conversa com o ministro e uma das coisas 

que eu fiz sempre questão de dizer é o que para mim é um assessor de 

imprensa. Um assessor de imprensa não paga almoços para dar notícias, 

um assessor de imprensa não vende textos avulsos, vende notícias – 

vende entre aspas. Eu nunca divulguei nenhuma informação que eu não 

considerasse que pudesse ser notícia. E eu acho que isso são os limites 

da assessoria de imprensa." 

 

 Outro assessor que tinha a sua atuação voltada para o gatekeeping era Manuel 

Meneses. Exemplo dessa concepção do trabalho está na afirmação:  

"Enquanto jornalista, eu controlo a minha vida, controlo os assuntos 

sobre os quais vou falar, os assuntos que vou tratar, os assuntos que vou 

cobrir, as reportagens que vou fazer, enfim, dentro de certos limites. (...) 

Enquanto assessor, eu estou completamente sujeito àquilo que são as 

solicitações dos jornalistas."  

 

 Em outro momento da entrevista, afirmou: "Não fazia parte das 

minhas funções tentar, entre aspas, vender o ministro, vender as políticas do 

ministro, não tinha essa função." 

 Mais voltada para o agenda building, Inês Rapazote relata a dificuldade que era 

trabalhar no sentido de criar uma agenda durante o período em que trabalhou no 

Ministério da Educação:  
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"Na Educação é muito mais difícil, porque há uma voracidade na 

transmissão de informação. Há muitas fontes, nem todas corretas, e no 

fundo é correr atrás da gestão de informação, porque não se consegue 

gerir nem para dar para o jornalista, nem para receber internamente, 

porque há tantas fontes... Na altura havia 14 sindicatos de professores, 

14, e eu costumava dizer que toda a gente andou na escola, portanto 

toda gente sabe de educação. E era muito difícil fazer uma comunicação 

concertada, com princípio, meio e fim, a dizer: vamos comunicar este 

programa que vai ser lançado, porque há sempre alguém que diz outra 

coisa diferente e que destroi no fundo o foco, que muitas vezes 

definimos." 

 

 Um dado que indica o trabalho no sentido de influenciar a agenda building – ou 

seja, atuar para que a agenda que pauta os meios de comunicação seja consentânea com 

os objetivos políticos da entidade para que se faz a assessoria de imprensa – é apresentado 

por Fernando Lima: "Não se pode fazer informação sem se conhecer muito bem a 

entidade para corresponder àquilo que são os seus interesses". 

 Quando foi trabalhar novamente no governo, desta vez como assessor político do 

ministro Miguel Poiares Maduro – entre 2013 e 2015, durante o XIX Governo 

Constitucional –, Jorge Costa dedicou-se a construir a narrativa que justificasse as ações 

do governo. Ele relata: 

"E eu estava a trabalhar de facto na área da criação do discurso 

explicativo. O país teve, como sabe e eu não preciso explicar, num 

momento de confronto consigo próprio, em um ambiente de catástrofe. 

Era necessário explicar o que se estava a passar. É evidente que, ao 

explicar, não havia a ilusão de explicar o que se estava a passar para 

tornar menos difícil o que se fez, mas de qualquer forma tinha-se de ser 

comunicado. E, portanto, tive a trabalhar um bocado nessa área, na 

construção do discurso político em torno do processo de ajustamento." 

 

 A determinação da narrativa pode passar pela definição da agenda a longo prazo. 

Esse processo é o de dar coerência aos vários momentos do agenda building durante um 

período alargado de tempo. Quem atuou com essa perspectiva era Luís Bernardo:  

"Parte do meu trabalho foi desenvolvido no governo e fez escola na 

altura. Para já, haver uma agenda a semana, a quinzena, ao mês e a três 

meses. Porque uma própria definição da agenda e uma análise do 

trabalho permite-nos orientar estrategicamente todo o plano de 

comunicação. O que nos leva a ter a nossa própria agenda, 

independentemente das surpresas que haverá sempre. É mais fácil, se 

nós tivermos uma agenda com a programação, do que só andar a 

reboque dos acontecimentos." 
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 Relatando a sua experiência na assessoria, Luís Bernardo relata como passou de 

um trabalho voltado para o gatekeeping para a definição da agenda e, por fim, para a 

criação da narrativa, além de procurar caracterizar a importância dessas mudanças no 

processo político. Ele atribui nomenclaturas diferentes para as diversas formas como 

realizou o trabalho:  

"Eu penso que quando comecei era um assessor de imprensa e ao fim 

de pouco tempo já era um assessor de comunicação, e quando saí já era 

claramente um estratega de comunicação, fazia parte do processo de 

comunicação, na orientação estratégica do que era definido. E eu não 

consigo conceber nos dias de hoje uma organização política a sério em 

que os responsáveis pelo processo de comunicação não façam parte do 

processo de decisão. Tem que partilhar, tem que ter pelo menos o 

conhecimento. E tem que dar a sua perspectiva, porque o momento de 

comunicação é preponderante e fundamental no processo de decisão 

política." 

 

 Alexandre Barata descreveu como foi fazer o trabalho de assessor voltado para a 

agenda building:  

"Pode-se fazer outro tipo de informações, pode-se fazer informação 

mais profunda e dentro da tua própria área. Exemplo prático: nós 

montamos toda uma nova estratégia ao nível da comunicação de 

Portugal para o exterior e eu, enquanto assessor do ministro, estava 

envolvido no desenvolvimento dessa campanha com o Instituto do 

Turismo da altura. Por quê? Para dar uma visão da parte da 

comunicação de como é que deveria ser a campanha. Acabas por não 

só fazer assessoria de imprensa e acabas também, de certa forma, por 

dar um contributo para iniciativas, matérias e programas que são 

desenvolvidos pelo próprio governo." 

 

 

 

Destino profissional 

 

 Com base no levantamento biográfico dos jornalistas foi possível estabelecer o 

que foram fazer profissionalmente os jornalistas que saíram da profissão para serem 

assessores de imprensa do governo. Os dados, ainda que não contemplem o conjunto dos 

assessores, permitem identificar quatro saídas profissionais para quem esteve no governo: 
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1. Regresso ao jornalismo. 

2. Trabalho para o Estado, o partido ou instituições que são dependentes. Este grupo, 

normalmente, acaba por funcionar como um reserva para quando há uma mudança de 

ciclo político possa ser chamado de novo para exercer as funções de assessor de imprensa. 

3. Comunicação empresarial. Este grupo vai trabalhar em empresas de consultoria de 

comunicação ou de comunicação estratégica. 

4. Saída do campo da comunicação. Este grupo vai para outras áreas de trabalho, para a 

reforma ou, em casos raros, para o desemprego. 

 Entre os jornalistas que estiveram no governo foi possível identificar 87 percursos 

profissionais. Desses, 29 foram para organismos do Estado, partido ou organismos 

dependentes (33,3%); 25 retornaram ao jornalismo (28,7%); 19 passaram para a 

comunicação empresarial (19,5%) e 16 retiraram-se do campo da comunicação (18,4%). 

Estes dados encontram-se no quatro 4. 

 

Quadro 4 – Destino profissional dos assessores que  

foram jornalistas após deixarem o governo 

 

 Neste quadro, o número de destinos profissionais é superior ao número de 

jornalistas que foram ser assessores do governo. Isto deve-se ao facto de que vários dos 

assessores estiveram mais de uma vez no governo com um interregno entre essas 

Jornalismo

Estado, partido etc.

Empresarial

Saíram do campo
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ocupações profissionais. Não estão contabilizados os que estiveram em lugares de 

assessores de imprensa mais do que uma vez, saindo de uma assessoria para outra. 

 É importante deixar claro que estes dados se referem- ao destino profissional 

imediato após deixarem o governo. Houve casos em que os jornalistas tiveram um período 

relativamente curto nesse destino profissional, passando para outra opção.  

 Um exemplo dessa situação é o de Andreia Duarte, que retornou ao jornalismo 

por um período inferior a seis meses, antes de sair do campo da comunicação para se 

dedicar a uma empresa agrícola. Ela relatou na entrevista um episódio que teve uma 

grande influência na decisão de deixar de ser jornalista: 

"Lembro perfeitamente que para aí uns três meses depois não tinham 

ninguém para fazer uma comissão de justiça no parlamento. E pediram 

para eu ir lá. Mas eu disse: 'Não posso ir!' Mas não havia ninguém. 'Não, 

tens que ir.' Então eu disse: 'Está bem, eu vou. Mas eu vou esticar o 

microfone e fazer de pé de microfone. Não vou fazer uma única 

pergunta. E foi o que eu fiz. Eu fui à comissão, lembro-me 

perfeitamente de estar muito incomodada, porque quando eu entrei os 

meus ex-colegas assessores jurídicos estavam lá, eram muitos deles 

assessores jurídicos do parlamento na altura, e olharam para mim como 

o ar de 'O que é que estás aqui a fazer?' Sabiam que eu tinha voltado à 

profissão e aquilo foi um bocadinho... senti-me constrangida com 

aquela situação." 

 

 Outros casos semelhantes incluem X, que após poucos meses de volta à redação 

desistiu e foi viver fora do país por um longo período, e Cláudia Borges, que tentou por 

um período viver como freelancer até ser convidada para trabalhar numa consultoria que 

se dedica à comunicação empresarial. 

 Nas entrevistas, ficou claro que há uma multiplicidade de razões que podem levar 

à opção por uma das quatro saídas acima. Nos casos de assessores que ficam na órbita do 

Estado, existem dois motivos principais. Alguns participaram de concursos públicos na 

área tutelada pelo ministério, como foi o caso, por exemplo de Maria do Céu Novais – o 

facto de já estarem no governo e terem conhecimento da máquina governamental pode 

ser considerado com uma vantagem. Outros são diretamente convidados a participar de 

concursos, como relataram o caso de Miguel Guedes e Dalila Carvalho – os dois, 

atualmente, encontram-se na comunicação empresarial. 
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 Um exemplo de quem foi trabalhar no partido é o de Alexandre Barata. Ao relatar 

o seu destino profissional, ele contou o seu percurso após a sua primeira passagem pela 

assessoria de imprensa – no momento em que a tese foi feita, encontrava-se na assessoria 

empresarial:  

"Quando eu saí da assessoria de imprensa do ministro Telmo Correia, 

tive um mês de férias, basicamente, e depois pediram para regressar 

para a Assembleia [da República], para as funções que eu tinha antes 

[assessor de imprensa do grupo parlamentar]. E, depois, passei a ser 

mais assessor político do que assessor de imprensa. Portanto, passei eu 

a definir determinadas coisas, preparar dossiers e essas coisas sobre 

diversas matérias. Depois passei eu a pensar determinadas ideias 

políticas que o grupo encaminhava". 

 

 Para quem volta à profissão de jornalista, é necessário que respeite um período de 

nojo – um prazo em que os profissionais não voltam a trabalhar na mesma área na qual 

foram assessores. Não é um tempo definido, mas normalmente – pelo que relataram os 

vários entrevistados – situa-se em pelo menos seis meses. Fátima Alves contou que ficou 

afastada do jornalismo durante sete meses, mesmo trabalhando na própria RTP, depois 

da saída do governo. Mesmo com esse período, ela acredita que ficou marcada pelo seu 

trabalho no governo: "Eu compreendo que a pessoa fica, primeiro, catalogada – porque 

entra para um governo do PSD e eu não tenho dúvidas nenhumas que as pessoas olharam 

para mim e disseram: aquela é laranjinha. Isso eu acho que é o pior de tudo, o ferrete." 

 A mesma visão teve José Pedro Santos: "O regresso é sempre mais difícil e há um 

cariz de se olhar para alguém e: ‘esse tipo já esteve do outro lado’." 

 Na volta ao jornalismo, David Dinis ficou afastado do que poderia ser visto como 

uma influência do percurso na assessoria nas opções editoriais do jornal Diário 

Económico:  

"O que eu fiz nos primeiros meses foi trabalho burocrático. Na prática, 

fechava páginas. Não fazia nada que tivesse interferência editorial." 

Apenas sete meses depois, foi convidado para ser o editor do jornal, 

uma vez que a direção anterior saiu para outro órgão informativo. Ele 

conta que apenas aceitou depois de uma reunião em que foi aprovada a 

sua escolha como editor pela equipa de política do Diário Económico. 
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 Apenas quando X voltou ao jornal tomou conhecimento da existência de um 

período em que estaria distante dos temas que sempre marcaram o seu percurso no 

jornalismo.  

"Mas aí percebi que não podia fazer a área que eu sempre tinha feito. E 

senti uma grande angústia porque, finalmente, agora sabia do que é que 

eu estava a escrever. E sentia, provavelmente mal, que se eu era isenta 

antes, agora também era isenta. Isenção é uma coisa que nasce ou não 

conosco." 

  

 No seu retorno ao jornalismo, Inês Rapazote considerou que teria dificuldade em 

voltar a trabalhar na área em que atuava antes de ir para o governo:  

"Eu pedi para não voltar para a política imediatamente. Na altura, 

colocou-se a questão de eu ter um período de nojo de três a seis meses. 

Eu pedi para ficar mais tempo fora da área da política, não por me 

considerar incapaz de ter um distanciamento, mas porque acho que não 

basta ser, há que parecer. E, portanto, eu pedi para ficar mais tempo e 

fiquei dois anos fora da política." 

 

 No retorno à redação após dez anos com o primeiro-ministro Cavaco Silva, 

Fernando Lima relata que foi iniciativa sua deixar de cobrir política: "Foi um regresso 

tranquilo. Pedi para não tratar de assuntos políticos, (...) precisamente porque sabia que 

também tinha um condicionamento, mas podia fazer muitas coisas diferentes, 

beneficiando da minha experiência e até das relações pessoais." Ele considera que o seu 

retorno trouxe vantagens para o jornal: "A par disso, o jornal beneficiava das minhas 

relações pessoais. Muitas vezes, os colegas pediam para ter acesso a este, aquele ou 

aqueloutro – fontes – e eu facilitava o acesso a amigos ou dava indicação ou dava os 

contatos". 

 No caso de José Pedro Santos, o resultado foi passar mais do que o habitual 

período de nojo longe da editoria de Política, onde estava antes de ser assessor de um 

ministro da Economia:  

"Estive cerca de um ano, ano e tal, no desporto, a fazer coisas com que 

nunca tinha lidado, mas longe das áreas em que estive envolvido. (...) 

Até que surgiu um convite para outra editoria, que são os piquetes, na 

parte da manhã e da noite, que controla a redação toda, mas é um 
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período fora de horas, e felizmente não tive problemas. Nem acusações, 

nem nada disso." 

 

 Susana Lemos critica o que considera ser uma situação de desigualdade no que 

diz respeito ao período de nojo:  

"Os ministérios onde eu tinha trabalhado eu não fazia [cobertura 

jornalística]. Eu acho que isso é um bocadinho um despropósito, esse 

período de nojo. Aliás, vê-se que o período de nojo é um bocadinho 

diferente para umas pessoas e para outras. Para umas o período de nojo 

é eterno e para outras é uma questão de meses." 

 

 Segundo Susana Gaião Mota, o período no governo foi negativo para a sua carreira 

profissional, por ter passado a ser vista como próxima ao partido que estava no governo: 

"Eu acho que acabou por me prejudicar, sinceramente. Porque, a curto 

prazo, foi interessante a nível financeiro – e acho que aprendi muita 

coisa e estendi muito a minha rede de contatos, tenho a certeza, porque 

até se voltasse ao jornalismo seria muito interessante porque já conhecia 

muito melhor pessoas, até seria muito mais fácil conseguir entrevistas 

– mas acabou por me prejudicar, porque como não me mantive nestes 

cargos, saí, acabei por ficar um pouco isolada, porque entretanto o 

governo mudou. Eu nunca tive um partido político, sempre fui jornalista 

e, portanto, era independente. Mas a pessoa fica de certa maneira 

associada ao partido que está no governo e com o qual trabalha. E acho 

que neste aspecto acabou por me prejudicar, porque perante alguns 

chefes do jornalismo, nas televisões – eu só posso falar da televisão que 

é a minha experiência – mas dou-me conta de que a maior parte das 

pessoas que estiveram comigo na assessoria de imprensa quase 

nenhuma voltou ao jornalismo, porque há aqui alguns anticorpos." 

 

 Joana Réfega nem sequer colocou a possibilidade de voltar à profissão, como 

resultado de ter trabalhado como assessora:  

"Eu acho que já não teria a mesma visão um bocadinho distanciada de 

uma série de questões e de áreas, porque já há muito tempo que estava 

de um dos lados, a tomar partido de alguma forma por um dos lados 

com os quais trabalhava. Portanto já não fazia mito sentido ter uma 

visão um bocadinho mais isenta e objetiva, porque já estava um 

bocadinho mais turva." 

 

 Ao procurar voltar à profissão, António Carneiro Jacinto foi rejeitado pela 

redação:  
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"Na primeira vez que eu voltei, começou por haver um episódio que 

não se conhece, e eu vou dizer agora, que definiu bem qual era a minha 

atitude. O Balsemão compra a Capital – que era um jornal dessa altura 

– e convida-me para almoçar. Isto ainda antes da SIC, três anos antes 

da SIC. Convida-me para almoçar e convida-me para diretor-geral. Eu 

digo: 'Sim, mas...' (...) 'Mas o quê?' 'Mas o conselho de redação tem que 

dar a aprovação'. E o conselho de redação não deu a aprovação e eu não 

aceitei." 

 

 Mesmo após esse prazo, no caso de António Carneiro Jacinto, foi o próprio 

profissional a colocar um limite ao trabalho que seria realizado:  

"Acabei por ir para a TSF e pus uma única condição: eu não falo do 

Mário Soares, não faço entrevista ao Mário Soares, não acompanho o 

Mário Soares, não faço reportagem com o Mário Soares, nada. 'E pá, 

mas...' 'Nada. Sou amigo dele, trabalhei oito anos com ele, é uma 

pescadinha de rabo na boca.'" 

 

 Após tirar um ano e meio entre a assessoria e o retorno ao jornalismo – período 

em que teve um filho – Rosário Abreu Lima afirma que não teve nenhum problema de ter 

passado pelo trabalho para o governo e depois retornado à imprensa. Mas ela considera 

que há um tratamento diferente conforme o profissional seja de esquerda ou de direita:  

"Não se coloca a questão ética... Acho que as questões éticas colocam-

se quando você tem problemas de consciência que o inibam de alguma 

forma. No jornalismo, sempre trabalhei clarinho, não enganava 

ninguém, não andava a vender informação nem nada. Na assessoria de 

imprensa, exatamente a mesma coisa. Não há uma passagem direta, 

sequer. Fiz todo o período de nojo, ao contrário de muitos que andam 

de uma lado ou de outro e ai sim podemos politizar a coisa que é dois 

pesos e duas medidas também no jornalismo: se você é da direita está 

feito ao bife, se você é de esquerda é um gajo porreiro e precisa de 

trabalhar." 

 

 A intenção de Maria do Céu Novais quando se tornou assessora foi que esse seria 

um interregno no seu percurso profissional, com um retorno ao jornalismo. No entanto, 

até à elaboração desta tese continuava na assessoria:  

"Sempre achei que era uma passagem e depois regressaria ao jornalismo 

com toda a tranquilidade. De fato não foi isso que aconteceu, até hoje, 

porque quando terminam as minhas funções de assessora de imprensa 

em 2011, é quando o país mergulha a pique na crise e, portanto, era o 

pico da crise e nesse ano exatamente as redações começam a ficar muito 

fragilizadas, começam a haver muitos despedimentos e, portanto, 

revela-se um cenário em que eu não tenho como voltar." 
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 Carlos Simões tinha a concepção que a passagem de jornalista para assessor seria 

um caminho sem retorno:  

"Eu, à partida, quando fui para assessor, a minha intenção era não voltar 

a ser jornalista. Atenção, se a minha família estivesse com fome e eu 

tivesse a hipótese de ser jornalista, eu seria. Agora, se as coisas se 

passassem bem, como se passaram, a minha intenção e eticamente o 

que eu acho que deve ser feito, eu não queria voltar a ser jornalista." 

Acabou por se reformar após sair do governo. 

 

 Para Manuel Meneses, o retorno à RTP foi às mesmas funções, mas ele acredita 

que a passagem pela assessoria não tenha sido benéfica para o seu percurso na empresa:  

"Aconteceu que a minha carreira profissional estagnou. Eu acho que 

isso aconteceu com muita gente. A partir do momento em que nós 

saímos... E, no caso da RTP, era possível sermos requisitados, 

mantínhamos o lugar de origem. Só que nos períodos que estávamos 

fora as coisas continuavam a decorrer na empresa e houve gente que foi 

promovida ou que mudava de setor, foi desempenhar outras funções e, 

no meu caso, eu, quando voltei, voltei para o sítio onde estava e algumas 

pessoas tinham em termos de carreira prosseguido e algumas passaram 

à frente." 
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Conclusões 

 

 Desenvolvido em torno de uma questão prática no que diz respeito ao destino 

profissional dos jornalistas que decidiram aceitar nomeações para a assessoria de 

imprensa governamental após deixarem de trabalhar para o governo, esta tese implicou 

uma investigação que incidiu sobre a área da sociologia da comunicação. Buscou-se 

entender não apenas aonde foram exercer seu trabalho, mas também o que estes percursos 

profissionais podem indicar no que diz respeito às redes de poder que se formam em torno 

da atuação destes assessores. 

 Ainda que existam trabalhos sobre a assessoria e jornalismo e as relações entre os 

dois lados, o levantamento bibliográfico realizado revelou que esta questão se insere 

numa área de conhecimento ainda inexplorada no campo académico. Por isso, foi 

necessário procurar um embasamento teórico que pudesse ajudar a compreender o 

fenómeno da mudança de lado, o papel dos jornalistas e dos assessores nas relações entre 

o poder político e a sociedade e mesmo o próprio exercício da atividade profissional por 

parte de uns e outros.  

 Um segundo momento da investigação esteve voltado para o trabalho de campo, 

com 30 entrevistas com assessores de imprensa que atuaram no governo junto aos 

ministros no período entre 6 de abril de 2002 e 12 de junho de 2011 – dois governos 

dirigidos pelo PS e dois governos da coligação PSD/CDS – e o levantamento de dados 

biográficos desses assessores, para os poder caracterizar e responder à pergunta que fez 

desencadear esta tese. 

 Assim, para melhor explanar o resultado deste esforço, tomou-se a opção de 

dividir a última parte do trabalho em duas secções, uma voltada para as conclusões 

teóricas e outra para as conclusões práticas. 
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Conclusões teóricas 

 

 Um primeiro passo no trabalho foi tentar compreender o ambiente em que ocorre 

a comunicação. Partiu-se da constatação da insuficiência da elaboração teórica 

apresentada por Habermas, que enquadrou a comunicação no que – na tradução para o 

português – foi chamado “esfera pública”. Ainda que a esfera pública pudesse ser um 

instrumento de teórico importante, estava rodeado de imprecisões, com uma evolução da 

sua conceptualização que era marcada por um choque com a realidade, por inicialmente 

ser vista como espaço de harmonização social e onde posteriormente o próprio Habermas 

passou a aceitar a existência de conflitos.  

 Nesse sentido, este trabalho enseja trazer uma definição que possa ser instrumental 

para a análise dos fenómenos que ocorrem na esfera pública. Habermas, ao longo das 

décadas sobre as quais trabalhou esta construção teórica, encontrou diversas formas de 

apresentar a esfera pública, tanto a partir de um objetivo de harmonizar as relações sociais 

como, posteriormente, ao aceitar a existência de conflitos no seu interior. Também o 

entendimento do que é a esfera pública – o que a constitui – encontra visões divergentes. 

Há teóricos que dizem que o Estado é parte dela, outros que excluem o Estado. E até se 

encontram estudiosos que vêem a esfera pública como algo externo à sociedade civil.  

 Neste trabalho, a forma encontrada para resolver este conflito conceptual foi uma 

arqueologia filosófica, a partir de uma síntese que melhor definisse este conceito. Assim, 

vê-se o espaço público como o território coletivo das inter-relações humanas, sendo que 

a palavra chave nessa definição é o termo "coletivo". Assim, o Estado pode fazer parte 

dele, desde que seja democrático.  

 Não se concebe aqui este espaço como algo uniforme, mas sim como um tecido 

social em que os indivíduos atuam tanto isoladamente como organizadamente, o que 

implica fenómenos identitários e processos de inclusão e exclusão. Esta conceptualização 

permite cumprir com o que propõem Neveu e Benson (2005), de encontrar uma forma de 

trabalhar com os conceitos de esfera pública, de Habermas e a teoria dos campos, de 

Bourdieu. É dentro da esfera pública, vista como um tecido social, que se realiza a atuação 

dos campos em busca da hegemonia na sociedade. 



174 
 

 Tendo em consideração a atuação dos que trabalham na intermediação da 

informação na área da comunicação na esfera pública, o passo seguinte foi procurar 

estabelecer a relação entre assessoria de imprensa e jornalismo. Buscou-se identificar a 

distinção entre as duas atividades profissionais sob a ótica da sociologia das profissões. 

A partir de um apanhado das várias linhas teóricas seguidas na sociologia das profissões, 

chegou-se à conclusão de que o jornalismo pode ser considerado como uma profissão, ao 

passo que a assessoria de imprensa seria uma ocupação profissional. Isso deve-se ao facto 

de, apesar de ambos terem um arcabouço técnico semelhante – trabalharem com a 

comunicação e utilizam os mesmos recursos tecnológicos –, o jornalismo estar inserido 

num quadro deontológico e contar com uma estruturação profissional que a assessoria de 

imprensa não obrigatoriamente tem.  

 Tratando esta tese de questões referentes a assessorias de imprensa do governo, o 

caminho tinha de seguir pela discussão da relação entre os media e o poder político, mais 

especificamente, entre os jornalistas e os agentes políticos. Nessa relação inserem-se os 

assessores no papel de intermediação, muitos deles saídos do jornalismo, o que coloca 

questões éticas e deontológicas – entendendo-se aqui a ética como baliza pessoal da 

atuação do indivíduo e deontologia como norma imposta socialmente para delimitar a 

atuação no campo profissional. Observa-se que o normativo deontológico pode variar de 

país para país, tendo como exemplos extremos a possibilidade de exercício do jornalismo 

e da assessoria ao mesmo tempo no Brasil ou em alguns estados dos Estados Unidos e a 

proibição total dessa acumulação em Portugal e na França. 

 Buscou-se também avançar nesta tese na compreensão do objeto de trabalho do 

jornalismo e da assessoria, o que Bourdieu indica como sendo a visibilidade. A partir da 

constatação de que não existe uma teoria da visibilidade, a procura por outras áreas do 

conhecimento que pudessem trazer aportes para a sua compreensão. Assim, chegou-se à 

psicologia, em que Freud tratou da busca da visibilidade como manifestação patológica 

da histeria. Em oposição a uma visão generalizada de que a histeria teria um caráter 

anárquico, os escritos de Freud apresentam esta patologia como tendo uma lógica e 

formas estruturadas de busca da visibilidade. Numa comparação, foi possível encontrar 

paralelismos entre a forma como a histeria busca a visibilidade e a forma como a 

assessoria de imprensa ou mesmo a publicidade procuram fazer sobressair a imagem do 

indivíduo para quem trabalha. 
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 A procura pela compreensão da relação entre jornalistas e assessores centrou-se 

então no lado da assessoria, sendo que foram identificadas as três vertentes que o trabalho 

do assessor pode assumir. A primeira delas, provavelmente a mais comum, é a 

relacionada com o que na teoria jornalística se chama gatekeeping. Constitui-se do envio 

sistemático de informações, normalmente através de comunicados de imprensa ou 

contatos pessoais, procurando influenciar os indivíduos que decidem quais as 

informações que serão publicadas e quais as que não devem ser consideradas importantes 

o suficiente para estarem nas páginas de publicações ou nas emissões de rádio ou 

televisão.  

 Uma segunda vertente do trabalho é a construção da agenda – agenda building. 

Ao construir a agenda social, o assessor de imprensa inverte o trabalho. Deixa de ser o 

assessor a buscar o jornalista para que este publique informações que interessam à 

personalidade ou instituição a que serve, para ser o jornalista a procurar o assessor de 

forma a obter informações que sejam, num determinado momento, consideradas de 

acordo com a sua avaliação do sentimento da sociedade como mais relevantes. 

 A terceira vertente é a construção da narrativa – que, normalmente, dentro da 

teoria jornalística é vista como parte da construção da agenda. A narrativa enquadra as 

agendas, tem como característica o médio e longo prazo e define o que pode ou não fazer 

parte da agenda a cada momento.  

 A compreensão da forma como é realizado o trabalho dos assessores de imprensa 

não estaria completa sem a compreensão do seu desenvolvimento histórico. Neste 

sentido, fez-se um levantamento das informações existentes a respeito do surgimento da 

profissionalização das fontes – processo que começou nos Estados Unidos, na área 

empresarial, passando depois para a política, e que chega à Europa após a Segunda Guerra 

Mundial através das empresas norte-americanas que estabeleceram filiais no continente. 

Em Portugal, este desenvolvimento foi mais tardio, iniciando-se na década de 60. Surge 

primeiro na área empresarial e, a partir da primavera marcelista, em 1968, chega à 

política, ainda que de forma incipiente. 

 A disseminação de empresas de assessoria de imprensa tem como marco inicial a 

privatização dos meios de comunicação, o que ocorre na década de 1980. Já após a virada 

do século, o processo de fragilização dos órgãos de comunicação resultante da 

disseminação do uso da Internet teve como consequência um desequilíbrio da relação de 
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poder entre jornalistas e as fontes profissionais de informação, dando maior força aos 

assessores, em detrimento dos jornalistas. 

 

 

Resultados 

 

 No período em questão, de 6 de abril de 2002 a 12 de junho de 2011, foram 

identificadas 193 nomeações de um total de 129 assessores de imprensa que trabalhavam 

com os ministros do governo português – sendo que apenas 37 foram nomeados apenas 

uma vez nesse período de pouco mais de nove anos. Constituiu um grupo equilibrado, no 

que diz respeito à divisão por sexo, sendo 65 homens e 64 mulheres. 

 Considerando-se que no período estiveram em funções dois governos de coligação 

do Partido Social-Democrata com o Centro Democrático Social e dois governos do 

Partido Socialista, observou-se que os governos do PS tiveram sempre um maior número 

de assessores de imprensa que os governos PSD-CDS. 

 Ainda que não tenha sido possível identificar no curso da investigação o que levou 

a esta diferença, foram levantadas quatro hipóteses: os governos socialistas tiveram maior 

duração do que os governos PSD-CDS; a necessidade de maior sofisticação do trabalho 

de assessoria, com o aumento dos canais de comunicação com a população – com a 

prevalência de blogues e redes sociais –, o que exigiria cada vez mais assessores; uma 

maior preocupação com a imagem por parte dos governos socialistas do que nos governos 

de coligação entre social-democratas e centristas; e uma maior influência por parte dos 

socialistas entre os profissionais de comunicação. Para poder ter um maior grau de 

conhecimento que pemitisse validar uma ou várias dessas hipóteses, seria necessário um 

estudo mais amplo, que pudesse apresentar dados de um maior número de governos 

constitucionais portugueses.  

 Concentrando-se apenas no que pudemos ter a confirmação de que tinham sido 

jornalistas antes de serem nomeados para ocupar o lugar de assessor de imprensa do 

governo, o número reduziu-se para 83 profissionais. Nesse grupo, havia 43 mulheres e 40 

homens o que também constitui uma diferença pouco significativa, inferior a 5% do total. 
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 No que diz respeito ao perfil dos assessores que saíram do jornalismo para atuar 

no governo, a maior parte (71%) tinha curso superior completo. O curso com maior 

número de profissionais foi o de Comunicação, com 37,6% dos assessores; seguiu-se 

Direito, com 11,8%; Economia, com 5,9% e outros, com percentagens mais reduzidas. 

Quatro dos assessores concluíram o curso enquanto eram assessores governamentais – 

apesar de já trabalharem como jornalistas – todos os quatro com estudos na área da 

comunicação. 

 Relativamente à experiência profissional, pôde-se verificar que entre os assessores 

governamentais do período entre 6 de abril de 2002 e 12 de junho de 2011, o tempo de 

trabalho enquanto jornalistas dos assessores que saíram da profissão. Segundo o 

levantamento feito, o grupo com maior número era o de jornalistas centre 5 a 9 anos de 

experiênia profissional, num total de 36% do conjunto de assessores que vieram do 

jornalismo. Seguiram-se os jornalistas com 15 ou mais anos de experiência (28%), o 

grupo dos que tinham entre 10 e 14 anos de experiência (24%), sendo que os profissionais 

entre 0 a 4 anos representaram apenas 12% da amostra. 

 Especificamente em relação ao destino profissional dos jornalistas que foram para 

a assessoria governamental durante o período do XV ao XVIII governos constitucionais 

– a pergunta inicial, que deu origem a esta tese –, foi possível classificá-los em quatro 

grupos: os que voltaram ao jornalismo, os que seguiram para a comunicação empresarial, 

os que deixaram os espaço mediático e os que passaram para órgãos do Estado, para o 

partido ou para instituições em que o o Estado tinha um papel determinante, como 

empresas públicas ou em que detinha a maioria do capital.  

 O grupo com maior preeminência foi o dos que se situaram na órbita do Estado 

ou do partido, com 33,3% dos profissionais; um segundo grupo foi o dos que retornaram 

ao jornalismo, com 28,5%; em terceiro lugar estavam os que partiram para trabalhar na 

comunicação empresarial, em empresas de assessoria de imprensa, num total de 19,3%. 

O grupo menos numeroso foi o dos que ao sair do governo deixaram de lado o espaço 

mediático, com 18,4%. 

 Ainda que esses dados não permitam indicar a quais redes de poder os jornalistas 

que passaram a assessores governamentais passaram a estar ligados, torna-se possível 

identificar a sua existência por vários indicadores. Em primeiro lugar, pela quantidade de 

assessores que estiveram com mais de um ministro ou mais de um ministério. Se em 129 
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assessores, 71,4% tiveram-se por mais de uma indicação apenas nesse período de pouco 

mais de nove anos, – sem contar os que estiveram anteriormente ou posteriormente em 

posições de assessoria de imprensa governamental.  

 Um segundo indicador da existência de redes de poder é a quantidade de 

jornalistas que passaram pela assessoria de imprensa e que posteriormente ocuparam 

lugares de trabalho em instituições ligadas ao Estado, aos partidos, ou mesmo em 

empresas públicas, o que no levantamento chegou à percentagem de 33,3% do total. A 

estes provavelmente somam-se uma parte dos que optaram pela comunicação 

empresarial, por serem agências de comunicação que têm contratos com entidades ou 

empresas ligadas a intervenientes políticos ou que atuam tendo como clientes entidades 

da administração pública. Um levantamento exaustivo nesse sentido poderia ser objeto 

de um futuro trabalho de continuidade desta tese. 

 Outra indicação possível quanto a redes de poder seriam os convites realizados 

para a ocupação desses cargos. Com 30 respondentes sobre esta questão, nota-se que as 

escolhas dos ministros apenas são diretas num número reduzido de casos: oito. Os 

restantes ou foram indicados por pessoas do aparelho partidário ou por profissionais que 

já estavam trabalhando com o governo. No entanto, a dimensão desta amostra não permite 

uma avaliação mais conclusiva no que diz respeito a esta forma de relacionar os 

assessores e as redes de poder.  

 Quanto à questão ética da passagem de jornalista para assessor de imprensa, as 

respostas ao questionário indicaram fundamentalmente duas posturas. Uma parte dos 

entrevistados apenas seguiu o que prevê o Código Deontológico – ou seja, entregaram a 

carteira –, sem ter preocupações quanto à relação entre jornalismo e poder. Alguns deles, 

por considerarem que a mudança seria definitiva enquanto outros tinham o articulado do 

código como resposta às dúvidas que pudessem ter. 

 O outro grupo questionou-se sobre o seu papel na mudança de lado, sobre as 

limitações que poderiam ter – de natureza ideológica, ou seja, na sua consciência – ao 

voltar a exercer a profissão posteriormente. 

 É importante ter em conta que as informações obtidas refletem um período 

limitado, que abrange apenas os profissionais que trabalharam nos governos entre abril 

de 2002 e junho de 2011. No entanto, acredito que não existam grandes probabilidades 
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de que um estudo semelhante realizado tendo como objeto outros períodos tivesse 

resultados semelhantes. Isto se deve ao facto de que toda a área da comunicação social 

venha sofrendo mudaças contínuas, que se tornam cada vez mais rápidas.  

 Podem-se levantar algumas hipóteses a respeito de mudanças que teriam ocorrido 

em outros períodos no universo de jornalistas que se tornaram assessores de imprensa 

governamentais. No caso de períodos anteriores, seria possível afirmar com grande grau 

de acerto que o perfil sociológico seria diferente. O número de jornalistas com cursos 

superiores seria muito mais reduzido e, como o jornalismo tem se tornado uma profissão 

com cada vez mais mulheres (Subtil, 1995: 1), haveria uma amostra com maior número 

de homens. No que diz respeito ao destino profissional, a hipótese que consideramos mais 

próxima da realidade é que aumentariam as percentagens dos que teriam voltado para as 

redações e seria reduzida a dos que teriam ido para a comunicação empresarial, uma vez 

que este é um setor que teve um acelerado desenvolvimento ao longo dos últimos anos, 

resultado da complexificação do campo da visibilidde com novas plataformas de 

comunicação que exigem mais trabalho e, por conseguinte, maior número de 

profissionais. Não é possível ter uma ideia clara se a percentagem dos que estariam 

ligados ao Estado, partido e empresas e instituições ligadas ao estado aumentaria ou 

diminuiria. Isso porque em períodos anteriores havia uma maior quantidade de empresas 

do Estado e em muitas delas a colocação de pessoas de confiança política poderia ser um 

caminho para premiar lealdades.  

 No caso de estudos sobre períodos posteriores, as mudanças nos perfis 

sociológicos do grupo a ser analisado teriam se aprofundado, com maior número de 

profissionais com curso superior e maior número de mulheres. Existe a possibilidade de 

que tenha ocorrido ou venha a ocorrer uma mudança na formação dos assessores 

governamentais, uma vez que tem aumentado o número de cursos de comunicação 

estratégica, dos quais saem profissionais diretamente para as funções de assessor de 

imprensa e relações públicas, sem passar por redações de jornais.  

 Mas a grande modificação no mercado de trabalho que tem ocorrido é o advento 

da comunicação online. Além de aprofundar a presença de jornalistas do sexo feminino 

– Canavilhas, num estudo de 2005, apurou que numa amostra de publicações pela Internet 

59,3% eram mulheres (Canavilhas, 2005: 4) – também deverá haver um aumento dos 

jornalistas com cursos superior. E a grande modificação que deverá ter ocorrido 
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posteriormente a 2011 está relacinada com o enfraquecimento das empresas jornalísticas, 

o que tende a reduzir a percentagem dos assessores que eram jornalistas que retornam às 

redações. Até porque, em muitos casos, o posto de trabalho deixou de existir enquanto os 

assessores se encontravam ao serviço do governo.  

 Se na relação entre assessores e os políticos as respostas indicavam que esta se 

baseava na confiança pessoal, a relação entre jornalistas e assessores revelou ter os mais 

diversos matizes. Os vários assessores informaram que a linha que os assessores não 

podem passar é o da verdade. No entanto, é considerado perfeitamente natural omitir 

informações que poderiam ser prejudiciais aos políticos ou que possam estar sendo 

guardadas para outros momentos em que fossem consideradas mais adequadas.  

 Na forma como trabalhavam os assessores, ainda que não houvesse perguntas 

específicas a esse respeito, tornou-se possível em vários casos distinguir como os 

assessores atuavam junto aos jornalistas. Houve casos de assessores que buscavam 

influenciar o gatekeeping, outros que visavam a agenda building e ainda os que tinham 

como meta a construção das narrativas. 

 Sobre o relacionamento entre jornalistas e assessores, a maioria das respostas 

apresentavam a relação como sendo de colaboração, ainda que divergissem sobre qual o 

lado mais forte nesse intercâmbio, com alguns indicando os jornalistas e outros os 

assessores de imprensa. Houve várias respostas que apontavam a fragilidade econômica 

atual do campo jornalístico como responsável pelo facto de os assessores – enquanto 

representantes do campo político – terem maior força. A desigualdade de forças é patente 

no relato de uma ex-assessora que teria solicitado a dois órgãos de informação que não 

publicassem informações e estes teriam acedido a esse pedido.  
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Apêndice 1 

Dados biográficos dos assessores 

de imprensa dos governos de 2002 a 2011 

 

1) Adriano José Eliseu Ferreira 

Não era jornalista.  

(Informação fornecida por António Mocho.) 

 

2)  Alexandra de Viterbo Abreu Loureiro 

Alexandra de Viterbo Abreu Loureiro 

"Recorde-se que Alexandra Abreu Loureiro, de 41 anos, foi uma das jornalistas mais 

mediáticas dos anos 90. Tudo por causa da escolhas que fazia para o seu guarda-roupa, 

quando apresentava o Último Jornal, da SIC Notícias. Na maioria das vezes, a ex-

jornalista não só optava pelo uso de roupas com cores fortes, que chamavam à atenção 

do telespectador, como também usava óculos de massa, grandes e pretos. 

Uma preferência que ainda hoje se mantém, com é visível nas fotografias, e que desde 

sempre lhe conferiram uma certa imagem de marca. Recorde-se que, ainda como 

jornalista, Alexandra Abreu Loureiro viveu alguns anos em Inglaterra, onde trabalhou 

como correspondente da estação de Carnaxide. 

Depois de ter deixado o jornalismo, trabalhou como assessora do ministro Severiano 

Teixeira, no Ministério da Defesa, e foi assessora do reitor da Universidade Nova 

Lisboa. A VIP tentou chegar à fala com a antiga jornalista, que se manteve 

incontactável até ao fecho desta edição." 

 Revista Vip (http://www.vip.pt/espera-do-primeiro-filho, visto em 16/6/2017) 

Alexandra heads Brunswick’s senior advisory in Portugal and the Portuguese-speaking 

world. With more than 20 years’ experience in international journalism, public affairs 

and government relations, she covers private and public sector strategic 

communications. Alexandra also specializes in crisis situations, having advised a 

number of international clients in Portuguese-speaking territories. 

Alexandra was an award winning broadcaster on Portuguese television, served in the 

Portuguese Government as Head of Communications and spokesperson for the Ministry 

of Defence of Portugal and special advisor for the State Secretary of Foreign Affairs and 

Development Aid. Alexandra has been awarded the Portuguese National Defence Merit 

Award, is a qualified National Defence Auditor and holds a BA (Hns) from the 

European Business School in London. She is a guest lecturer on leadership and crisis 

communications at NOVA School of Business and Economics on MBA and Executive 

training programmes. 

(https://www.brunswickgroup.com/alexandra-abreu-loureiro-i2544/) 

(Não quis fornecer informações.) 

 

3) Alexandre Miguel Guiomar Gomes Gonçalves Barata 

Nascido em Lisboa em 9 de maio de 1971 
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2 – Habilitações académicas: 

"Licenciatura em Comunicação Social, pela Universidade Católica de Lisboa; 

Formação Avançada para Executivos, em Comunicação e Publicidade, pela Escola de 

Gestão Empresarial – EGE, Porto; 

Curso de Formação de Formadores do Instituto do Emprego e Formação Profissional; 

Curso de Gestão de Comunicação Interna – Global Estratégias; 

Curso de Organização de Eventos – CERTFORM. 

3 – Experiência profissional: 

Assessor de Imprensa do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social do 

XIX Governo Constitucional 

Assessor de Imprensa do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social do XIX 

Governo Constitucional 

Adviser em Comunicação de várias empresas; 

Responsável pela comunicação e estratégia de comunicação de: campanhas eleitorais, 

apresentações aos OCS, conferências de imprensa, gestão de crise; 

Assessor de Imprensa do CDS-PP; 

Assessor de Imprensa do Ministério do Turismo do XVI Governo Constitucional; 

Jornalista em vários órgãos de comunicação nacionais (rádio, imprensa e on-line) 

4 – Outras atividades: 

Vogal do IPDAL (Instituto para a Promoção e Desenvolvimento da América Latina); 

Formador em cursos sobre Relação com os Media." 

(Diário da República, 4/12/2015) 

Curso de comunicação social 

14 anos de jornalismo antes de ser assessor de imprensa 

Após estar no governo foi trabalhar em assessoria de imprensa do grupo parlamentar do 

CDS 

(Informações obtidas na entrevista) 

 

4) Ana de Melo e Sousa Martins Leitão 

Assessora do IMTT em 2012 

(Sem mais informações) 

 

 

5) Ana Margarida da Conceição Ferreira Valada 

(Um ministro que foi jornalista convida uma professora para ser assessora de imprensa. 

Foi jornalista da TSF e é professora de educação física. Foi assessora de imprensa de 

José Sócrates quando este era ministro do Ambiente) 

Curso de Educação Física 

Curso de formação em jornalismo proporcionado pela TSF 

Trabalhou 12 anos em jornalismo antes de ser convidada para assumir o lugar de 

assessora de imprensa – concomitante com a atividade de professora de educação física. 

Após estar no governo, voltou para a escola, onde é professora de Educação Física. 

(Informações fornecidas por telefone) 

 

6) Ana Margarida Rodrigues Pereira 

Não era jornalista – veio da Gás Natural de Lisboa para ser assessora de imprensa do 

Ministério da Saúde, conforme publicado em Diário da República. 
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7) Ana Paula Gonçalves Ferreirinha Brás de Oliveira 

Foi jornalista da TVI 

(Não quis dar informações) 

 

8) Ana Rute Fernandes Peixinho de Cristo da Cunha  

"Data de Nascimento: 1 de Março de 1979 

Nacionalidade: Portuguesa 

Casada, 1 Filho 

2 – Formação Académica – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa – Frequência do 4.º Ano da Licenciatura em Ciências da Comunicação 

3 – Experiência Profissional: 

(2000-2008) – Jornalista da Agência Lusa 

(2005) – Assessora de Imprensa do Ministro das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações 

(2003-2004) – Colaboradora da Revista Ambiente 21." 

Currículo publicado ao ser nomeada chefe do Departamento de Difusão de Informação 

Pública do IMTT 

Diário da República, 4/5/2009 

 

9) Ana Teresa Salgueiro Lourenço  

2004: requisitada à LUSA, Agência de Notícias Portugal, S.A. Nomeada para funções 

de assessoria ao ministro adjunto Rui Manuel Lobo Gomes da Silva do Governo de 

Pedro Santana Lopes. Rui Manuel Lobo Gomes da Silva é vice-presidente da direcção 

do Benfica e vogal da respectiva SAD. Integrou o Conselho Superior do Ministério 

Público e foi deputado. 

2005: nomeada adjunta do Gabinete de Apoio Pessoal ao Vereador Marco Almeida 

2010: não se mantém no Gabinete de Apoio da Câmara Municipal de Sintra 
(http://cidadaniaqueluz.tumblr.com/page/43) 

 

 

10)  Andreia Isabel Pereira Duarte 

"Responsável Departamento Recursos Humanos na empresa Raul Patrocínio Duarte, 

S.A. 

Trabalhou como Jornalista na empresa TVI 

Trabalhou como Assessora de Imprensa na empresa ministério da justiça 

Estudou Comunicação Social em Universidade Católica Portuguesa" 

(In Facebook) 

 

Curso: Comunicação Social 

Anos de jornalismo antes de ser assessora: 7 

Após o governo: voltou ao jornalismo 

Após a segunda passagem pelo governo, foi ser assessora de comunicação empresarial 

(Informações obtidas na entrevista) 

 

11) António Augusto de Sampayo e Mello Barreto 

"António de Sampayo e Mello nasceu em 13 de Abril de 1952. É autor de A Guarda 

Nacional Republicana (fotografia de A. Homem Cardoso), tem em preparação A vida 

quotidiana dos diplomatas acreditados em Lisboa, durante a II Guerra Mundial. 

Colaborou na elaboração de várias obras, designadamente de Aviz – uma História de 

Lisboa, da autoria de Jill Jollife, e Macau – Um Legado, da autoria de Fernando Maia 
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Cerqueira e Carlos Blanco, de que foi o coordenador-geral. Publicou textos de carácter 

político e histórico em diversas publicações. Desempenhou entre outras funções as de 

secretário, adjunto, assessor e chefe de gabinete em vários governos constitucionais. Foi 

ainda consultor de comunicação da JLM & ASSOCIADOS e, durante quinze anos, 

chefe de gabinete de S.A.R. o Duque de Bragança." 

(https://monarquia.webnode.pt/news/%E2%80%9Cmonarquia-

%2C%20em%20busca%20de%20um%20caminho%20para%20portugal%E2%80%9D%20um%20livro%20essencial%20para%20c

ompreender%20a%20institui%C3%A7%C3%A3o%20monarquica%20em%20portugal/, visto em 9/11/2018) 

(Nesta biografia publicada como apresentação do livro Monarquia? Em busca de um 

caminho para Portugal, não aparece como jornalista) 

 

 

12) António José Araújo da Cruz Mocho 

Atualmente é partner na Consultora PAULO FIDALGO & ASSOCIADOS – 

Comunicação global, focalizada no apoio às empresas em três áreas fundamentais do 

processo de Comunicação: ESTRATÉGIA, MEIOS e MENSAGEM. 

 

Tem 30 anos de experiência em gestão de empresas, consultoria em estratégia, relações 

laborais e contratação coletiva de trabalho, e na direção de departamentos de 

comunicação e imagem. Tendo formação jurídica, foi como gestor no setor empresarial 

ligado à energia que desempenhou as principais funções durante mais de 20 anos. Tem 

ainda um Mini-MBA em Gestão Estratégica pelo INDEG (ISCTE). 

 

Outras experiências profissionais: 

Conferencista na “1ª.Jornada de Marketing” do ISCEM (maio de 1995); 

Conferencista na “A COMUNICAÇÃO À ESCALA EUROPEIA” da Emirec (junho 

1996); 

Conferencista no Seminário «Relações com os Media» do Institute for International 

Research; 

Conferencista no Seminário «Marketing Ambiental» do MGI-Management Global 

Information; 

Professor Convidado do ISLA nos Cursos de Pós-Graduação de Comunicação e 

Marketing (2006-09). 

Entre 1985 e 1994 desempenhou as funções de Adjunto do Ministro Luís Mira Amaral, 

primeiro no Ministério do Trabalho e depois no Ministério da Indústria e Energia. 

Entre 1995 e 2001 desempenhou as seguintes funções de direção no agora Grupo 

GalpEnergia: 

Secretário-Geral da PETROGAL; 

Diretor de Comunicação e Imagem da GALP; 

Assessor do Conselho e da CE – Comissão Executiva da GALP ENERGIA, SGPS; 

Administrador-Delegado da SOTURIS/Grupo PETROGAL/GALP ENERGIA. 

Entre 2002 e 2005 desempenhou as funções de Chefe de Gabinete-Adjunto do Ministro 

da Saúde, Luís Filipe Pereira, em simultâneo com o ser o primeiro responsável pela 

divulgação, informação e comunicação do Ministério. 

Depois de 2005 trabalhou como líder de uma equipa de consultores externos e 

desenvolveu a sua atividade de consultoria junto de grandes empresas nas áreas das 

técnicas de gestão de crise, comunicação e gestão estratégica. 

Tem grande experiência como consultor sénior especializado em Media Training, 

Comunicação Externa e Relações Institucionais e Governamentais de empresas, partidos 

políticos e outras organizações não governamentais no âmbito da formação para o 
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contacto com os media e para organização de conteúdos e sistemas de comunicação 

institucional. 

(http://paulofidalgo.com/sobre/antonio-mocho/, visto em 29/10/2018) 

 

13) António José Graça Carneiro Jacinto 

Curso: sem curso superior 

Anos de jornalismo antes de ser assessor: 12 

Voltou ao jornalismo, foi à carreira diplomática (como adido de imprensa) e após a 

segunda e terceira passagens pela assessoria de imprensa do governo reformou-se 

(Informações obtidas na entrevista) 

 

 

14) António Nobre Marques 

(Sem informações) 

 

15) António Paulo Maia Gabriel Vaz Tomé 

(Não quis dar informações) 

 

16) Bernardo Sotto-Mayor Leite Rodrigues 

Nota curricular:  

Entre abril de 2014 e novembro de 2015: Assessor do Conselho de Administração, na 

YSER SGPS, S. A.; 

Entre julho de 2010 e março de 2014: Head for Africa Financial Institutions, no Banco 

Espírito Santo — BES Africa;  

Entre novembro de 2009 e julho de 2010: Assessor de comunicação, no Fundo de Apoio 

à Inovação;  

Entre setembro de 2007 e novembro de 2009: Assessor de imprensa, no Gabinete do 

Ministro da Economia e Inovação do XVII Governo Constitucional;  

Entre janeiro e setembro de 2007: Editor e coordenador de conteúdos e jornalista, na 

Media -Luso — Produções para Televisão, L.da;  

Entre julho e novembro de 2006: Jornalista, repórter e editor de conteúdos, na Media -

Luso — Produções para Televisão, L.da;  

Entre dezembro de 2005 e junho de 2006: Assessor de imprensa e consultor de 

comunicação, na Promanager — Comunicação Integrada, L.da;  

Entre novembro de 2004 e novembro de 2005: Jornalista, na Revista Ganhar; 

Entre janeiro e outubro de 2004: Jornalista e apresentador de programas, na SIC 

Notícias; Entre setembro e dezembro de 2003: Jornalista coordenador, no Gabinete de 

Comunicação do Grupo Portugal Telecom;  

Entre abril e setembro de 2003: Jornalista, na SIC Notícias;  

Entre 2000 e 2003: Assistente e Promotor, no Pavilhão Atlântico. " (Diário da 

República, 7/1/2016: 574) 

 

17) Bruno Gonçalo Pinto Martins 

Bruno Gonçalo Pinto Martins é quadro da CP – Comboios de Portugal desde 2005, 

desempenhando funções nas áreas de comunicação, relações públicas e relações 

institucionais. Na empresa transportadora ferroviária foi diretor do Gabinete de 

Imprensa e Relações Públicas (com a categoria de Diretor de Departamento 1) e porta-

voz oficial. 
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Entre 2008 e 2010 lecionou no ensino profissional, como professor convidado, nas áreas 

da comunicação, relações públicas e administração. 

No XVI Governo Constitucional desempenhou funções de assessor do ministro das 

Obras Públicas, Transportes e Comunicações e foi assessor do ministro da Educação 

durante o XV Governo Constitucional. 

Foi jornalista em diversos órgãos de comunicação social, tendo iniciado a atividade na 

Rádio Universidade de Coimbra (1994) e efetuado um estágio de jornalismo escrito na 

delegação de Coimbra da Agência Lusa (1998). 

Integrou as redações do jornal O Independente (2001-2002), do semanário Meios e 

Publicidade (2000) e do Diário As Beiras (1998-2000). 

Participou também na produção jornalística do programa «Cidade Universitária», 

transmitido na rádio TSF (1998) e colaborou com o jornal Campeão das Províncias 

(2001-2002), Fórum Estudante (1998), e nas revistas Litoral Centro (1998), Ingenium 

(1998-2000) e Médicos (1999-2000). 

No plano académico, concluiu, em março de 2016, o Curso Geral de Gestão da Nova 

School of Business and Economics, frequentou a Licenciatura em Sociologia e 

frequentou a Licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais, ambas da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Concluiu o 

ensino básico obrigatório na Escola Secundária D. Duarte, em Coimbra. (Diário da 

República, 28/2/2017) 

 

18) Bruno Miguel Ferreira Henriques da Silva 

"Experience 

 Fundação "O Século" 

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Fundação "O Século" 

Dates Employed Jan 2013 – Present  Employment Duration: 4 yrs 8 months 

Location: São Pedro do Estoril 

 Ministério da Administração Interna 

Assessor de Imprensa do Ministério da Administração Interna 

Dates Employed 2010 – 2011  Employment Duration:1 yr 

 Rádio Clube Português 

Jornalista 

Dates Employed Jan 2007 – Jan 2010  Employment Duration:3 yrs 1 mo 

Location: Lisboa 

Jornalista nas secções Política e Sociedade 

 Media Capital Multimédia, Portal IOL e site de informação Portugal Diário 

jornalista 

Dates Employed: Oct 2006 – Jan 2007  Employment Duration: 4 months 

Location: Queluz 

 Jornal O Independente 

Jornalista 

Dates Employed: Sep 2005 – Sep 2006  Employment Duration: 1 yr 1 mo 

Location: Lisboa 

Redactor na secção de Política 

 Jornal A Capital 

Jornalista / Sub-editor seccção de Política 

Dates Employed: Feb 2000 – Jul 2005  Employment Duration: 5 yrs 6 months 

Location: Lisboa 
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Entre Fevereiro de 2000 e Fevereiro de 2002 Foi correspondente do jornal "A Capital" 

nos concelhos de Oeiras e Cascais, tendo acompanhado a campanha eleitoral para as 

eleições Autárquicas de 2001 

Posteriormente, ingressou na redacção, tendo sido redactor nas secções Grande Lisboa, 

Nacional e Política. 

Entre Janeiro e Julho de 2005 sub-editor da secção de Política 

 Rádio Marginal 

jornalista 

Dates Employed: Jun 1999 – Feb 2002  Employment Duration: 2 yrs 9 months 

Location: Cascais 

Edição de noticiários, realização de peças, reportagens e entrevistas, com especial 

incidência para a informação de cariz local e destinada a um público jovem 

 Rádio Comercial da Linha/ Rádio Oxigénio 

Jornalista 

Dates Employed: Jul 1996 – Feb 2002  Employment Duration: 5 yrs 8 months 

Location: Cascais 

Rádio Comercial da Linha (actual Rádio Oxigénio)  

Edição de noticiários, realização de peças, reportagens e entrevistas, com especial 

destaque para a informação de cariz local 

 Rádio Geste/Rádio Clube Português 

Jornalista estagiário 

Dates Employed: 1995 – 1996  Employment Duration: 1 yr 

Location: Lisbon Area, Portugal 

Realização de peças e reportagens 

 

Education 

 Universidade Autónoma de Lisboa 

Field Of Study: Communication and Media Studies 

Dates attended or expected graduation 1994 – 2012" 

(Linkedin: https://www.linkedin.com/in/bruno-henriques-da-silva-96455649/?ppe=1, visto em 29/8/2017) 

Curso de comunicação social 

 

19) Bruno Rafael Fernandes Proença 

Atualmente diretor de Comunicação e do museu do Banco de Portugal – desde 2014 

Foi diretor executivo do Diário Económico de 2003 a 2014 

Linkedin incompleto 

(Não quis fornecer informações) 

 

20) Carla Maria Silva Fernandes 

Nota curricular: 

" Jornalista do Diário Económico/Semanário Económico (1991/1995); Account na 

Empresa “Imarca, L.da” (1995 /1996); Executive Account na empresa Ideia Certa 

(1996/1998); Sócia -gerente da empresa “BUZZ — Comunicação, L.da” (1998/2005); 

International Brand Manager e gestora de contas da PayShop (empresa detida a 100 % 

pelo Grupo CTT). (2005/2007); Assessora de imprensa na Secretaria de Estado dos 

Transportes. (2008/2009); Assessora de imprensa no Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações. (2009/2011); Assessora de imprensa do grupo 

Parlamentar do PS (2012/2015)" (Diário da República, 11/12/2015: 35929) 

Assessora de imprensa do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Pedro Nuno 

Santos (2015) 



212 
 

Apresentou-se como licenciada, mas não entregou comprovação da licenciatura. 

 

21) Carlos Dória Nóbrega Teotónio Pereira 

Ex-jornalista do Independente, faleceu em 15/11/2002, com 23 anos, quando era 

assessor de imprensa da ministra da Justiça Celeste Cardona, de um acidente quando o 

carro em que estava caiu no rio Tejo.  

(http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/queda-mortal-no-tejo, visto em 29/10/2018 e https://ionline.sapo.pt/444814, 

visto em 29/10/2018) 

(Sem informações sobre destino profissional devido ao seu falecimento) 

 

22) Carlos Filipe Petronilho Oliveira 

Sem formação superior. Teve 22 anos de jornalismo e depois foi para a assessoria. Não 

era jornalista quando foi convidado para o governo. 

(Informações obtidas em conversa telefónica) 

 

23) Cátia Teresa Silva de Pina e Silva 

"Teresa Pina é directora-executiva da Amnistia Internacional Portugal. Formou-se em 

Direito, fez um mestrado em Direitos Humanos em Londres. Também passou pelo 

jornalismo e foi pivot da SIC".  

Diretora da Amnistia Internacional em Portugal 

(https://capazes.pt/entrevista/anabela-mota-ribeiro-entrevista-teresa-pina/view-all/, em 

12/6/2015, vista em 29/8/2017) 

Saiu da Amnistia Internacional em dezembro de 2015 

Formação: Relações internacionais 

Anos de jornalismo: 10 

Onde foi trabalhar: Amnistia Internacional 

(Informações na entrevista entrevista) 

 

 

24) Cláudia Sofia Vieira Gomes de Lopes Borges 

1) Qual o curso superior que fez? 

R: Curso de direito na Universidade Clássica de Lisboa 

 2) Quantos anos de jornalismo teve antes de aceitar o convite para ocupar o lugar de 

assessora de imprensa do governo? 

 R:15 anos de jornalismo na SIC e alguns trabalhos para a imprensa escrita. 

 3) Para onde foi trabalhar depois de sair da assessoria de imprensa do governo? 

R: Trabalhei como freelance em várias áreas da comunicação e depois integrei a equipa 

de consultores sénior da sociedade JLMA- João Libano Monteiro & Associados onde 

trabalho em estratégia de comunicação. 

(Informações fornecidas em resposta por e-mail) 

 

25) Constança Isabel de Melo Ferreira de Sousa  

Estava no Programa Operacional Saúde XXI (2000-2007) 

Não trabalhava como jornalista quando foi chamada para o governo, segundo o Diário 

da República. 

 

26) Cristina Maria Janeiro Carranca 

(Sem informações) 

 

27) Dalila Teresa Carvalho Ferreira  
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Dalila Carvalho 

Nascida em 1970, em Viseu 

Experiência Profissional: 

Desde 2008: Diretora de Comunicação do Banco Carregosa 

De 2011 a 2015: Docente de Jornalismo Económico na Escola Superior de 

Comunicação Social 

De 2004 a 2008: Porta Voz da Autoridade da Concorrência 

De 2002 a 2004: Adjunta do Gabinete do Ministro da Economia 

De 2000 a 2002:  Jornalista da SIC (com funções de Editora de Mercados Financeiros e 

Subeditora de Economia da SIC, SIC Notícias e SIC Online) 

De 1998 a 2003: Docente de Jornalismo radiofónico na Universidade Autónoma da 

Lisboa 

1998: Docente de Jornalismo económico na Escola Superior de Jornalismo do Porto 

De 1991 a 2000: Jornalista da TSF (com funções de Editora de Economia a partir de 

1995) 

1995-1997: Estágio profissional de Advocacia 

 

Formação Académica: 

Doutoranda em Ciências da Comunicação (ISCTE, desde 2015) 

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1993) 

Pós-Graduada em Direito da Comunicação, pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra, 1995) 

Pós-Graduada em Mercados Financeiros e Gestão de Carteiras (IESF, 1997) 

Outras Atividades: 

Colaboração na edição de textos e livros da OCDE sobre Concorrência (de 2005 a 2008) 

Membro do Conselho Fiscal do Mama Help – Associação de Apoio a doentes com 

cancro de mama (desde 2015) 

(Informações fornecidas pela própria) 

 

28) David Jorge Faria Dinis 

Anos de jornalismo: 9 

Curso: Comunicação Social 

Destino profissional: volta ao jornalismo 

(Informações obtidas na entrevista) 

 

29) David Manuel Velez Damião 

David Manuel Velez Damião 

Nomeado conselheiro de imprensa na Embaixada de Portugal em Londres pelo ministro 

António Martins da Cruz 

Nota curricular: 

David Manuel Velez Damião, com mais de 20 anos de experiência em jornalismo e 

comunicação, iniciou a sua carreira profissional na Rádio Renascença, onde exerceu 

funções como jornalista, editor e coordenador de programas de informação. Foi assessor 

de imprensa do Primeiro-Ministro António Guterres (1995 -2002) e de José Sócrates 

(2005 -2009). Desempenhou funções como conselheiro de imprensa nas embaixadas de 

Portugal em Londres (2003 -2005) e em Madrid (2010 -2012). Entre outubro de 2012 e 

outubro de 2013 foi assessor de comunicação institucional da Federação Portuguesa de 

Futebol. Formação em Informática de Gestão, jornalismo e comunicação. (Diário da 

República, 13/1/2016) 
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30) Diana Isabel de Brito Nunes 

"Experience 

 EDP 

Consultora de comunicação 

Dates Employed: 2010 – Present  Employment Duration7 yrs 

 Ministério da Economia e da Inovação 

Assessora do Ministro da Economia e da Inovação 

Dates Employed: 2007 – 2009  Employment Duration2 yrs 

 Diário Económico 

Jornalista- Editora 

Dates Employed: 2000 – 2007  Employment Duration7 yrs 

 

Education 

 Universidade Lusíada de Lisboa 

Field Of Study: Relações Internacionais" 

(https://www.linkedin.com/in/diana-brito-nunes-8988072a/?ppe=1, visto em 29/8/2017) 

 

31) Domingos Alberto de Araújo Martins 

Em 1995 era jornalista da SIC 

1) Qual o curso superior que fez? 

Ciências da Comunicação 

2) Quantos anos trabalharam como jornalistas antes de passarem a ser assessores do 

governo? 

10 anos 

3) Para onde foram trabalhar depois de saírem do governo e em que função? 

Para a empresa onde trabalhava antes de ser assessor. [SIC] 

(Em conversa telefónica para o Luxemburgo, onde atualmente mora. Foi jornalista num 

meio de informação da comunidade e, posteriormente, passou a trabalhar na diocese 

local.  

 

32) Dora Sofia Santos Rosa 

Dora Santos Rosa 

Dora Santos Rosa nasceu a 12 de Abril de 1971, em Lisboa. Licenciada em Ciências da 

Comunicação, tem feito o seu percurso profissional entre o exercício do jornalismo, 

maioritariamente como freelancer, e a assessoria de imprensa. 

Trabalhou para publicações como a Notícias Magazine (suplemento do DN e JN), DNa 

(antigo suplemento do DN), Activa, 24 Horas, Rotas e Destinos, Caras, Nova e 

Imobiliária, entre outras. TVI e ZDF/ARTE são estações televisivas com as quais 

colaborou. Foi assessora de imprensa na Caritas Portuguesa, tendo depois transitado 

para o gabinete do Ministro da Segurança Social, da Família e da Criança. Actualmente 

exerce essas funções na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Publicou os livros O Berço da Adopção – Histórias de Amor (edição SCML, 2010), 

Museu de São Roque – Relíquias da Arte e da História (edição SCML, 2010) e, em 

2013, Renascer em Alcoitão (edição SCML), trabalhos que integram a colecção 

Cadernos Solidários, de que é autora. Tem no prelo História da Menina, do Gato e o 

Pássaro e Os Dias de Um Traço, livros com que se estreia na literatura infantil. 

(site da editora Âncora: http://www.ancora-editora.pt/index.php/autores/128-dora-

santos-rosa, visto em 23/5/2017) 

 

33) Duarte Miguel Carrilho Madeira do Carmo Moral  
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Formado em direito 

Trabalhou 5 anos como jornalista antes de ser convidado para assessor de António 

Costa quando este foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e depois 

ministro dos Assuntos Parlamentares. Voltou ao jornalismo [Diário de Notícias] e 

posteriormente foi convidado por António Costa até ser convidado para a assessoria de 

António Costa no Ministério da Administração Interna, não voltando mais ao 

jornalismo. Ficou na área política fazendo assessoria. Atualmente deixou a assessoria, 

mas mantém-se na área da comunicação. 

(Informações fornecidas por telefone) 

 

34) Dulce Nea Monteiro Anahory 

"Dulce-Nea Monteiro Anahory, licenciada em Filologia Germânica, pela Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, Pós-Graduação em Direito da Sociedade da 

Informação, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Quadro Superior, com a Categoria de Especialista Sénior dos CTT Correios de Portugal, 

S. A. 

Nos CTT exerceu os cargos de responsável pelos Serviços de Edições e Publicações, 

entre 1978 a 1980. 

Em 1985 é nomeada Adjunta, equiparada a chefe de divisão, do responsável da área 

funcional de Comunicação e Marketing. 

Em 1992 é nomeada assessora para a Área de Comunicação dos Serviços Financeiros 

Postais. 

Em 2002, foi nomeada assessora do Gabinete Editorial da Área de Negócios da 

Filatelia. Em 2011 foi colocada na Fundação Portuguesa das Comunicações exercendo 

atualmente a coordenação do acervo artístico e filatélico. 

 

Experiência Profissional fora dos CTT 

Em 1975/76 - Docência na Escola Preparatória de Elvas 

1987-1989 - Assessora da Presidência da Junta Nacional de Investigação Científica 

(JNICT). 

1989-1991 - Assessoria da Presidência do Laboratório de Instrumentação e Física 

Experimental de Partículas (LIP) 

Em 1991 - Comissão de Serviço na EUROPÁLIA, no âmbito da Conferência sobre 

Investigação Científica em Portugal, realizada em Bruxelas. 

1995-1999 - Assessora de Imprensa do Ministro da Ciência e da Tecnologia no XIII 

Governo da República. 

1999-2002 - Assessora de Imprensa do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior do XIV Governo da República 

2005-2009 - Assessora de Imprensa do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior do XVII Governo da República 

2009-2011 - Assessora de Imprensa do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior do XVIII Governo da República" 

Assessora de imprensa do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel 

Frederico Tojal de Valsassina Heitor 

(Diário da República, 15/2/2016) 

 

35) Elisabete Maria da Silva Tavares 

" Experience 

 Dinheiro Vivo 

Jornalista 
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Dates EmployedAug 2017 – Present  Employment Duration1 mo 

Location Lisbon Area, Portugal 

 Impresa Publishing 

Jornalista 

Dates EmployedJun 2012 – Aug 2017  Employment Duration5 yrs 3 months 

Expresso, Exame 

Expresso 

Jornalista 

Dates Employed: Jun 2012 – Aug 2017  Employment Duration: 5 yrs 3 months 

Location: Oeiras 

Escrita de notícias, entrevistas e textos de análise, sobretudo sobre mercados 

financeiros, investimento e poupança, tanto no jornal em papel, como na revista Exame, 

no diário online e no site. Comentadora na SIC Notícias de temas económicos e 

políticos. 

Thomson Reuters 

Deputy Editor 

Dates Employed: Feb 2001 – Mar 2012  Employment Duration: 11 yrs 2 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

Edição e escrita de notícias, entrevistas e análises sobre economia, mercados financeiros 

e temas de atualidade. Comentadora na SIC e na TSF. Preparação da agenda de 

cobertura noticiosa. Dar formação a estagiários e a novos jornalistas. 

Ministério da Economia 

Adjunta do Ministro da Economia 

Dates Employed: 2004 – 2004  Employment Duration: less than a year 

Location: Lisbon Area, Portugal 

Media training, preparação de entrevistas e de comunicados à imprensa, recolha de 

informação para responder a pedidos de jornalistas, acompanhamento de entrevistas, 

eventos e conferências de imprensa. 

 ST&SF 

Coordenadora de Redacção – Revista Valor 

Dates Employed: 1997 – 2001  Employment Duration: 4 yrs 

Coordenação dos temas da revista e acompanhamento da paginação e do fecho de cada 

edição. Escrita de artigos, entrevistas e testos de análise, sobretudo dos setores 

tecnológico, telecomunicações, grande distribuição e comércio." 

(https://www.linkedin.com/in/elisabete-tavares-1082385/?ppe=1, visto em 29/8/2017) 

 

"Deputy Editor do Serviço em Português da Thomson Reuters, em Lisboa, é casada e 

tem 2 filhas. 

Ingressou na Reuters como jornalista há 10 anos. Tem-se dedicado sobretudo aos 

sectores de telecomunicações, retalho e infraestruturas de transportes e ao 

acompanhamento diário da sessão de Bolsa da Euronext Lisbon, incluindo através de 

comentários em directo na SIC Notícias e na rádio TSF. 

Em 2004, fez uma pausa na carreira para assumir o cargo de Adjunta do Ministro da 

Economia, tendo regressado à Reuters após o termo destas funções. 

Antes, foi jornalista e Coordenadora-Chefe da Revista Valor, entre 1997 e 2001, tendo 

estagiado na Agência Lusa. 

Concluiu o curso de Jornalismo Geral no CENJOR-Centro Protocolar de Formação 

Profissional para Jornalistas e frequentou o curso de Línguas e Literaturas Modernas – 

Estudos Portugueses na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade 

Nova de Lisboa, que interrompeu para se dedicar ao jornalismo." 
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(https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1098450, visto em 29/8/2017) 

 

36) Elsa Maria Saraiva Marujo 

Curso superior: Ciência política 

Trabalhou em jornalismo durante 19 anos, na RTP 

Quando saiu do governo, abriu uma empresa, na área de hotelaria em Lisboa 

(Informações obtidas em conversa telefônica) 

 

37) Eunice Andreia Baptista da Silva Matias de Mello de Sampayo  

Eunice Andreia Baptista da Silva Matias de Mello de Sampayo  

Nota curricular: 

"4º ano do curso de Direito — Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; 

frequência atual do 3º ano do curso de Artes e Humanidades — Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa; Assessora de Imprensa no gabinete do Ministro da Justiça, 

entre 1995 e 1999; no Gabinete de Apoio à Transição em Timor -Leste, entre 1999 e 

2000; no gabinete do Ministro da Educação, entre 2000 e 2001; no gabinete do Ministro 

da Cultura, entre 2001 e 2002; no gabinete do Presidente do Tribunal de Contas, entre 

2002 e 2005; no gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares, entre 2005 e 2009; 

no gabinete do Ministro da Defesa Nacional, entre 2009 e 2011; no gabinete do 

Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, entre 2013 e 2015." (Diário da República, 

15/1/2016: 1530) 

Assessora de imprensa do ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva 

(2015) 

 

38) Fernando Manuel de Lima  

Anos de jornalismo: 14 

Formação: militar 

Destino profissional: jornalismo 

(Informações fornecidas na entrevista) 

 

39) Filipa Inês Matos Cunha 

Licenciada em Comunicação Social (Diário da República, 26/7/2004) 

(Sem informações) 

 

40) Filipe Miguel Ramos Abreu Nunes 

"Filipe Nunes nasceu em Lisboa, em 1975. 

Licenciado em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 

(ISCTE) – Instituto Universitário de Lisboa (1998), é Doutorado em Ciências Sociais 

pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (2013). 

Assessor do Quadro do Instituto da Defesa Nacional, é docente convidado em várias 

pós-graduações na área da Ciência Política, no ISCTE, na Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e na NOVA Information 

Management School. 

Foi Assessor do Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública (1999-

2002), Adjunto do Ministro dos Assuntos Parlamentares (2005-2009) e Assessor do 

Ministro da Defesa Nacional (2009-2011) e Assessor da Câmara Municipal de Lisboa 

(2013-2015). 

É autor de vários artigos e capítulos em publicações científicas." 
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Foi nomeado assessor principal do gabinete do presidente da Assembleia da República, 

Eduardo Ferro Rodrigues em 1/11/2015. 

(Diário da República, 1/12/2015) 

 

41) Francisco de Mendia Vassalo 

Francisco de Mendia (fm@cunhavaz.com) 

Board Member at Cunha Vaz & Associados 

Lisbon Area, Portugal 

Cunha Vaz & Associados 

Universidade Autónoma de Lisboa 

I hold a degree in Economics from the Universidade Autónoma de Lisboa, and gained 

vast experience in the management of communications in the financial sector. I am 

currently a Board Member at Cunha Vaz & Associados. Prior to that I was advisor to 

the Education Minister in the XVIth constitutional government, responsible for new 

technologies and communication. During the tenure as advisor I was responsible for 

crisis management related to the problems that arose over the placement of professors. I 

was also a founding shareholder and Director of Agência Financeira (currently owned 

by the Media Capital group), as well as an employee of Banco Finantia, where I 

launched a brokerage services for individual clients and private banking. He began his 

career as a journalist at Semanário and later worked at Diário Económico. 

 

Specialties: Media; Banking and insurance; Mergers & acquisitions; Political 

marketing; Takeover bids;  

Investor relations; Telecommunications; Private Equity 

 

Experience 

 Cunha Vaz & Associados 

Board Member 

Dates Employed: Apr 2005 – Present  Employment Duration: 13 yrs 6 months 

I had the mission to create the mechanisms necessary to promote the businesses and 

interests of Cunha Vaz & Associados clients – Develop new business and lobby. 

Preparation of communication strategies -- including, the management of relationships 

with political powers, investors and the media. 

 

 Education Office 

Advisor to the Education Minister 

Dates Employed: Jul 2004 – Mar 2005  Employment Duration: 9 months 

I was responsible for new technologies and communication. During my tenure as 

advisor I was responsible for crisis management related to the problems that arose over 

the placement of professors. 

 

 Agência Financeira (Grupo Media Capital) 

Director 

Dates Employed: Jul 2000 – Jul 2004  Employment Duration: 4 yrs 1 mo 

Responsibilities in Agência Financeira (www.agenciafinanceira.iol.pt):  

• Define the commercial strategy in coordination with the General Director.  

• Coordinate the teams (12 people) responsible for the implementation of the 

commercial policy and production 

 

 Banco Finantia 
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Assistant Director 

Dates Employed: Dec 1998 – Jul 2000  Employment Duration: 1 yr 8 months 

Responsible for the star up of the non institutional brockerage unit.  

 

I was also a Private Banker. 

 

 Diário Económico (Grupo Media Capital) 

Journalist 

Dates Employed: Oct 1997 – Dec 1998  Employment Duration: 1 yr 3 months 

I was a journalist covering finantial markets, bank and insurance. 

 

 Semanário 

Journalist 

Dates Employed: May 1996 – Oct 1997  Employment Duration: 1 yr 6 months 

I was a journalist covering finantial markets, bank and insurance. 

 

Education 

Universidade Autónoma de Lisboa 

Degree Name: Economics Field Of Study: Economics 

Dates attended or expected graduation: 1989 – 1995 

 

42) Francisco Miguel Palmeira Mota Ferreira 

Francisco Mota Ferreira tem formação em Relações Internacionais, pela Universidade 

Lusíada de Lisboa, e é Pós Graduado em Comunicação e Marketing Político Pelo 

ISCSP. Iniciou a carreira profissional como jornalista, passando por diversos órgãos de 

comunicação social, onde escreveu, fundamentalmente, sobre Política. Deixou-se 

cativar por este mundo e, durante alguns anos, fez assessoria de imprensa, estratégia de 

comunicação, marketing e gestão de crise em locais tão distintos como o Governo de 

Portugal e as Câmaras Municipais de Lisboa e de Cascais. 

Em 2010 voltou ao sector privado e colaborou como consultor de Comunicação em 

diversos projectos. E regressou ao Ensino, uma paixão antiga. Passou, entretanto, pela 

Deloitte, pelo Departamento de Marketing, Communications & Business Development. 

Actualmente, em paralelo com a actividade desenvolvida na Sinapse Media, coordena 

uma equipa na área da Comunicação e Informática numa IPSS. 

Gosta de ler, escrever, ver um bom filme e de uma boa conversa entre amigos. 

Fotografia e pintura estão entre os seus hobbies e não descura a participação cívica 

quando sente esse apelo e acha que pode fazer a diferença. 

Na Sinapse Media, é consultor independente para a área de Relações Públicas. 

As suas principais competências são: 

Estratégia de Comunicação 

Assessoria de Imprensa 

Relações Públicas 

(Publicado no site Sinapse Media, http://www.sinapsemedia.com/francisco-mota-ferreira/, visto em 

29/5/2017) 

 

43) Gonçalo Nuno de Azevedo Paes de Villas-Bôas 

" Gonçalo has a broad experience in Public Affairs, crisis communication management, 

strategic communication consultancy and political communication advising. He started 

his communication career in 1999 as a radio Journalist but since 2004 has been is doing 

communication consultancy for private companies, public institutions and political 
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leaders. In 2016 Gonçalo started doing pro bono personal coaching. He was Ministry of 

Justice of the Portuguese Government Press Officer in 2004, worked as a director and 

senior communication consultant in the Public Relations top Iberian company Estudio 

de Comunicación between 2005 and 2008 before becoming head of cabinet and political 

and communication adviser of the President of the PSD Parliamentary Group in the 

Portuguese Parliament. Since 2009 he is head of cabinet and political and 

communication adviser of the MEP Vice President of the EPP Group in the European 

Parliament who has been responsible for the EPP Group Communication Strategy, the 

European Ideas Network, the Future of Europe and the relations with the National 

Parliaments. In 2009, 2010 and 2014 he participated in 3 electoral campaigns as a 

communication adviser. Gonçalo worked for some Portuguese public institutions, for 

several private national and international companies (industry, lawyer cabinets, real 

estate, etc.) and intercultural contextes like in the European Parliament and in NATO. 

Gonçalo has a Master in Communication with a specialization in Public Relations from 

the Institut des Hautes Études des Communications Sociales of Brussels, professional 

trainings in coaching, judiciary journalism and in security and defence issues. Gonçalo 

can speak and write fluently in Portuguese, French, English, and Spanish. 

Experience 

European Parliament 

Political and communication adviser/ Head of cabinet of the vice chairman of the EPP 

Group 

Dates Employed: Jul 2009 – Present  Employment Duration: 8 yrs 2 months 

Location: Brussels 

Political and communication adviser of the Vice-president of the EPP Parliamentary 

Group responsible for the communication strategy of the EPP Group and the relations 

with national parliaments of the MEP, Paulo Rangel; European Parliament 

(Brussels/Strasbourg) 

Assembleia da República 

Political and Communciation adviser/ Head of cabinet of the PSD Parliamentary Group 

Dates Employed: Jul 2008 – Jul 2009  Employment Duration: 1 yr 1 mo 

Location: Lisbon Area, Portugal 

Political and communication adviser/Head of Cabinet of the PSD (Social Democrat 

Party) parliamentary Group and political and communication adviser of the President of 

the Group, MP Paulo Rangel; Portuguese national parliament (Lisbon) 

Cidot – Estúdio de Comunicação 

Executive Director – Crisis Communication 

Dates Employed: Aug 2005 – Jul 2008  Employment Duration: 3 yrs 

Government -Minister of Justice 

Press Officer/ political adviser 

Dates Employed: Aug 2004 – Mar 2005  Employment Duration: 8 months 

Press Officer / Political adviser of the Minister for Justice, José Pedro Aguiar-Branco – 

Portuguese Government; (Lisbon) 

TSF Rádio Notícias 

Journalist 

Dates Employed: Sep 1999 – Jul 2004  Employment Duration: 4 yrs 11 months 

Radio Journalist and Reporter / News presenter 

NATO Headquarters in Brussels 

Trainee at the Press Office 

Dates Employed: Jul 1996 – Aug 1996  Employment Duration: 2 months 

TVI Televisão Independente S.A. 
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Trainee Journalist 

Dates Employed: Jul 1995 – Sep 1995  Employment Duration: 3 months 

Portuguese Army Logistics Management School 

Reserve Officer 

Dates Employed: Oct 1994 – Apr 1995  Employment Duration: 7 months 

Instructor of a platoon of soldiers – Compulsory Military Service Portuguese Army- 

Logistics Batallion (Lisbon – EPAM – and Póvoa de Varzim – BAM) 

 

Education 

Institut Elan Vital 

Field Of Study: Life coaching Grade 1st Cycle Explorer 

Dates attended or expected graduation: 2015 – 2016 

IHECS 

Degree Name: Master's degree Field Of Study: Public relations 

Dates attended or expected graduation 2011 – 2012 

Universidade Católica Portuguesa 

Degree Name: professional training in Legal Journalism 

Dates attended or expected graduation: 2004 – 2005 

Instituto da Defesa Nacional 

Degree Name: professional training in international relations, national Security and 

Defence 

Dates attended or expected graduation: 2002 – 2003 

IHECS 

Degree Name: Candidat en Communication Appliquée 

Dates attended or expected graduation: 1995 – 1999" 

(https://www.linkedin.com/in/gon%C3%A7alo-paes-de-villas-b%C3%B4as-56287a2/, 

visto em 29/8/2017) 

 

44) Guilherme Augusto Henriques de Carvalho Simões 

Guilherme Simões vai reforçar a SIC, integrando a Direcção de Programas. Com o 

regresso do jornalista à estação ficará completa a equipa de Nuno Santos. 

O jornalista Guilherme Simões, que regressa a Carnaxide onde trabalhou há alguns 

anos, fará equipa com Luís Proença – o ex-director-adjunto da TSF será o n.º 2 da 

estrutura – e Pedro Boucherie Mendes, o qual transita do consulado de Francisco Penim. 

Da anterior direcção, além de Penim, saíram Pedro Costa e Paulo Bastos. Guilherme 

Simões começou a carreira na rádio, com 17 anos. Foi nessa altura – há 19 anos, 

portanto – que conheceu Nuno Santos. Davam-se os primeiros passos nas rádios locais. 

Além de Santos e Simões, na Rádio Mais, da Amadora, iniciava-se outra figura da 

televisão portuguesa, Jorge Gabriel. A carreira profissional do novo membro da 

Direcção de Programas da SIC está fortemente ligada a Nuno Santos. Começou na rádio 

com o director de Programas da SIC, saiu desta estação quando Santos se transferiu para 

a TV Cabo. Neste operador, Guilherme Simões integrou a direcção de Conteúdos e 

Programas. Santos, entretanto, foi trabalhar para a RTP. Então, não seguiu o velho 

companheiro, mantendo-se, por mais algum tempo, na empresa da Portugal Telecom. 

Ultimamente, ou seja de 2006 até agora, além de fazer consultoria, apresentava o 

programa ‘Iniciativa’, na RTP2, dedicado ao emprego, formação e desenvolvimento 

profissional. Na área televisiva, Guilherme Simões fez de tudo um pouco. Além da 

passagem pela TV Cabo, apresentou o desaparecido bloco informativo que a SIC tinha 

por volta da meia-noite, conduziu algumas emissões da SIC Notícias, nomeadamente 

com Clara de Sousa. Na RTP, apresentou o programa ‘Hora Viva’, que era transmitido 
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no período da manhã. TRABALHOU COM JOAQUIM LETRIA NA ANTENA 1 

Guilherme Simões, 36 anos, casado e pai de dois filhos, além da Rádio Mais, passou 

pela CM Rádio, Rádio Gest, Antena 1, onde trabalhou com Joaquim Letria, e Rádio 

Comercial. Foi fundador do CNL, mas ao segundo dia de emissão deixou o canal, 

mudando-se para a RTP. 

Correio da Manhã, 23/1/2008 – http://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/guilherme-simoes-na-sic, visto em 

30/5/2017 

 Experience 

 Lidl Portugal 

Corporate PR Manager 

Dates Employed: Mar 2017 – Jul 2017  Employment Duration: 5 months 

SIC 

Deputy Head of Production 

Dates Employed: Oct 2010 – Apr 2016  Employment Duration: 5 yrs 7 months 

 SIC 

Deputy Program Director 

Dates Employed: Jan 2008 – Sep 2010  Employment Duration: 2 yrs 9 months 

 RTP 

Coordinator at RTP Internacional 

Dates Employed: Jan 2008 – Jan 2008  Employment Duration: 1 mo 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 Casa Pia Lisboa 

Communication Advisor 

Dates Employed: May 2006 – Dec 2007  Employment Duration: 1 yr 8 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 Ogilvy & Mather 

Media Training – Coach 

Dates Employed: Apr 2006 – Dec 2007  Employment Duration: 1 yr 9 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 Young Network 

Media Training – Coach 

Dates Employed: Jan 2005 – Dec 2007  Employment Duration: 3 yrs 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 Portugal Telecom 

Content Director PTM/ TV Cabo Portugal 

Dates Employed: Apr 2002 – Dec 2005  Employment Duration: 3 yrs 9 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 Ministério da Segurança Social da Família e da Criança 

Communication Advisor in Minister's Office 

Dates Employed: Jul 2004 – Mar 2005  Employment Duration: 9 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 SIC 

News Anchor at SIC/ SIC Notícias 

Dates Employed: Jul 2000 – Mar 2002  Employment Duration: 1 yr 9 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 RTP 

Morning Anchor at "Hora Viva" – RTP1 

Dates Employed: Sep 1999 – Jul 2000  Employment Duration: 11 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 Portugal Telecom 
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News Anchor at CNL/ Lisboa TV 

Dates Employed: Dec 1998 – Jul 1999  Employment Duration: 8 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 Renault 

Executive Producer at Renault TV Portugal 

Dates Employed: Aug 1995 – Mar 1999  Employment Duration: 3 yrs 8 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 Letria & Associados 

Account Junior 

Dates Employed: May 1996 – May 1997  Employment Duration: 1 yr 1 mo 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 Rádio Comercial 

Radio Presenter – "Tiro e Queda" com Joaquim Letria 

Dates Employed: May 1996 – May 1996  Employment Duration: 1 mo 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 

Education 

Católica Lisbon School of Business and Economics 

Degree Name PAGE Field Of Study Programa Avançado de Gestão para Executivos 

(edição 68) 

Dates attended or expected graduation 2016 – 2017 

Universidade Autónoma de Lisboa 

Degree Name: Master’s Degree Field Of Study: Communication, Journalism, and 

Related Programs Grade: Mestrado em Comunicação Aplicada 

Dates attended or expected graduation: 2014 – 2016 

Universidade Autónoma de Lisboa 

Degree Name: Graduation Field Of Study: Communication, Journalism, and Related 

Programs Grade: Licenciatura em Ciências da Comunicação 

Dates attended or expected graduation: 2006 – 2010" 

(https://www.linkedin.com/in/guilherme-sim%C3%B5es-48562a40/?ppe=1, visto em 11/9/2017) 

 

45) Helena Sofia Oliveira Botelho 

Nome: Helena Sofia de Oliveira Botelho Ipolliti Carrelhas  

Telemóvel: XXXXXXX7  

E‐mail: XXXXXXXX 

Data de Nascimento: 13 de Janeiro 1975  

Nacionalidade: Portuguesa  

Experiência Profissional  

Gravity Level  

Desde abril de 2014  

Senior Account Manager  

Production Head Manager  

Definição de estratégia de comunicação  

Contactos com órgãos de comunicação social  

Planeamento, organização e gestão de eventos  

Gestão de clientes  

Gestão de equipas  

Responsável de produção de stands  

                                                           
7 Informações pessoas anonimizadas 
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Responsável de produção de materiais print  

 

MWCS – Mediawise  

Desde Maio de 2013  

Owner / Senior Account Manager  

Definição de estratégia de comunicação  

Contactos com órgãos de comunicação social  

Media research  

Elaboração de dossiers, comunicados, notas de imprensa  

Crisis management  

Planeamento, organização e gestão de eventos  

Gestão de clientes  

Gestão de equipas  

Responsável de produção de stands  

Responsável de produção de materiais print  

 

Inforpress  

De Março de 2012 a Maio de 2013  

Account Corporate & Public Affairs  

Definição de estratégia de comunicação  

Elaboração de planos de comunicação  

Contactos com órgãos de comunicação social  

Elaboração de comunicados e notas de imprensa  

Elaboração de dossiers de imprensa  

Crisis management  

 

Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento  

De Outubro de 2009 a Junho de 2011  

Gabinete de Comunicação: Assessora do Ministro e Secretários de Estado  

Definição de estratégia de comunicação  

Contactos com órgãos de comunicação social  

Media research  

Elaboração de dossiers, comunicados, notas de imprensa  

Preparação de congressos e deslocações oficiais  

Crisis management  

 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social  

De Agosto de 2008 a Outubro de 2009  

Gabinete de Comunicação: Assessora do Ministro e Secretários de Estado  

Definição de estratégia de comunicação  

Contactos com órgãos de comunicação social  

Media research  

Elaboração de dossiers, comunicados, notas de imprensa  

Preparação de congressos e deslocações oficiais  

Crisis management  

 

Cofina  

De Janeiro de 2002 a Agosto de 2008  

Jornalista e chefe de redacção em diversas publicações:  

Gestão de uma equipa de 7 pessoas  
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Planificação e estruturação das revistas  

Entrevistas e reportagens  

Supervisão e acompanhamento da redacção e do departamento gráfico  

 

TV Guia Editora  

De Abril de 1999 a Janeiro de 2002  

Jornalista  

Elaboração de texto  

Pesquisa de informação  

Entrevistas e reportagens  

 

Educação e formação  

ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários  

● Certificado de Aptidão Profissional de Formador (2006)  

● Acção de formação profissional de Motivação de Equipas (2004)  

● Acção de formação profissional de Marketing Relacional (2003)  

● Acção de formação profissional de Gestão de Imagem Pessoal (2003)  

 

Universidade Autónoma de Lisboa  

● Pós‐Graduação em Gestão e Valorização do Património  

Ano curricular (1999)  

 

Universidade Católica Portuguesa  

● Licenciatura em Comunicação Social e Cultural ‐ Variante cultural (1994 a 1999)  

 

Línguas  

● Fluência oral e escrita de inglês e conhecimentos de nível básico de francês e 

castelhano. 

 

46) Helena Susana Ferreira Marteleira 

"Experience in strategic communication, media relations and stakeholder engagement,I 

acted as press officer to Health Ministers and communication consultant to leading 

companies, with significant media coverage.  

Creative, curious and with a great wish for telling and making happen stories that make 

us one bit better, as a society, every day. 

 

Experience 

 BoCA – Biennial of Contemporary Arts 

Senior Press Officer 

Company Name: BoCA – Biennial of Contemporary Arts 

Dates Employed: Dec 2016 – Present  Employment Duration: 9 months 

Location: Lisboa 

BoCA – Biennial of Contemporary Arts is a biennial of new and original creations 

whose 1st edition will take place simultaneously in the cities of Lisbon and Porto, 

between 17 March and 30 April 2017.  

BoCA has artistic direction by the theatre director John Romão and focuses on a 

transversal program that promotes dialogue between institutions (museums, galleries, 

theatres), artistic territories and their respective audiences. 
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Main responsibilities are: Relationship with media | Media Partners management | 

Stakeholders Engagement and Management | Social Media management | 

 PRESSLINK 

Communication Consultant 

Dates Employed Jan 2016 – Sep 2016  Employment Duration: 9 months 

Location: Lisboa e Região, Portugal 

Strategic communication consultant and media relations for music festival promoters 

(NOS Primavera Sound 2016; Cascais Groove 2016), cinema distributor (NOS) and 

NGO (Projeto Amélia). 

Main responsibilities are: Relationship with media | Sponsorship management | Public 

Relations | Stakeholders Engagement and Management | Events production and 

management  

 

First Five Consulting – F5C 

Communication Consultant 

Dates Employed: Oct 2010 – Jan 2016  Employment Duration: 5 yrs 4 months 

Location: Lisbon 

Strategic communication consultant and media relations for Technological consumer 

and health multinationals and Governmental organizations.  

Main responsibilities – Corporate image management and Relationship with media | 

Internal communications I Corporate press| Sponsorship management | Public Relations 

| Stakeholders Engagement and Management | Crisis communication management | 

Media Training| Websites Development | Social Media management |Events production 

and management 

 

Ministry of Health – Portugal 

Press Officer 

Dates Employed: Apr 2007 – Nov 2009  Employment Duration: 2 yrs 8 months 

Location: Lisbon 

Press Officer for the Portuguese Minister of Health – XVII Constitutional Government 

(Minister António Correia de Campos and Minister Ana Jorge). 

Main responsibilities – Corporate image management I Relationship with media | Public 

Relations | Crisis communication management | Media Training| 

 

Lusa 

Journalist 

Company Name: Lusa 

Dates Employed: Dec 1998 – Mar 2007  Employment Duration: 8 yrs 4 months 

Location: Lisbon 

National and International news coverage, mainly in Health themes: politics, 

economics, investigation, pharmaceuticals, patients organizations 

 

Education 

Catholic University of Portugal 

Degree Name: Master's degree (incomplete) Field Of Study:  Communication and 

Media Studies 

Dates attended or expected graduation: 2011 – 2013 

Social Sciences Institute – Lisbon University 

Degree Name: Postgraduate; Field Of Study: Therapeutics and Cultural Diversity; 

Grade 16 (0/20) 
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Dates attended or expected graduation: 2005 – 2005 

Boston University 

Degree Name: Program for Portuguese journalists; Field Of Study: Jornalismo 

Dates attended or expected graduation: 1998 – 1998 

Scholarship from Luso-American Foundation 

Universidade Nova de Lisboa 

Degree Name; Licentiate degree; Field Of Study: Cultural Anthropology 

Dates attended or expected graduation: 1990 – 1996 

Principal subjects: Social and Cultural Anthropology | Social Psychology | 

Anthropology of Space | Anthropology of Symbolic | Ethnology | Ethnography  

Dissertation Theme: "Stage the community: Identity construction through Theater in a 

Lisbon’s parish" 

Dissertation Classification: 16 (0/20)" 

(https://www.linkedin.com/in/helena-marteleira-00a65844/, visto em 29/8/2017) 

 

47) Henrique Burnay Macaísta Malheiros 

Experience 

 Eupportunity (QB,Lda) 

Senior Partner 

Dates Employed: 2009 – Present; Employment Duration: 9 yrs 

Location: Brussels Area, Belgium 

Senior partner, manager. 

 

 Instituto de Estudos Políticos – Universidade Católica Portuguesa 

Executive Committee 

Dates Employed: 2007 – Present 

Employment Duration: 11 yrs 

 European Parliament 

Political adviser 

Dates Employed: Oct 2004 – May 2009 

Employment Duration: 4 yrs 8 months 

Parlamento Europeu 

Political adviser 

Dates Employed: Oct 2004 – May 2009; Employment Duration: 4 yrs 8 months 

[Não consta do Linkedin: assessor de imprensa da ministra da Justiça Celeste Cardona, 

de 2002 a 2004] 

 

Grande Reportagem 

Jornalista, director adjunto 

Dates Employed: 1999 – 2002; Employment Duration: 3 yrs 

 O Independente 

jornalista/editor 

Dates Employed: 1991 – 2000; Employment Duration: 9 yrs 

Jornal O Independente 

Jornalista 

Dates Employed: 1991 – 1995; Employment Duration: 4 yrs 

 

Education 

Universidade Católica Portuguesa 

Degree Name: Ma; Field Of Study: Political Science 
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Dates attended or expected graduation 1996 – 1998  

(https://www.linkedin.com/in/henrique-burnay-8324511/, visto em 23/9/2018) 

 

48) Hugo Daniel Fonseca Sampaio Lopes 

Não foi jornalista (informação passada por Rui Peças) 

 

49) Inês Correia Massapina 

"Experience 

 Hospital do Espírito Santo de Évora EPE 

Responsável pelo Gabinete de Comunicação e Marketing 

Dates Employed: Jun 2011 – Present; Employment Duration: 6 yrs 3 months 

Location: Évora Area, Portugal 

Assessoria de Imprensa  

Gestão da comunicação e interna e externa  

RP  

Organização de Eventos  

Estratégias de marketing e comunicação  

Gestão de site e intranet  

Design e Conceção gráfica 

ABOUT DREAMS 

Diretora da About Dreams 

Dates Employed: May 2012 – Oct 2016;  Employment Duration: 4 yrs 6 months 

Location: Reguengos de Monsaraz 

A ABOUT DREAMS é uma agência de viagens e turismo com um destaque especial na 

região Alentejo, concebendo programas para dar a conhecer o Alentejo promovendo a 

cultura, a história e as tradições desta região e de Portugal. 

A ABOUT DREAMS também produz programas por medida, mediante solicitação dos 

clientes, para todo o mundo. A ABOUT DREAMS é ainda distribuidor de diversos 

operadores nacionais e internacionais. 

Min. Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

Assessora de Imprensa 

Dates Employed: Mar 2010 – Jun 2011  Employment Duration: 1 yr 4 months 

Location: Lisboa 

Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE E.P.E. ) 

Responsável pelo Gabinete de Comunicação e Marketing 

Dates Employed: Feb 2006 – Feb 2010 ; Employment Duration: 4 yrs 1 mo 

Location: Évora Area, Portugal 

Assessoria de Imprensa  

Gestão da comunicação e interna e externa  

RP  

Organização de Eventos  

Estratégias de marketing e comunicação  

Gestão de site e intranet  

Design e Conceção gráfica 

 

Education 

Universidade de Évora 

Degree Name: Mestrado em Gestão; Field Of Study: Especialização em Marketing 

Dates attended or expected graduation: 2015 – 2016 

Universidade de Évora 
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Degree Name: Curso de Especialização; Field Of Study: Mestrado em Gestão – 

Especialização em Marketing 

Dates attended or expected graduation: 2010 – 2011 

INA 

Field Of Study: Especialização em Marketing de Serviços 

Dates attended or expected graduation: 2006 – 2007" 

(https://www.linkedin.com/in/in%C3%AAs-massapina-2826ab29/?ppe=1, visto 2m 29/8/2017) 

 

50) Inês de Almada Cardoso Rapazote Fernandes Teixeira  

"Experience 

 newsmagazine VISÃO 

Journalist 

Dates Employed: Jun 2011 – Present;  Employment Duration: 6 yrs 3 months 

Location: Portugal 

Edição Fundação Calouste Gulbenkian 

Autora do livro "Por mais escura que seja a noite... amanhã é outro dia" 

Company Name: Edição Fundação Calouste Gulbenkian 

Dates Employed: Jan 2017 – Jan 2017;  Employment Duration: 1 mo 

Onze histórias de esperança 

Programa Descobrir, Fundaçao Calouste Gulbenkian 

Colaboradora esporádica 

Dates Employed: 2012 – 2016;  Employment Duration: 4 yrs 

 Ministry of Education 

Press advisor to the Minister of Education 

Dates Employed: Nov 2009 – Jun 2011;  Employment Duration: 1 yr 8 months 

Portuguese Ministry of Defence 

Press advisor to the Portuguese Minister of Defense 

Dates Employed: Sep 2006 – Nov 2009 ; Employment Duration: 3 yrs 3 months 

 newsmagazine VISAO 

Journalist 

Dates Employed: Sep 1999 – Aug 2006;  Employment Duration:7 yrs 

Jornal de Noticias 

Journalist 

Dates Employed: Jan 1998 – Aug 1999; Employment Duration: 1 yr 8 months 

 

Education 

 Universidade Católica Portuguesa 

Field Of Study: Social Communication 

Dates attended or expected graduation: 1994 – 1998 

Université Saint-Louis – Bruxelles 

Degree Name: candidature; Field Of Study: Sciences Economiques, Sociales et 

Politiques 

Dates attended or expected graduation: 1991 – 1994 

École Européenne de Bruxelles II 

Degree Name: Baccalaureat européen 

Dates attended or expected graduation: 1987 – 1991" 

(https://www.linkedin.com/in/inesrapazote/, visto em 29/8/2017) 

 

51) Ivone Carla de Matos e Dias Ferreira 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS  
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2015 – Doutoranda em Administração da Saúde – ISCSP – Universidade de Lisboa  

2003 –Mestrado em Sociologia Aprofundada da Realidade Portuguesa – Universidade 

Nova de Lisboa  

2003- Pós Graduação em Competitive Intelligence/Guerra de Informação – Academia 

Militar 

1996- Pós Graduação em Jornalismo Internacional – Escola Superior de Jornalismo do 

Porto 

1986- Licenciatura em História – Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

Ministério da Saúde – Hospital Garcia de Orta – desde setembro 2016 – Gabinete de 

Comunicação e Imagem e Comissão de Humanização e Comissão das Comemorações 

dos 25 anos do HGO.  

Ministério da Saúde – INEM – Março 2015 a setembro 2016 – Responsável pelo 

Gabinete de Marketing e Comunicação (comunicação de crise – comissão de serviço).  

Ministério da Saúde – Desde Julho 2012 – Técnica superior na ARS Algarve, 

Assessoria ao Conselho Diretivo. Envelhecimento Ativo, Humanização dos Centros de 

Saúde e Extensões. Informação e Comunicação Internas.  

Câmara Municipal de Loulé – 2010/2012 – Gestora de Projeto responsável pela 

Universidade Corporativa (Corporate University) e Responsabilidade Social da 

Inframoura, EM., empresa de infraestruturas de Vilamoura.  

Ministério da Saúde – 2009 – No HGO coordena várias iniciativas e projectos no 

âmbito da comunicação interna e externa e da responsabilidade social.  

Câmara Municipal de Lisboa – 2007 – Diretora do Departamento de Ação Social 2007 – 

Inicia a colaboração com a RDP-Antena 1 onde coordena, produz conteúdos e 

apresenta, em colaboração com Filomena Crespo, a rubrica semanal sobre “Violência 

Doméstica”, transmitida todas as segundas feiras. 

Ministério da Solidariedade e da Segurança Social – Agosto 2005 – Convidada a 

exercer funções de Técnica para as áreas da Educação, Saúde e Informação na EMCVD 

– Estrutura de Missão contra a Violência Doméstica, na dependência da Presidência do 

Conselho de Ministros e do Ministério da Solidariedade, Segurança Social e do 

Trabalho.  

Jan 2005 – Responsável pela Comunicação, Marketing e Relações Públicas do Hospital 

Garcia da Orta, em Almada.  

Ministério da Saúde – Agosto 2004/Dez 2004 – Assessora de Imprensa do Ministro da 

Saúde do XVI Governo Constitucional.  

Ministério da Educação – 2002/2004 – Adjunta no Gabinete do Ministro da Educação 

do XV Governo Constitucional desempenhando as funções de Assessora de Imprensa  

2001- Funcionária no Consulado Geral de Portugal em Genebra com funções nas áreas 

da Cultura e da Comunicação com as Associações Portuguesas ali existentes.  

Ministério dos Negócios Estrangeiros – 1999 – Gestora de projetos culturais no Instituto 

Camões. Organização das Feiras do Livro Português em Genebra e Rio de Janeiro.  

1998- Jornalista no CNL, Canal Notícias de Lisboa. Responsável pela área de 

Programação e Produção de Programas.  

1992- Jornalista da RTP nos jornais noticiosos Telejornal, 24 Horas e Acontece.  

1990- Jornalista na RTP Porto, convidada a assumir a chefia do Gabinete de Relações 

Públicas da RTP-Porto  

1988- Jornalista e responsável pelo Gabinete de Apresentação e Harmonização de 

Emissões da RTP-Porto  

1981- Ingressa nos quadros da RTP como Locutora/apresentadora. 
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(Informações fornecida pela própria) 

 

52) Jacinta do Rosário Fernandes Oliveira Santos 

Natural do Porto 

Trabalhava na Renascença antes de ser assessora. Há textos no site da RTP de 2012 

assinados por Jacinta Oliveira. 

Afirmou em conversa telefónica que nunca foi jornalista. 

 

53) Joana Andreia Martins Ricardo Réfega 

Formação: curso de jornalismo 

Anos de jornalismo: 5 

Destino profissional: agência de comunicação 

(Informações fornecidas em entrevista) 

 

54) Joana Ataíde Mota de Melo Antunes 

Data de nascimento – 9 de Março de 1975. 

Nacionalidade: portuguesa. 

Experiência profissional: 

Novembro de 2009-Setembro de 2010: 

Assessora de imprensa do Ministro dos Assuntos Parlamentares; 

Setembro de 2006-Novembro de 2009: 

Colaboradora do Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de 

Ministros. 

Principais funções: assessoria política e técnica para o desenvolvimento de estratégias 

para a promoção da igual participação das mulheres em todas as esferas da sociedade, 

apoiando, entre outros: a implementação das temáticas da igualdade de género no 

âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), em particular no 

Programa Operacional Potencial Humano (POPH); o desenvolvimento dos planos 

nacionais de acção, nomeadamente o III Plano Nacional para a Igualdade – Cidadania e 

Género (2007-2013), o Plano de Acção para a Eliminação da Mutilação Genital 

Feminina e o Plano Nacional de Acção para a implementação da Resolução CSNU 1325 

(2000) sobre Mulheres, Paz e Segurança; o acompanhamento do Fórum Educação para 

a Cidadania; 

Setembro de 2001-Julho de 2006: Colaboradora free-lancer em diversos projectos na 

área da investigação e da cidadania, nomeadamente para o Comité Português do 

Projecto UNESCO «A rota do escravo», a CIVITAS – Associação de Protecção e 

Promoção dos Direitos dos Cidadãos e o Centro de Estudos de História Contemporânea 

Portuguesa (CEHCP) do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa; 

2001: Estágio no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Direcção-Geral de Relações 

Bilaterais, Serviço da Ásia e Oceânia. 

 

Habilitações literárias: 

Em fase de elaboração da tese de mestrado em História Moderna e Contemporânea no 

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa; 

Pós-graduação em Relações Internacionais pela Faculdade Lusíada de Lisboa (2002-

2003); 

Licenciatura em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1995-

2000) 

(Diário da República, 29/3/2011) 
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55) Joana Isabel Valejo de Campos Correia 

(Sem informações) 

 

56) Joana Nunes Mateus 

Formação: Comunicação social 

Anos de jornalismo: 7 

Destino profissional: voltou ao jornal e pouco tempo depois foi por dez anos para fora 

do país. 

(Informações fornecidas pela própria) 

 

57) Joana Pinto de Sousa Leitão de Barros 

Experience 

 Amp Associates 

Account Manager 

Dates Employed: Sep 2016 – Present; Employment Duration: 1 yr 

 LPM 

Gestora de Clientes 

Dates Employed: Mar 2014 – Jul 2016;  Employment Duration: 2 yrs 5 months 

Location: Lisboa 

 Imago Llorente &Cuenca 

Consultora Sénior 

Dates Employed: Aug 2011 – Dec 2013 ; Employment Duration: 2 yrs 5 months 

 Parceiros de Comunicação S.A. 

Consultora 

Dates Employed: Jul 2009 – Dec 2010;  Employment Duration: 1 yr 6 months 

 Expresso 

Jornalista 

Dates Employed: Dec 2008 – Feb 2009;  Employment Duration: 3 months 

Secção de Economia do jornal Expresso, especializada em temas de marketing e 

comunicação. Colaboradora da revista Exame. 

 Fundação Alentejo Terra Mãe 

Assessoria de Comunicação 

Dates Employed: Apr 2005 – Aug 2006;  Employment Duration: 1 yr 5 months 

 XVI Governo Constitucional 

Assessora de Imprensa da Ministra da Cultura 

Dates Employed: Jul 2004 – Mar 2005;  Employment Duration: 9 months 

 XV Governo Constitucional 

Assessora de Imprensa do Ministro da Cultura 

Dates Employed: Apr 2002 – Mar 2004;  Employment Duration: 2 yrs 

 revista V 

Editora 

Dates Employed: Nov 1997 – Feb 2001;  Employment Duration: 3 yrs 4 months 

 revista Viver no Campo, 

Editora 

Dates Employed: Mar 1997 – Oct 1997;  Employment Duration: 8 months 

 DNA  (Diário de Notícias) 

Editora-adjunta 

Dates Employed: Nov 1996 – Mar 1997;  Employment Duration: 5 months 

 revista Fortuna 

jornalista 
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Dates Employed: Dec 1994 – Nov 1996;  Employment Duration: 2 yrs 

 Semanário 

Jornalista 

Dates Employed: Jul 1993 – Dec 1994;  Employment Duration: 1 yr 6 months 

 Imago 

Assessoria mediática 

Dates Employed: Jan 1991 – Jul 1993;  Employment Duration: 2 yrs 7 months 

 BA&N 

Assessoria mediática 

Dates Employed: Nov 1989 – Dec 1990; Employment Duration: 1 yr 2 months 

 

Education 

Instituto das Novas Profissões 

Field Of Study Relações Públicas 

 UCP 

Field Of Study: Filosofia" 

 

58) João Manuel Morgado Fernandes 

João Manuel Morgado Fernandes, nota biográfica: 

"Coordenador do Gabinete de Imagem, Protocolo e Imprensa do Infarmed, Autoridade 

Nacional do Medicamento (2015) 

Responsável pela Comunicação da José de Mello Saúde (2011-2014) 

Assessor de Imprensa do Primeiro-Ministro (2009-2011) 

Assessor de Imprensa do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

(2007-2009) 

Diretor adjunto do Diário de Notícias (2004-2007) 

Jornalista e Editor do Diário de Notícias (1992-2004) 

Jornalista e Editor da Agência Lusa (1988-1992) 

Jornalista da Rádio Comercial (1984-1988)" (Diário da República, 1/2/2016: 3708) 

Atualmente é assessor de imprensa do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, 

Pedro Marques 

 

59) João Paulo Marcelo Velez 

Tinha deixado de ser jornalista 12 anos antes de assumir a assessoria de imprensa do 

governo. Considerado como não jornalista. 

 

60) Joaquim Luís Fernandes Calé 

"Experience 

 ADBD Communicare 

Senior Account Manager 

Dates Employed: May 2017 – Present; Employment Duration: 4 months 

Location: Lisboa e Região, Portugal 

 ERSAR (Water and Waste Services Regulation Authority) 

Press Officer 

Dates Employed: Sep 2011 – Present;  Employment Duration: 6 yrs 

Location: Lisboa 

Responsible for the media relations of the organization. In charge of managing news 

and providing accurate, up-to-date information about water and waste services 
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regulation to the public via TV, press, radio and Internet. Preparing and divulging press 

releases as well as arranging articles and interviews with top management. 

 Portuguese Water Partnership 

Communications Manager 

Dates Employed: Mar 2012 – Nov 2016; Employment Duration: 4 yrs 9 months 

Location Lisbon Area, Portugal 

Managed the association's communications projects and media relations with the 

objective to promote internationalization of Portuguese water cluster. I was also 

responsible for the association's website and social media profiles content. 

 Pure Ativism – PR Agency, Lisbon 

Senior PR Consultant 

Dates Employed: Apr 2015 – Feb 2016; Employment Duration: 11 months 

Location: Lisboa e Região, Portugal 

Provided consultancy on public relations and public affairs to the Portuguese Brewers 

Association. I was responsible for other projects namely the European Central Bank 

Forum on Central Banking that was held in Sintra. 

 International Water Association 

Media Adviser 

Dates Employed: Sep 2014 – Sep 2014; Employment Duration: 1 month 

Responsible for creating and implementing the media strategy for the World Water 

Congress, that was held in Lisbon from 21th to 26th September. I managed to get 

interviews and reports in the major Portuguese media. 

 GCI 

Sustainability Consultant 

Dates Employed: Sep 2011 – Feb 2012; Employment Duration: 6 months 

In charge of advising partnering companies on the best sustainability strategies and 

providing them with accurate information on the subject. 

 Ministry for Environment 

Press Officer 

Dates Employed: Mar 2005 – Jun 2011; Employment Duration: 6 yrs 4 months 

Chief responsible for overall media relations as well as planning and executing 

communications strategies. Spokesperson role with the objective to provide up-to-date 

information to the public, preventing crisis situations. Advised Ministers and Secretaries 

of State on the best media practices. Responsible for securing wide media coverage in 

TV, radio, press and Internet. Organized political events, presentations, conferences and 

gatherings. Assisted the Minister in all environmental projects, speeches and other 

public initiatives. I was in charge of preparing media announcements and coordinating 

content of the Ministry's website. 

 Magazine Environment 21 

Editor-in-chief 

Dates Employed: Feb 2001 – Mar 2005; Employment Duration: 4 yrs 2 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

Defining content for the magazine, writing reports, articles, conducting interviews, 

editing and correcting texts. 
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Education 

   ISCSP – Portuguese Institute of Political and Social Sciences – University of Lisbon 

Degree Name: Pos-Graduated in Strategic Digital Communications 

Dates attended or expected graduation: 2016 – 2017 

 Lisbon School of Economics & Management 

Degree Name: Post-Graduated; Field Of Study: Sustainability Management 

Dates attended or expected graduation: 2013 – 2014 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

Degree Name: Degree; Field Of Study: Communication, Journalism, and Related 

Programs 

Dates attended or expected graduation: 1993 – 1998" 

(https://www.linkedin.com/in/joaquim-cale/, visto em 30/8/2017) 

 

61) Joaquim Miguel Vasconcelos Calado Lopes 

Requisitado à Sojornal (Diário da República, 13/8/2003) 

Sem curso superior 

Anos de jornalismo: 12 

Destino profissional: volta à profissão 

(Informações obtidas em conversa telefónica a partir de Bruxelas) 

 

62) Jorge Fernandes Campos da Costa 

"Nome: Jorge Fernandes Campos da Costa 

Data de nascimento: 12 de Janeiro de 1959 

Formação Académica: Licenciatura em Filosofia 

Experiência Profissional 

Investigador no Núcleo de Estudos de Conjuntura da Economia Portuguesa da 

Universidade Católica (NECEP) 

Assessor da ministra de Estado e das Finanças no XV governo 

Jornalista nas áreas de economia e finanças" 

Adjunto do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro 

(Diário da República, 29/5/2013) 

Adjunto do secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Pedro Lomba 

(Diário da República, 20/11/2015) 

 

63) José Carlos de Matos Costa 

Formação: sem curso superior completo 

Anos de jornalismo: 25 

Destino profissional: regressou à SIC e propuseram a rescisão – foi para o desemprego 

(Informações obtidas em conversa pessoal) 

 

64) José Carlos Vicente Simões Baptista 

Estudei Jornalismo na Escola Superior de Meios de Comunicação Social (ESMCS), 

entretanto extinta. 

Iniciei-me na profissão na Agência ANOP, em 1979, após um estágio proporcionado 

pela Agência a finalistas da ESMCS. Entre as três dezenas de participantes no estágio, 4 

foram convidados a permanecer na empresa. 
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Redactor nas editorias Internacional, Trabalho, Sindicalismo e Assuntos Sociais, e 

Política, da ANOP (1979 – 1982). Redactor nas editorias Nacional e de Economia da 

Agência Notícias de Portugal. 

Depois da ANOP trabalhei na Agência Notícias de Portugal, e foi nesta fase que 

acumulei durante algum tempo, em situação de duplo emprego, funções de Editor na 

Rádio Renascença. 

A fusão das agências ANOP e Notícias Portugal originou a Agência LUSA, onde passei 

a trabalhar, até 2003.  Editor de Ciência e Tecnologia da Lusa entre Novembro de 1998 

e Março de 2003. Coordenador na editoria Internacional da Lusa. Correspondente do 

semanário Expresso em Hong Kong, em 1988 e 1989. Delegado da Agência Lusa em 

Hong Kong, em 1988 e 1989.  

Entre esta data (2003) e 2005, ano em que fui convidado a integrar o Gabinete do 

Ministro, estive inactivo. 

2005 (Março) – 2011 (Junho), assessor de Imprensa no Gabinete do Ministro da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. (após o decidi não voltar ao jornalismo. 

Antecipei a reforma) 

(Informações fornecidas pelo próprio) 

 

65) José de Saldanha Carneiro de Almeida 

"Fiz um curso curto de jornalismo na Universidade Católica antes de ir para a tropa e 

depois comecei a trabalhar no jornal Novidades. Isso foi em 1972. 

Depois da tropa comecei em 1974 a trabalhar na Fundação Nacional de 

Estabelecimentos... a atual EPAC. De lá fui para a Direção Geral da Comunicação 

Social, do Ministério da Educação, onde fui ser assessor de imprensa. O ministro era o 

dr. João Palmério.  

Depois fui assessor de imprensa do Ministério da Administração Interna durante 3 anos. 

Posteriormente fui assessor de imprensa do Coronel Costa Braz, que foi Ministro dos 

Assuntos Sociais. Era o governo da AD, que durou um ano, até a morte de Sá Carneiro. 

Após a morte de Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa fui assessor do ministro das 

Finanças, Morais Leitão. Fiquei mais de uma legislatura, seis anos como assessor.  

Fui então assessor do ministro do Emprego e Segurança Social, Silva Peneda.  

Depois não pedi, fui recomendado e estive como assessor de imprensa do Pedro Santana 

Lopes como Secretário de Estado da Cultura, durante um ano.  

A seguir, fui assessor de imprensa do Alarcão Troni, que foi presidente do conselho de 

administração do CTT, durante 3 anos.  Fui assessor do ministro da Segurança Social e 

do Trabalho, Bagão Félix. A seguir fui para o Hospital de São José, na assessoria de 

imprensa do Gabinete Coordenador dos Hospitais Civis de Lisboa, com o professor 

Nuno Cordeiro Ferreira, recentemente falecido, onde fiquei por 15 anos até à reforma." 

Conversa por telefone 

 

66) José Pedro Marques dos Santos 

Formação: Jornalismo 

Anos de jornalismo: 20 

Destino profissional: voltou  à Lusa 

(Informações obtidas na entrevista) 

 

67) José Pedro Oliveira da Silva Pinto 
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Era assessor do Instituto Nacional da Aviação Civil (Diário da República, 8/4/2005 e 

Público,  6/9/1999), quando foi requisitado para o governo e foi nomeado para ser 

assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

(http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2c/09/01/002/2002-04-20?sft=true#p5) 

 

68) Judite Isabel de Oliveira César de Lima 

Experience 

 EMA, Empresa de Meios Aéreos 

Assessora de Imprensa/RP 

Dates Employed: Jun 2010 – Present; Employment Duration: 8 yrs 4 months 

Location: Lisboa 

RDP 

Realizadora de rádio – Antena 2 

Dates Employed: Mar 1990 – Mar 2010: Employment Duration: 20 yrs 1 month 

Location: Lisboa 

 Ministério da Administração Interna 

Assessoria de Imprensa 

Dates Employed: Jun 2007 – Sep 2008; Employment Duration: 1 yr 4 months 

 

Education 

 Colégio Oblatas e Liceu Passos Manuel 

 

Faculdade de Letras de Lisboa 

Degree Name: Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas Românicas; Field Of 

Study: Faculdade de Letras de Lisboa 

(LinkedIn) 

 

69) Leonor Maria de Seixas Ribeiro da Silva  

Formação: Comunicação 

Anos de jornalismo: 7 

Destino profissional: Embaixada de Portugal na Áustria, assessoria do presidente da 

Comissão Europeia 

(Informações obtidas na entrevista) 

 

70) Lourenço Nobre da Veiga Pereira Coutinho 

" Lourenço Pereira Coutinho nasceu em Lisboa em 1973 e é licenciado em História.  

Trabalhou no Protocolo da Expo’98, foi Técnico Superior da Direção de Comunicação 

do ICEP, e Assessor da ministra da Educação do XVI Governo Constitucional.  

É autor do ensaio Do Ultimato à República (2003), e dos romances Na Sombra de João 

XXI (2006), Fim d’Época (2007), Baile de Máscaras (2008), e Cinco de outubro (2010).  

Atualmente, e para além da escrita e da pesquisa histórica, dedica-se à direção de 

projetos editoriais." 

(https://www.sextanteeditora.pt/autor/lourenco-pereira-coutinho, visto em 30/8/2017) 

Publicou pela Sextante Editora. 

"Caro Jair, penso que não me enquadrarei na amostra que pretende estudar. De facto, 

integrei o gabinete de imprensa da ministra da educação Carmo Seabra mas, na prática, 

apenas dava uma ajuda nesta área ao assessor de imprensa, Francisco de Mendia. Os 

meus pelouros como assessor ficaram se na prática no acompanhamento das questões 

ligadas ao ensino do português no estrangeiro e às relações com o parlamento. Sou 

historiador, docente e investigador de História Institucional e Política contemporânea. 
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Apesar de colaborar pontualmente com a imprensa escrita, nao sou nem nunca fui 

jornalista. 

Espero ter ajudado, 

Melhores cumprimentos, 

 

Caro Jair, penso que não me enquadrarei na amostra que pretende estudar. De facto, 

integrei o gabinete de imprensa da ministra da educação Carmo Seabra mas, na prática, 

apenas dava uma ajuda nesta área ao assessor de imprensa, Francisco de Mendia. Os 

meus pelouros como assessor centraram se na prática no acompanhamento das questões 

ligadas ao ensino do português no estrangeiro e às relações com o parlamento. Sou 

historiador, docente e investigador de História Institucional e Política contemporânea. 

Apesar de colaborar pontualmente com a imprensa escrita, nao sou nem nunca fui 

jornalista. 

Espero ter ajudado, 

Melhores cumprimentos, 

 

Só mais um esclarecimento, isto não invalida que não tivesse qualificações para, quando 

necessário, auxiliar o assessor de imprensa, pois, anteriormente (1999-2001) fui técnico 

superior da direção de comunicação do então ICEP Portugal, organismo estatal 

dependente do ministério da economia, e responsável pela promoção no estrangeiro da 

economia e do turismo português. 

(resposta por e-mail) 

 

 

 

71) Luís Filipe Catita Rego 

(Ex-jornalista da SIC e assessor de imprensa do grupo parlamentar do PS) 

Formação superior: 

Professor do ensino básico 

Quantos anos exerceu jornalismo antes de ser assessor de imprensa? 

20 anos 

Para onde foi depois de ser assessor de imprensa do governo? 

Assessor de imprensa do grupo parlamentar do PS no parlamento português. 

Atualmente é assessor de imprensa do grupo parlamentar do PS no Parlamento Europeu 

(Informação obtida por telefone a partir de Bruxelas) 

 

72) Luís Goldschmidt Ferreira 

"Como Assessor trabalhei com Walter Marques, Nuno Morais Sarmento, Carlos Santos 

Ferreira, Faria de Oliveira, José de Matos e agora com Paulo Macedo. Gosto de ter uma 

visão global do que se passa na empresa para ter as prioridades em dia. A diferença está 

nos detalhes e na informação recolhida. Trabalhar a informação é o que mais gosto. 

Torna mais fácil decidir o que comunicar. 

(...) 

Experience 

 Caixa Geral de Depósitos 

Chief Press Officer 

Dates Employed: Oct 2006 – Present;  Employment Duration:10 yrs 11 months 

Location: Av. João XXI 63, Lisboa 

 Governo de Portugal 

Adjunto do Ministro de Estado e da Presidência 
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Dates Employed: Oct 2003 – Jan 2005;  Employment Duration:1 yr 4 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

Trabalhos na área da comunicação sob orientação do Ministro da Presidência, Dr. Nuno 

Morais Sarmento. 

ANA – Aeroportos de Portugal, SA 

Chefe do Gabinete de Comunicação 

Dates Employed: Jan 2003 – Oct 2003;  Employment Duration: 10 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

Responsável pelo Gabinete com as relações com a imprensa da empresa sob direção do 

Presidente do Conselho de Administração, Dr. Walter Marques. 

ANA – Aeroportos de Portugal, SA 

Chefe de Serviço de Comunicação e Imagem 

Dates Employed: Apr 1999 – Sep 2003; Employment Duration:4 yrs 6 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

Responsável pelo Serviço de Comunicação Exterior da ANA na dependência do Diretor 

de Relações Exteriores da empresa. 

Revista Valor 

Chefe de Redação 

Dates Employed: Sep 1998 – Mar 1999;  Employment Duration: 7 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

Transformação de uma revista de economia para uma revista sobre a economia digital . 

 Semanário Económico 

Editor 

Dates Employed: 1996 – 1998; Employment Duration: 2 yrs 

Location: Lisbon Area, Portugal 

Editor do caderno de Empresas. Sob a direção de Horácio Piriquito, o jornal chegou a 

vender 20 mil exemplares à sexta feira. Trabalhos sobre aviação civil, construção e 

imobiliário, indústria automóvel. 

Jornal O Independente 

Jornalista 

Dates Employed: Mar 1993 – 1996; Employment Duration: 3 yrs 

Location: Lisbon Area, Portugal 

Jornalista de Economia no Caderno O Dinheiro. 

Education 

 Universidade Lusíada de Lisboa 

Degree Name: Licenciado; Field Of Study: Direito 

 Instituto Superior de Gestão 

Degree Name: Mestrando; Field Of Study: Investimento e Internacionalização de 

Empresas 

Dates attended or expected graduation: 2012 – 2013 

Católica Lisbon School of Business and Economics 

Degree Name: Relações com Investidores e Mercados de Capitais; Field Of Study: 

Administração de Investimentos Financeiros 

Dates attended or expected graduation 2013 

Curso para aquisição de competências em Investor Relations." 

(https://www.linkedin.com/in/luis-goldschmidt-4a71b246/, visto em 3078/2017) 

Já tinha deixado o jornalismo há muitos anos quando foi ser assessor de imprensa do 

governo (segundo conversa telefónica) 
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73) Luís Manuel de Oliveira Neves 

Experience 

 Estudio de Comunicación – Consultores de comunicación y RR.PP. 

Consultor de comunicação 

Dates Employed: Jul 2015 – Present ; Employment Duration: 3 yrs 3 months 

Definição de estratégias de comunicação, implementação de planos de comunicação, 

storytelling, gestão de relação com os media. Comunicação de crise. 

 Creative Industries Programs By SC 

Curador 

Dates Employed: 2017 – 2017; Employment Duration: less than a year 

Location: São Paulo e Região, Brasil 

Curadoria da exposição Amália, Saudades do Brasil apresentada no Consulado Geral de 

Portugal em São Paulo por ocasião da visita do Presidente da República, Marcelo 

Rebelo de Sousa ao Brasil (www.presidencia.pt/?idc=10&idi=112685). Apresentada 

posteriormente na Cidade das Artes, Rio  

de Janeiro 

 Casa das Mudas  

Consultor 

Dates Employed: 2016 – 2016; Employment Duration: less than a year 

Location: Calheta 

Consultor do Centro das Artes Casa das Mudas (Madeira).  

Programação e serviços de extensão cultural.  

 Gastronomic Culture 

Consultor 

Dates Employed: 2016 – 2016; Employment Duration: less than a year 

Location: Lisboa 

Consultor no projecto Gastronomic Culture , divulgação da cultura gastronómica 

portuguesa no estrangeiro (www.gastronomic-culture.com)  

Pesquisa e escrita de guiões. Relações Públicas.  

 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 

Curador 

Dates Employed: 2015 – 2015; Employment Duration: less than a year 

Location: Minas Gerais 

Curadoria da exposição Aubusson, Minas e outros lugares (Galeria BDMG Cultural – 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Brasil). 

 Arte Privada – Maria Holstein Campilho 

Curador e Produtor Cultural 

Dates Employed: 2015 – 2015; Employment Duration: less than a year 

Location: Lisboa 

Curadoria e Produção da exposição Heart(s) – 2002/2010, de Manuel Amorim, 

organizada por «Arte Privada – Maria Holstein Campilho», na Pátria Interiores 

(Lisboa); 

 Manufactura de Tapeçarias de Portalegre, Lda 

Curador. Responsável pelo processo de internacionalização. 

Dates Employed: Nov 2010 – Feb 2013; Employment Duration: 2 yrs 4 months 

Produção das exposições Homenagem (SNBA, Lisboa em 2011); L´Arazzo di 

Portalegre – Espressione Contemporânea di un´Arte Secolare (IPSAR, Roma em 2011); 

Linha d ´Água (Museu da Cidade de Aveiro, 2012);  

curadoria da exposição A Arte da Tapeçaria – Tradição e Modernidade,... See more 

 Fundação Eugénio de Almeida 
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Formador 

Dates Employed: Nov 2011 – Nov 2011; Employment Duration: 1 month 

Location: Évora 

Responsável pelo Curso «A Comunicação On-line nas Instituições Culturais» – 12 

horas.  

 Museu Nacional de Historia Natural 

Formador 

Dates Employed: Jun 2011 – Jun 2011; Employment Duration: 1 month 

Location: Lisboa 

Formador no Programa de Guias do Museu Nacional de História Natural e da Ciência 

da Universidade de Lisboa  

Responsável pela acção «Comunicação e Interacção com os Públicos»  

 Escola de Protocolo, Comunicação e Artes da Madeira 

Professor 

Dates Employed: May 2009 – Dec 2010; Employment Duration: 1 yr 8 months 

Location: Funchal 

Docência em vários cursos, pós-graduações e formações nas áreas de Assessoria de 

Imprensa, Produção Cultural, Comunicação e Dinamização de Património e Museus.  

 Direção-Geral das Artes do Ministério da Cultura  

Mediador de estágios do Programa INOV-Art 

Dates Employed: Oct 2009 – Nov 2010; Employment Duration:1 yr 2 months 

Location: Lisboa 

Direcção-Geral das Artes  

Ministério da Cultura  

Mediador de estágios do Programa INOV-Art  

Contactos com instituições para angariação de estágios na área da Cultura... See more 

 Mostra Internacional de Teatro de Oeiras – MITO 

Assessor de imprensa 

Dates Employed: Jul 2009 – Sep 2010; Employment Duration: 1 yr 3 months 

Assessor de Imprensa das duas edições da Mostra Internacional de Teatro de Oeiras – 

MITO (de Julho a Setembro de 2009 e de Agosto a Setembro de 2010)  

 PGA – Portugália Airlines 

Assessor de Comunicação (freelancer) 

Dates Employed: Jan 2009 – Jun 2010; Employment Duration: 1 yr 6 months 

Assessor de Comunicação em regime de freelancer  

Gestão da comunicação interna, acções de comunicação institucional – site, newsletter.  

 Escola Superior de Biotecnologia – UCP  

Professor 

Dates Employed: Sep 2000 – Jun 2010; Employment Duration: 9 yrs 10 months 

Universidade Católica Portuguesa – Escola Superior de Biotecnologia e AESBUC – 

Associação para a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica  

Ensino/Formação  

 Museu de Arte Sacra e Etnologia de Fátima 

Formador 

Dates Employed: May 2010 – May 2010; Employment Duration: 1 month 

Responsável pelo workshop «Como divulgar actividades culturais» – seis horas.  

 Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

Professor convidado 

Dates Employed: Apr 2010 – Apr 2010;  Employment Duration: 1 month 
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Seminário da Pós-Graduação em Direito da Cultura e do Património Cultural, 

subordinado ao tema: «O enquadramento do apoio comunitário aos museus 

portugueses».  

 Ministério dos Negócios Estrangeiros – Instituto Diplomático  

Professor no Curso de Formação Diplomática 2010-2011 

Dates Employed: Mar 2010 – Mar 2010; Employment Duration: 1 month 

Responsável pelo módulo «Comunicar com os media», no Curso de Adidos de 

Embaixada – seis horas.  

 Museu da Presidência da República 

Formador 

Dates Employed: Mar 2009 – Mar 2010; Employment Duration: 1 yr 1 month 

Responsável pelo Curso «Como Comunicar com os Media nas Instituições Culturais» – 

12 horas, ministrado em 2009 e em 2010  

 Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Assessor de Imprensa no Centro dos Media na XIX Cimeira Ibero-Americana 

Dates Employed: Nov 2009 – Dec 2009;  Employment Duration: 2 months 

 Soprofor – Sociedade Promotora de Formação, Lda. 

Formador 

Dates Employed: Feb 2009 – Apr 2009;  Employment Duration: 3 months 

Formador no Curso EFA – NS (Educação e Formação de Adultos, nível secundário) de 

Técnico de Informação e Animação Turística  

Responsável pelo módulo de Património Cultural – 50 horas.  

 Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Consultor no Portal Oficial da Presidência Portuguesa da União Europeia 2007 

Dates Employed: Jun 2007 – Dec 2007;  Employment Duration: 7 months 

Consultor da equipa da CIDOT – Estúdio de Comunicação que fez a gestão e 

coordenação da informação do Portal Oficial da Presidência da União Europeia 2007  

Produção de conteúdos através do sistema de gerenciamento de conteúdos de websites 

Content Management Systems (CMS) e do Centro de Gestão da Rede Informática do 

Governo  

 Fundação de Serralves 

Guia (freelancer) 

Dates Employed: Jan 2006 – Apr 2006; Employment Duration: 4 months 

Concepção e orientação de visitas à exposição “O Poder da Arte”, patente na 

Assembleia da República, Lisboa, em regime freelancer, para a Fundação de Serralves.  

 Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja 

Produtor 

Dates Employed: May 2005 – 2006; Employment Duration: 1 yr 

Angariação de mecenato e divulgação da Exposição «A Invenção do Mundo – Arte 

Sacra da Diocese de Beja», integrada na programação de Faro, Capital Nacional da 

Cultura.  

 Mnistério da Cultura  

Assessor de imprensa/Adjunto do Gabinete do Ministro da Cultura 

Dates Employed: May 2002 – Mar 2005; Employment Duration: 2 yrs 11 months 

Ministério da Cultura  

Gabinete do Ministro  

Adjunto/Assessor de Imprensa, nos XV e XVI Governos Constitucionais  

Comunicação institucional, promoção/divulgação da imagem institucional... See more 

 ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche, Peniche 

Formador 
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Dates Employed: Dec 2004 – Feb 2005; Employment Duration: 3 months 

Responsável pelo módulo de Comunicação Empresarial do Curso Gestão para Micro e 

Pequenas Empresas.  

 Câmara Municipal de Tomar 

Técnico Superior – área de Museus 

Dates Employed: Mar 2001 – Apr 2002;  Employment Duration: 1 yr 2 months 

Museólogo. Gestão da rede museológica do concelho. Inventário dos bens museológicos 

e investigação das colecções. Acompanhamento da instalação do Núcleo de Arte 

Contemporânea José-Augusto França  

Organização, montagem e divulgação de exposições temporárias, realização de visitas  

Notícias de Leiria/Família Cristã/Logomedia 

Jornalista freelancer 

Dates Employed: Oct 1998 – Dec 2001; Employment Duration: 3 yrs 3 months 

 Ministério da Cultura – Instituto Português das Artes do Espectáculo 

Técnico Superior do Gabinete de Divulgação e Informação 

Dates Employed: Apr 2000 – Oct 2000;  Employment Duration: 7 months 

Instituto Português das Artes e do Espectáculo – IPAE  

Contactos com agentes culturais e imprensa. Análise técnico-financeira de actividades a 

apoiar e emissão de pareceres. Produção de conteúdos para a Newsletter da Instituição.  

 Câmara Municipal de Leiria 

Gestor cultural 

Dates Employed: Jun 2000 – Aug 2000;  Employment Duration: 3 months 

Câmara Municipal de Leiria / Teatro José Lúcio da Silva – Programa Leader II  

Programação, organização e divulgação do Ciclo de Cinema Itinerante ao ar livre 

(concelho de Leiria).  

 Expo 98 – Pavilhão da Santa Sé 

Produtor cultural 

Dates Employed: Jul 1997 – Sep 1998; Employment Duration: 1 yr 3 months 

Julho 1997 a Setembro 1998  

Pavilhão da Santa Sé – Expo 98  

Produção Cultural  

Montagem da exposição. Organização e execução do plano de actividades, imagem e 

divulgação 

 

Education 

 Universidade Lusófona 

Degree Name: Mestrado; Field Of Study: Museologia 

Dates attended or expected graduation: 2000 – 2005 

O Programa Operacional da Cultura na Modernização e Dinamização dos Museus 

Portugueses 

 Universidade Católica Portuguesa 

Degree Name: Licenciatura; Field Of Study: Comunicação Social e Cultural 

Dates attended or expected graduation 1992 – 1997 

 

"Trabalhei como jornalista durante um ano, mas não cheguei a ter carteira de imprensa. 

Foi na imprensa regional, no Notícias de Leiria. Foi de 1999 a 2000 e tinha como diretor 

o António José Laranjeiras. Saí do jornal, fui fazer mestrado em museologia e comecei a 

trabalhar na Câmara de Tomar, na montagem do museu José Augusto França.  

Tinha sido colega de faculdade do David Dinis. Depois, respondi a um anúncio e fui 

trabalhar na Expo no pavilhão do Vaticano.  
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Um ano depois, o David Dinis foi para o Durão Barroso e sugeriu-me para trabalhar 

com o Pedro Roseta, porque era preciso uma pessoa para a Cultura. O convite era 

irrecusável, era a área em que pretendia trabalhar.  

Em jornalismo, depois disso apenas fiz alguns trabalhos esporádicos para a Família 

Cristã". 

(Conversa telefónica com Luís Neves) 

 

74) Luís Miguel Monteiro Bernardo 

Formação: Direito 

Anos de jornalismo: 5  

Destino profissional: assessoria empresarial 

(Informações obtidas na entrevista) 

 

 

75) Madalena Maria Flora de Freitas Aguiar Trindade 

Madalena Aguiar Trindade 

Directora Geral na PLU+S – Law Firm Consulting 

PLU+S – Law Firm Consulting   Instituto de Empresa 

Experience 

 PLU+S – Law Firm Consulting 

Directora Geral 

Dates Employed: Jan 2011 – Present; Employment Duration: 6 yrs 7 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 PLMJ 

Directora Comunicação Interna, RH, Fomação, KM e BD 

Dates Employed: Jan 2008 – Dec 2010;  Employment Duration: 3 yrs 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 Uria Menendez Portugal 

Responsavel Comunicação/Marketing, RH, KM e BD – Portugal 

Dates Employed: Jan 2005 – Dec 2007;  Employment Duration: 3 yrs 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 Confederação Turismo Portugal 

Responsavel Comunicação 

Dates Employed: Jan 2005 – Jan 2006;  Employment Duration: 1 yr 1 mo 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 Ministerio da Justiça 

Assessora de Imprensa/Comunicação Institucional 

Dates Employed: Aug 2004 – Jan 2005; Employment Duration: 6 months 

Location: Lisboa 

 Semanario Vida Economica 

Responsavel Editorial da Redacção Lisboa 

Dates Employed: Jan 2000 – Oct 2002; Employment Duration: 2 yrs 10 months 

Location: Lisboa 

 Lusomundo SGPS 

Advogada In House 

Dates Employed: Sep 1997 – Dec 1999; Employment Duration: 2 yrs 4 months 

Location: Lisboa 

 

Education 

Instituto de Empresa 
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Field Of Study: Lawyers Managment Program 

Dates attended or expected graduation: 2010 – 2012 

College of Law of England and Walles 

Field Of Study: Business Administration and Management, General 

Dates attended or expected graduation: 2010 – 2011 

Cenjor 

Field Of Study: Jornalismo 

Dates attended or expected graduation: 2000 – 2002 

Universidade Catolica Portuguesa 

Field Of Study: Pos Graduação em Jornalismo Judiciario 

Dates attended or expected graduation: 2000 – 2001 

ISCTE 

Degree Name: Mestrado; Field Of Study: Comunicação e Marketing 

Dates attended or expected graduation: 1999 – 2001 

 Universidade Católica Portuguesa 

Degree Name: Licenciatura; Field Of Study: Direito 

Dates attended or expected graduation: 1990 – 1995 

(https://www.linkedin.com/in/madalena-aguiar-trindade-24950026/, visto em 3/9/2017) 

 

76) Mafalda Almeida Azevedo Rodrigues da Costa Pereira 

Experience 

 Gabinete do Primeiro Ministro 

Adjunta de Imprensa do Primeiro Ministro 

Dates Employed: Jan 2010 – Jun 2011; Employment Duration: 1 yr 6 months 

Location: Lisboa 

Adjunta de Imprensa do Primeiro Ministro José Sócrates no XVIII Governo 

Constitucional 

 

 Europeias e Legislativas 2009 

Assessora 

Dates Employed: Jun 2009 – Oct 2009; Employment Duration: 5 months 

Campanhas eleitorais: Europeias e Legislativas 2009 

 Channel V Media 

Associate / Research Manager 

Dates Employed: Feb 2008 – May 2009; Employment Duration: 1 yr 4 months 

Location: NY – USA 

Contactos regulares com os clientes para planeamento e coordenação do trabalho; 

Selecção dos meios de Comunicação Social que interessam às iniciativas mediáticas dos 

clientes e identificação dos jornalistas mais adequados; Edição de conteúdos para 

jornalistas (comunicados de imprensa, informações de agenda, etc.); Execução de 

conteúdos para os websites e blogs de cada cliente; Colaboração na recomendação de 

linhas estratégicas de comunicação e de marketing e elaboração de propostas de New 

Business 

 UNITED NATIONS 

Assessora de Imprensa 

Dates Employed: Feb 2007 – Dec 2007; Employment Duration: 11 months 

Location: Missão de Portugal junto das Nações Unidas (NY-USA) 

Presidência da União Europeia  

Responsável pela elaboração diária da resenha de imprensa nacional e internacional. 

Edição de dossiês de imprensa no âmbito das Nações Unidas e da União Europeia. 
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Contactos regulares com a Comunicação Social para transmissão de informações e 

prospecção de oportunidades de comunicação; Promoção de entrevistas, artigos e 

reportagens; Recepção e acompanhamento de jornalistas nos momentos programados. 

Reestruturação e manutenção do site corporativo da Missão – criação de novos 

conteúdos. Organização de diversos eventos culturais no contexto da Presidência da 

União Europeia. 

Coordenação de reuniões de informação com os peritos da UE com vista à participação 

e elaboração de uma posição comum defendida no Comité de Informação das Nações 

Unidas. Coordenação de iniciativas da União Europeia junto das Nações Unidas 

 SIC MULHER 

Executive Producer 

Dates Employed: Sep 2002 – Dec 2006 

Employment Duration: 4 yrs 4 mos 

Location: Lisboa 

 BA&N 

Senior Account Executive 

Dates Employed: Mar 2002 – Sep 2002 

Employment Duration: 7 months 

 SUMO PUBLICIDADE – Advertising Agency 

Account Executive 

Dates Employed: Mar 2001 – Feb 2002 

Employment Duration: 1 yr 

Education 

New York University 

Degree Name: Specialization; Field Of Study: Media Relations & Publicity Techniques; 

Advertising Campaign Strategies 

Dates attended or expected graduation: 2007 – 2007 

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 

Degree Name: Post-Graduated; Field Of Study: Marketing Management 

Dates attended or expected graduation 2002 – 2003 

Post-Graduate Degree in Marketing Management at the Superior Institute of Economics 

and Management (ISEG), Lisbon, Portugal. Grade 15/20. 

Universidade Católica Portuguesa 

Dates attended or expected graduation: 1995 – 2001 
(https://www.linkedin.com/in/mafaldaar/) 

 

77) Manuel Aires de Vasconcelos e Meneses  

Jornalista da RTP, em 2000 foi nomeado para conselheiro de imprensa da REPER em 

Bruxelas 

Aprovado em concurso para assessor parlamentar na Assembleia da República em 

18/2/2016 

(http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626

d56304c334e706447567a4c32527a5957597652464a49515339446232356a64584a7a62

334d7655454e444c5441324c5449774d54556c4d6a41744a5449774d44496c4d6a42516

2334e3062334d6c4d6a426b5a5355794d46527959574a68624768765830467a6332567a

633239794a54497755474679624746745a57353059584a66773446795a57456c4d6a426

b5a5355794d464a6c5a47484470384f6a627938794e4441794d6a41784e6c395151304d7

44d4459744d6a41784e56397361584e30595355794d47526c5a6955794d475634593278

3161575276637955794d47556c4d6a426863484a76646d466b62334e665958427663795

5794d44496c4d6a42745a5852765a47386c4d6a427a5a57786c5932467658334a6c5a474

84470384f6a627935775a47593d&fich=24022016_PCC-06-
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2015_lista+def+excluidos+e+aprovados_apos+2+metodo+selecao_reda%C3%A7%C3

%A3o.pdf&Inline=true, visto em 31/8/2017) 

Em 2013 foi pivô do telejornal da RTP2 

Formação: Não tinha curso superior quando foi ser jornalista 

Anos de jornalismo: 26 

Destino profissional: retornou ao jornalismo 

(Informações obtidas na entrevista) 

 

78) Manuel Angelo Garces Janes 

Antes foi assessor de imprensa do ministro da Educação Roberto Carneiro, em despacho 

publicado no Diário da Rapública em 2 de outubro de 1987. 

(Sem outras informações) 

 

79) Manuel Guilherme do Nascimento Pereira Lage 

Morreu o jornalista Manuel Lage 

29 DE DEZEMBRO DE 2012  17:55 

Lusa 

O jornalista Manuel Lage, que foi também assessor de imprensa no Governo de Sócrates, 

morreu hoje aos 62 anos, disse à Lusa fonte familiar. 

Manuel Guilherme do Nascimento Pereira Lage nasceu a 24 de dezembro de 1950 em 

Lisboa e em 1974 chegou ao jornalismo pela Rádio Clube Português, onde permaneceu 

durante um ano. 

Ao longo da vida passou pela RTP, pela RDP, pela TDM (Televisão e Rádio de Macau) 

e pela assessoria de imprensa na Câmara de Sintra, na Autoridade de Segurança Alimentar 

e Económica (ASAE) e, entre 2008 e 2009, no Ministério da Administração Interna. 

Entre 1985 e 1988 foi correspondente para vários meios de comunicação social, entre eles 

a agência Lusa, nos Estados Unidos, de onde partiu para Macau para coordenar o 

telejornal diário "24 Horas" e editar e apresentar o programa de informação "Mosaico". 

Durante os anos de 2000 e 2001 ocupou cargos de destaque na política enquanto adjunto 

do ministro-adjunto do primeiro-ministro e adjunto do ministro do Desporto e Juventude. 

O velório está marcado para as 18:00 de hoje na igreja do Seminário de Alfragide. A 

missa fúnebre decorrerá pelas 15:00 de domingo na igreja, de onde o corpo seguirá para 

o Cemitério do Alto de S. João, Lisboa. 

(Diário de Notícias, http://www.dn.pt/tv-e-media/interior/amp/morreu-o-jornalista-manuel-lage-2969085.html, visto em 22/6/2017) 

 

80) Maria Antónia de Jesus Carvalho Henriques Lisboa 

Experience 

 Lx Consulting – PR & Communication 

Dates Employed: Mar 2011 – Present; Employment Duration: 6 yrs 6 months 

Location: Lisboa 

Board of Lx Consulting – Development of integrated communication projects in 

strategic communication, public relations and public and Governmental affairs areas. 

Turn communication into a tool of strategic business management and organization, 

creating value by offering services that contribute to strengthening the visibility and 

reputation of institutional organizations, as well as to broaden and deepen their 

relationship network. 

Strategic communication, Media Relations and Public Relations 

Reputation management, Marketing communication, Public and Governmental Affairs, 

Crisis communication, HR 
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Clients – ONGs, Pharmaceutical Industry, Medical Society´s, public institutes, 

Universities, National School of Public Health, Health Ministry of Angola, Clinica 

Girassol (Angola), etc. 

Same Academic Qualifications: Post Graduation in Organizational Communication at 

the Social Communication High School; PAGE – Advanced Management Programme 

for Executives, at the Catholic University, Lisbon; Bachelor's degree in Public Relations 

and Advertising at the New Professions Institute; KOL & PR Management 

P.M.ACADEMY UK – Merit Diploma; Negotiation and Objectives setting ; Situations 

Leadership; Capabilities Assessment Interviewing; Value Based Management ; Chance 

Management – PORTUGUESE CATHOLIC UNIVERSITY;  

SOCIAL SKILLS AND TECHNIQUES – great communication skills, adaptation and 

interaction with other people in all kinds of situations. 

Is familiar with the requirements of a wide range of communication channels and tools 

and has detailed knowledge and experience of some; 

strategic organizational communication, Corporate identity, HR and Internal 

communications, Market research, Media relations, Presentations, Sponsorship, 

Exhibition/event management, 

Government relations and legislative processes 

 Lx consulting 

Strategic Communication – specialized in strategic organizational communication 

Dates Employed: Mar 2011 – Present; Employment Duration: 6 yrs 6 months 

Location: Lisboa, Guiné Equatorial e Cabo Verde 

A Lxconsulting desenvolve projectos de comunicação integrada nas áreas estratégicas 

da comunicação de massas, relações públicas e governmental affairs.  

Potenciação das estratégias comunicativas enquanto ferramentas para a gestão dos 

negócios e das organizações, com a criação de um valor acrescentado por intermédio de 

serviços que contribuem para o fortalecimento da visibilidade e da reputação das 

instituições, bem como para o alargamento e aprofundamento da sua rede de relações e 

de influência. Comunicação estratégica, negociação e relação com os media, gestão da 

reputação corporativa, marketing comunicacional, governmental affairs, gestão de 

comunicação de crise, planeamento e organização de eventos. 

A Lx consulting tem vindo a desenvolver programas de aconselhamento estratégico 

para empresas a operar em Africa (ex. Angola e GE) 

 Consultants in International Business 

Strategic Consulting 

Dates Employed: Jan 2013 – Jun 2016; Employment Duration: 3 yrs 6 months 

Location: Guiné Equatorial 

Lx consulting 

Consultores especialistas em internacionalização e implementação de empresas para o 

mercado da Guiné Equatorial e Africa Ocidental 

Atuando principalmente em processos de consultoria operacional com foco na 

gestão/administração de processos e projectos, serviços especializados de apoio à 

gestão/administração, recursos humanos e infraestrutura tecnológica e física. 

a negócios internacionais. 

Em Malabo, República da Guiné Equatorial, atua primordialmente nas áreas de Relações 

Governamentais e Institucionais, Planeamento e Pensamento Estratégico, e Comércio 

Internacional, desenvolve projetos e consultorias para empresas estrangeiras e locais. 

Utilizando uma crescente rede de negócios, construída por meio de parcerias de alto valor 

estratégico, também se faz presente no agenciamento, prospeção e intermediação de 

negócios. 
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A empresa conta com profissionais, consultores associados e parceiros de negócio 

altamente especializados, com grande experiência no mercado corporativo, de forma a 

manter um sustentável relacionamento estratégico com diversos interlocutores-chave. 

Com uma metodologia de trabalho diferenciada, privilegiando a flexibilidade, 

criatividade, customização e o foco nos resultados, objetiva a co-criação de valor às 

atividades do cliente nas diferentes áreas de atuação, sempre com respeito à ética e às 

políticas internas e públicas. 

Public Relations and Communications 

Dates Employed: Jan 2011 – Sep 2013; Employment Duration: 2 yrs 9 months 

Location: Lisboa 

Consulting 

 Ministério da Saúde 

Assessora da Ministra da Saúde para a Comunicação Social / Media Relations Minister 

of Health 

Dates Employed: Feb 2010 – Jan 2011; Employment Duration:1 yr 

Location: Ministério da Saúde de Portugal – XXVIII Governo Constitucional de 

Portugal 

Coordenação de recursos internos e externos para a implementação de estratégias 

comunicativas. Identificação de fatores externos que pudessem mitigar ou acentuar o 

cumprimento da estratégia definida pelo Gabinete da Ministra da Saúde. 

Exploração de vias comunicativas com os diversos públicos-alvo, quer ao nível interno, 

quer ao nível externo, assegurando a adequada compreensão das mensagens difundidas.  

Planeamento e implementação dos programas de comunicação associados às campanhas 

de Saúde Pública, em estreita articulação com a Direção-Geral de Saúde. 

 Fundação AstraZeneca 

Vogal do Conselho de Administração 

Dates Employed: Jan 2007 – Jan 2011; Employment Duration: 4 yrs 1 month 

Location: Fundação AstraZeneca – Organização sem fins lucrativos 

Planificação e desenvolvimento do plano de atividades da Fundação.  

Aproximação de todos os stakeholders e lançamento de ações tendentes ao aumento da 

influência junto dos decisores políticos e legisladores. Promoção do prestígio público da 

Fundação AstraZeneca, em simultâneo com a criação de um contexto externo favorável 

ao negócio em que se movimenta a companhia farmacêutica AstraZeneca.  

Desenvolvimento dos conceitos de imagem e de todos os materiais promocionais da 

Fundação AstraZeneca.  

Colaboração ativa na preparação e redação dos estatutos da Fundação.  

Responsável pelo relacionamento com os meios de comunicação e pela consultoria 

mediática dentro da Fundação AstraZeneca. 

Responsável pela preparação e execução dos planos anuais de atividades, em conjunto 

com o Board. 

Gestão e monitorização dos eventos realizados pela Fundação AstraZeneca, sendo um 

exemplo prático o Ciclo de Conferências organizado em parceria com a Associação 

Portuguesa de Médicos de Clínica Geral (APMCG), subordinado à temática da Reforma 

dos Cuidados de Saúde Primários em Portugal. Nomeadamente: 

- Conferência sobre as redes de informação em saúde.  

- Conferência sobre os recursos humanos nos cuidados de saúde primários. 

- Organização de duas conferências com a participação de representantes de oito países 

distintos, a fim de discutir os problemas que afetam os cuidados de saúde primários em 

Portugal e na Europa. 

 AstraZeneca 
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Head of Corporate Affairs 

Dates Employed: Sep 1992 – Jan 2011; Employment Duration: 18 yrs 5 months 

Location: AstraZeneca 

Incrementar e salvaguardar a reputação da empresa AstraZeneca, moldar favoravelmente 

o ambiente em que esta se movimenta e apoiar as iniciativas bem-sucedidas do negócio, 

através de um plano integrado de comunicação corporativa e de produto.  

Construção de planos integrados de relações públicas para produtos estratégicos da 

companhia, Construção de fortes laços com key stakeholders e meios de comunicação 

social, assim como de uma criação de rede de networking profissional, consolidação da 

reputação e imagem da AstraZeneca, Actividades de Government Affairs, 

aconselhamento e apoio técnico em diversas áreas, tais como RP, comunicação 

estratégica e imagem  

Internal Communication, Media Relations e Crisis Management 

 

Education 

Relações Públicas e Publicidade 

Universidade Católica Portuguesa 

(https://www.linkedin.com/in/ant%C3%B3nia-lisboa-35227910/, visto em 31/8/2017) 

 

81) Maria da Fátima Oliveira da Costa Franco 

Segundo informou a irmã, Graça Franco (diretora da Renascença) em conversa telefónica, 

trabalhou como jornalista dois anos e meio antes de ser assessora de imprensa pela 

primeira vez, tendo trabalhado com o ministro da Justiça Laborinho Lúcio. Quando saiu 

do governo, foi trabalhar no jornal A Capital. A sua atividade como jornalista foi por 

breve período, passando depois a ser funcionária da Direção Geral dos Serviços Prisionais  

até ser chamada novamente para ser assessora de imprensa da ministra Celeste Cardona 

e, posteriormente, do ministro Daniel Sanches, voltando a seguir à Direção Geral dos 

Serviços Prisionais.  

 

82) Maria de Fátima Borges Gonçalves 

(Sem informações) 

 

83) Maria de Fátima Dias Alves 

Formação: direito 

Anos de jornalismo: 17 

Destino profissional: voltou ao jornalismo 

(Informações obtida na entrevista) 

 

84) Maria de La Salete da Conceição Marques Cêra 

Maria La Salete Conceição Marques Cera 

Nota biográfica: 

"Abandonou o jornalismo em 2009, data a partir da qual se dedicou à comunicação 

institucional e empresarial, atividade que desenvolveu no setor privado até entrar em 

funções no Gabinete do Ministro da Agricultura. Foi Assessora de Imprensa do Ministro 

dos Assuntos Parlamentares do XVIII Governo. Foi Jornalista da RTP entre 2008 e 

2009. Na RTP integrou a equipa de Economia do Telejornal e foi pivot de diversos 

programas de entrevista no Canal Memória. Foi Jornalista da Antena 1 entre 1993 e 

2008. Na Antena 1 desempenhou funções na Editoria Política, nomeadamente como 

jornalista parlamentar, tendo depois exercido as funções de editora de Economia e 

Assuntos Europeus. Entre 2003 e 2006 coordenou um vasto conjunto de projetos de 
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âmbito europeu, dos quais resultaram candidaturas a programas de apoio comunitário, 

candidaturas essas aprovadas e traduzidas em programas de informação difundidos na 

Rádio Pública. Foi coordenadora e editora desses espaços informativos e de outros para 

os quais a sua especialização estava vocacionada. Formou -se em Jornalismo no 

CENJOR, tendo adquirido outras competências através de diversas ações de formação 

específicas, nomeadamente em economia. O seu percurso profissional iniciou -se em 

1986 na imprensa regional, altura em que deu início à sua formação profissional." 

(Diário da República, 27/1/2016: 3061) 

Atualmente é assessora de imprensa do ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural 

e das Pescas Luís Capoulas Santos (2015) 

 

85) Maria de Lurdes Encarnação de Sousa Catarrilhas 

Formação: jornalismo 

Anos de jornalismo: 12 

Destino profissional: loja de artesanato 

(Informações obtidas na entrevista) 

 

86) Maria do Céu Novais dos Santos 

Experiência profissional 

De 22 março de 2015 até à atualidade 

Assessoria de Comunicação no INA – Direção Geral de Qualificação dos Trabalhadores 

em Funções Públicas 

Contacto com os media, escrita e estratégia de conteúdos noticiosos e produção de 

eventos. 

INA – Direção Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 

Rua Filipe Folque, 44, Lisboa 

Direção-Geral 

De janeiro de 2013 até 22 março de 2015 

 Assessoria de Comunicação no Camões – Instituto da Cooperação e da Língua  

Elaboração de uma estratégia de comunicação, gestão, redação e divulgação de 

conteúdos noticiosos para a página eletrónica e para as redes sociais, contacto com os 

media, redação de comunicados de imprensa, estratégia de conteúdos. 

 Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, Av. da Liberdade, 270, Lisboa 

  Instituto público 

Desde junho de 2011 até 8 janeiro de 2013 

Assessoria de Comunicação na Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

• Ingresso na Administração Pública, carreira de Técnica Superior 

• Constituição e coordenação do Gabinete de Comunicação e Imagem 

• Divulgação da missão, objetivos e atividades da FCT junto dos órgãos de 

comunicação social nacionais e estrangeiros; 

• Conceção de estratégias de sensibilização e divulgação dirigidas aos meios de 

comunicação social e às redes sociais; 

• Aconselhamento, gestão e mediação do relacionamento entre o Conselho 

Diretivo da FCT e a Comunicação Social; 

FCT, Av. D. Carlos I 126, 2º – 1249-074 Lisboa 

Instituto Público 

Desde dezembro de 2010 até à atualidade 

Formadora em Jornalismo / Assessoria de Imprensa/Técnicas de Escrita 

Responsável pelo programa, conteúdos e orientação dos seguintes cursos: 
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• “Escrever uma Reportagem” 

• “Jornalismo Cultural”  

• “Escrita na Assessoria de Imprensa” 

• “Descomplicar a Escrita” 

Escrever Escrever Escola, Chiado, Lisboa 

Centro de Formação Certificado – sector privado 

De janeiro de 2011 até à atualidade 

Colaboradora  

Escrita de pagelas para emissões filatélicas e de artigos de temática cultural para a 

revista “O Coleccionador”, dos CTT 

CTT, departamento editorial 

Público 

De março de 2008 até maio de 2011 

Assessora de Imprensa no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(MCTES) 

• Divulgação da missão, objetivos e atividades do MCTES junto dos órgãos de 

comunicação social nacionais e estrangeiros; 

• Conceção de estratégias de sensibilização e divulgação dirigidas aos meios de 

comunicação social sobre as áreas tuteladas pelos MCTES; 

• Aconselhamento, gestão e mediação do relacionamento entre os responsáveis 

políticos do MCTES e a Comunicação Social; 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

Palácio das Laranjeiras | Estrada das Laranjeiras, 205, 1649-018 Lisboa 

Governo 

Janeiro e fevereiro de 2009 

Formadora na área da comunicação escrita em Língua Portuguesa 

• Conceção da ação de formação intitulada “Para um escrita eficaz”, incidindo 

sobre métodos e técnicas de redação correcta e eficiente em Língua Portuguesa; esta 

ação foi dirigida a quadros superiores do departamento de Recursos Humanos do 

Hospital São Francisco Xavier. 

• Trabalho realizado na sequência de um convite pessoal formulado pelo Núcleo 

de Formação do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. 

• Condução em sala de aula da respetiva acção de formação, que se caracterizou 

por uma forte componente prática, intercalada por uma breve abordagem teórica a 

algumas questões relevantes no âmbito da Linguística Geral. 

Hospital S. Francisco Xavier, Lisboa 

Setor Público 

De março de 2005 a fevereiro de 2008 

Assessora de Imprensa no Ministério da Cultura (MC) 

• Conceção, organização e promoção dos eventos destinados à divulgação das 

linhas programáticas do governo na área da Cultura; 

• Produção de conteúdos para guiões de eventos institucionais; 

• Desenvolvimento de ações de sensibilização sobre políticas culturais, dirigidas à 

Comunicação Social nacional e internacional, aos agentes culturais e ao público em 

geral, em colaboração com outras equipas (públicas/privadas). 

Ministério da Cultura 

Palácio da Ajuda| Calçada da Ajuda, Lisboa 

Governo 

De janeiro de 2004 a fevereiro de 2005 

Coordenadora Editorial 
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• Coordenação, planeamento, supervisão e calendarização de trabalhos destinados 

a publicações de divulgação institucional, como a Revista “Mutualidades”, da União das 

Mutualidades Portuguesas; 

• Realização de reportagens, notícias e entrevistas; 

• Redação e revisão dos textos destinados a publicação; 

• Planeamento de meios, contratação de equipas. 

Empresa HouseMedia 

Lisboa 

Comunicação, Organização de Eventos e Produtos Editoriais, setor privado 

De 1993 a 2003 

Jornalista na Agência Lusa 

• Trabalho jornalístico realizado, ao longo de 10 anos, nas seguintes áreas: 

Internacional, África, Sociedade, Política, Ciência e Cultura; 

• Acompanhamento noticioso da atualidade nacional e internacional; realização de 

entrevistas e reportagens em Portugal e no estrangeiro; 

• Especialização, a partir de 1996, em temas de atualidade cultural; 

• Acompanhamento regular das políticas de Cultura; 

• Reportagem de grandes eventos culturais, como por exemplo Portugal país-tema 

na Feira do Livro de Frankfurt (outubro de 1997) e a entrega do Prémio Nobel da 

Literatura a José Saramago, (Estocolmo, dezembro de 1998);  

• Entrevistas a personalidades de reconhecido mérito nas Artes e na Cultura, 

realizadas na lógica da divulgação da atividade cultural nacional e internacional; 

• Participação em grupos especiais de reportagem constituídos para a cobertura de 

eventos específicos, como a Conferência da UNESCO em Lisboa, a Expo-98 e diversos 

actos eleitorais. 

Agência de Notícias Lusa 

Rua Dr. João Couto, Lt C| 1500 Lisboa 

Agência noticiosa, S.A 

2000/2001 

Docente das cadeiras “Ética e Deontologia Jornalística” e “Reportagem” 

• Introdução ao código deontológico dos jornalistas, debate e reflexão sobre 

questões éticas com base em casos práticos; 

• Sensibilização para as técnicas de reportagem; orientação dos trabalhos práticos 

de reportagem realizados pelos alunos no âmbito do termo do seu curso de Jornalismo. 

Instituto Português de Estudos Superiores 

Estrada do Lumiar 

Lisboa 

Ensino Superior privado 

1993 – 1995 

Jornalista 

• Colaboração regular com o semanário “Expresso”, secção de Desporto; 

• Tradução de artigos jornalísticos para a edição portuguesa do “Le Monde 

Diplomatique”. 

Diversos 

 

Educação e Formação 

   2016/2018 

 Estudante de Doutoramento em Ciências da Comunicação Vertente Media e Jornalismo 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

2004/2005 
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Frequência de Pós-graduação em Ciências da Linguagem  

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

1992/1993 

Frequência de Mestrado em Linguística  

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

1988-1992 

Licenciatura em Linguística 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – média final 15 valores 

Realização de uma dissertação na área de “Semântica Formal”, intitulada “Aspectos da 

Referência Massiva”, que obteve a classificação final de 18 valores. 

1989 

Curso de Técnicos de Relações Públicas, com a duração de 480 horas, concluído com a 

classificação de “Muito Bom” 

Ecociência – Consultores Técnicos, Lda 

1984-1987 

Educação de Infância 

Magistério Primário de Lisboa 

Elaboração de uma tese intitulada “Por uma Educação pela Liberdade”, avaliada com 16 

valores. 

 

87) Maria do Rosário de Abreu Lima da Gama 

Formação: Comunicação social 

Anos de jornalismo: 10 

Destino profissional: um ano e meio sem fazer nada e depois voltou ao jornalismo 

(Informações obtidas na entrevista) 

 

88) Maria Fernanda da Luz Gamboa Pargana e Oliveira 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL    

Julho 2016 – Agosto 2017 Gestora de Projetos 

Grupo SOICO – Maior grupo privado de comunicação em Moçambique, proprietário 

dos meios de comunicação televisão STV e STV Notícias, jornal O País, rádio SFM; 

promotor de alguns dos mais prestigiados eventos empresariais em Moçambique, com 

destaque para o MOZEFO, MOZTECH e 100 Melhores PME. 

Principais atividades e responsabilidades: 

▪ Desenvolvimento do conceito para um projeto de comunicação para a cadeia de 

valor do agro-negócio em Moçambique que envolva os principais stakeholders. 

▪ Planeamento e execução de contactos com os principais líderes empresariais do 

sector, tanto de Moçambique como dos países com os quais o País tem uma relação 

comercial mais próxima, como são os casos da África do Sul, Portugal e Brasil. 

▪ Desenvolvimento de projetos de comunicação integrada para diversas 

organizações, com grande foco em conteúdos. 

▪ Coordenação da edição de 2017 do projecto 100 Melhores PME de 

Moçambique. 

Março 2016 - Junho 2016 

Fevereiro 2017 - Maio 17   

Consultora 
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Banco Mais – Instituição financeira recente do sistema bancário moçambicano, 

resultante da recuperação do banco Tchuma. 

Principais atividades e responsabilidades: 

▪ Redação da análise económica para o relatório e contas do banco referente ao 

exercício de 2015; tradução para inglês do relatório e contas. 

▪ Redação da análise económica para o relatório e contas do banco referente ao 

exercício de 2016; tradução para inglês do relatório e contas. 

Maio 2012 – Dezembro 2015  

Secretária Geral 

 BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 

www.bcsdportugal.org 

O BCSD é uma organização de líderes empresariais que têm uma visão de futuro e que 

galvanizam o meio empresarial para a construção de um mundo sustentável para as 

pessoas, as empresas e o ambiente. O BCSD agrega em Portugal as grandes empresas, 

cuja faturação conjunta equivale a cerca de 40% do PIB e empregam mais de 270 mil 

pessoas. O BCSD é afiliado da maior organização mundial para a promoção do 

desenvolvimento sustentável, presente em 70 países, o WBCSD. 

 Principais atividades e responsabilidades: 

▪ Coordenação geral de uma equipa de 5 pessoas e interação com a Direção; 

▪ Representação externa do BCSD, em eventos de outras organizações; 

▪ Desenvolvimento de projetos e outras iniciativas, com destaque para o projeto 

âncora AÇÃO2020; 

▪ Coordenação de angariação de novos membros para a associação; 

▪ Coordenação das estratégias de Comunicação e envolvimento de Stakeholders; 

▪ Coordenação administrativa e financeira e de recursos humanos. 

Abril 2008 – Abril 2012  

Corporate and Economics Consultant 

GCI. www.gci.pt   

A GCI é uma consultora de comunicação e de public engagement, com cerca de 100 

colaboradores, afiliada do maior grupo global de PR, a Edelman. 

 Principais atividades e responsabilidades: 

▪ Funções transversais à empresa, sobretudo nas áreas institucionais e de media 

relations de primeira linha para os principais clientes; 

▪ Gestão de parcerias (organismos públicos, associações, ONG, empresas) para 

projetos estratégicos, com ênfase para aqueles em que a Sustentabilidade é a âncora do 

projeto, tanto de iniciativa interna da GCI como de clientes; 

▪ Consultora dos projetos Green Project Awards e Nutrition Awards. 

Abril 2007 – Abril 2008 Jornalista freelance 

Expresso, Jornal de Negócios, Público   www.expresso.pt; www.negocios.pt; 

www.publico.pt;  

Estes são três órgãos de comunicação social escrita de referência em Portugal. 

 Principais atividades e responsabilidades: 
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 ▪ Colaboração em regime de freelance com várias publicações, nas áreas 

económicas, com a realização de dossiers temáticos, análise de produtos financeiros, 

análise macroeconómica e perfis de figuras dos meios económico e empresarial. 

Agosto 2005 – Novembro 2006 Assessora de Imprensa sénior 

Ministério das Finanças e da Administração Pública (Ministro Fernando Teixeira dos 

Santos) 

 Principais atividades e responsabilidades: 

 ▪ Coordenação da estratégia de comunicação do Ministério; 

▪ Coordenação da relação com os órgãos de comunicação social; 

▪ Participação nas principais reuniões de gabinete com Secretários de Estado; 

▪ Coordenação das apresentações públicas e discursos do Ministro. 

Outubro 1997 – Outubro 2004 Jornalista 

Diário Económico      www.economico.pt  

O Diário Económico foi a primeira publicação diária especializada em temas 

económicos em Portugal e é uma referência no panorama da comunicação social no 

País. Direção editorial: Sérgio Figueiredo e posteriormente Miguel Coutinho. 

 Principais atividades e responsabilidades: 

 ▪ Exercício dos cargos de Grande Repórter e de Editora do Caderno e 

Empresas e Finanças; 

▪ Publicação regular de artigos sobre o setor financeiro, mercado de capitais e 

sobe os principais dossiers empresariais; 

▪ Membro do Conselho de Redação por três mandatos consecutivos. 

Outubro 1992 – Outubro 1997 Jornalista 

Reuters www.reuters.com 

A Reuters é a principal agência mundial de notícias. Diretor editorial do serviço 

português: José Barata 

 Principais atividades e responsabilidades: 

 ▪ Redação de artigos sobre mercados financeiros e macroeconomia; 

▪ Adjunta do diretor editorial. 

Abril 1992 – Outubro 1992 Jornalista 

Diário de Notícias   www.dn.pt  

O Diário de Notícias é um dos mais antigos jornais nacionais e uma referência entre os 

órgãos de informação geral em Portugal. Diretor editorial: Mário Bettencourt Resendes 

 Principais atividades e responsabilidades: 

 ▪ Redação de artigos em temas de macroeconomia e sector financeiro. 

Novembro 1989 – Abril 1992 Jornalista 

Semanário Económico 

Foi a primeira publicação especializada em temas económicos, com periodicidade 

semanal. Diretor editorial: Nicolau Santos 

 Principais atividades e responsabilidades: 

 ▪ Jornalista e posteriormente editora, escrevendo sobretudo sobre sector bancário 

e macroeconomia.  

Junho 1987 – Novembro 1989 Jornalista 

Jornal do Comércio 
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Publicação na área da economia e dos negócios. Diretor editorial: António Rebelo de 

Sousa 

 Principais atividades e responsabilidades: 

 ▪ Início da carreira de jornalista, escrevendo sobre vários temas económicos e 

empresariais. 

 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO    

1983-1988 Frequência do último ano do curso de Economia 

Instituto Superior de Economia e Gestão, Lisboa Portugal www.iseg.pt  

 

89) Maria Isabel Mello e Athayde Cordeiro Rosa Falcão8 

Data de nascimento: Lisboa, 8 de Fevereiro de 1955 

Nacionalidade: Portuguesa 

Naturalidade: Lisboa 

Morada: XXXXXXX 

Estado civil: separada, dois filhos 

Número de contribuinte: XXXXX 

Carta de condução: XXXXXXX 

Telefone: casa: XXXXXXX 

Telemóvel: XXXXXX 

E-Mail: XXXXXXX 

Habilitações literárias: 

- Licenciada em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de 

Ciências Humanas, no ano lectivo de 1976-1977; 

- Frequentou o curso de Economia Europeia da Universidade Católica Portuguesa no 

ano lectivo de 1980-1981; 

- Frequentou o curso de Reciclagem para Economistas, organizado pelo Centro de 

Estudos Aplicados da Universidade Católica Portuguesa e que decorreu entre 2 e 17 de 

Dezembro de 1986; 

- Conhecimentos de inglês e francês falados e escritos. 

- Conhecimentos de Windows na óptica do utilizador. 

Experiência profissional 

Desde 2011 desenvolveu actividade  na área do mercado imobiliário, nomeadamente na 

REMAX desde 2013 

No último trimestre de 2010 colaborou, em regime de voluntariado, com a UNICEF, 

onde coordenou a instalação e funcionamento das Bancas de venda de produtos da 

UNICEF para o período de Natal em 10 Centros Comerciais 

De Fevereiro de 2008 até final de 2009 assegurou a comunicação do lançamento do 

Centro do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, assessorando a Fundação 

de Aljubarrota, quer na área da comunicação e marketing, quer nos conteúdos. 

                                                           
8 Os dados pessoais constantes do currículo fornecido foram anonimizados, tendo em conta a preservação 

da privacidade. 
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Entre 2002 a Março de 2007 foi assessora de comunicação em várias áreas da Câmara 

Municipal de Lisboa, no Ministério das Obras Públicas e no Metropolitano de Lisboa, 

sempre com as áreas de comunicação e marketing. 

Entre Outubro de 2000 e Dezembro de 2001 esteve de novo na JLM & Associados, 

Consultores de Comunicação 

Entre Novembro de 1999 e Outubro de 2000 foi adjunta do Gabinete do Secretário de 

Estado do Tesouro e Finanças, Prof. António Nogueira Leite 

De Setembro de 1999 a Dezembro de 2001 integrou o quadro da JLM & Associados, 

Consultores de Comunicação, em diversos projectos e clientes. 

Entre Fevereiro a Agosto de 1999 colaborou na LPM – Agência de Comunicação, tendo 

a seu cargo a assessoria mediática na área do turismo 

De Novembro de 1995 a Dezembro de 1998 exerceu funções de Assessora de Imprensa 

na Parque Expo 98, SA. 

No âmbito dos trabalhos aqui realizados destacam-se: 

- Acompanhamento e apresentação do projecto EXPO'98 a jornalistas de imprensa 

nacional, regional e estrangeira durante o período antes de abertura da exposição; 

- Durante o período em que a exposição esteve aberta apoiou os jornalistas portugueses 

e estrangeiros na recolha de informação genérica e especializada; 

Entre 1988 e 1985 trabalhou com a Dra. Isabel Mota na Secretaria de Estado do 

Planeamento e Desenvolvimento Regional, como assessora do seu Gabinete. 

Anteriormente: 

Assessoria de imprensa do ICEP (Instituto do Comércio Externo de Portugal), no IPE 

(Investimentos e Participações do Estado) e na Associação Industrial Portuguesa. 

Foi colaboradora permanente do suplemento de economia de "O Jornal", integrou os 

quadros da Agência Notícias de Portugal (NP), Serviço Económico e Social, transitando 

depois para o quadro da Agência Lusa, na sequência do processo de fusão da ANOP e 

NP. Colaborou na informação económica dos serviços do noticiários da Rádio 

Renascença, fez colaborações para o diário «A Tarde», o semanário «Tempo» e «Jornal 

da Economia» 

 

90) Maria Isabel Cardoso Gomes 

"Tive a minha formação na área das ciências da informação, mas não fui jornalista. 

Cheguei a fazer estágios na área do jornalismo, mas não fui jornalista." (Em conversa 

por telefone) 

 

91) Maria João Pestana Pereira de Oliveira 

Curso: jornalismo internacional 

Anos de jornalismo: 19 

Destino profissional: área do governo 

(Respostas obtidas por telefone) 

 

92) Maria João Rocha da Silva 

Nota curricular: 
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"Jornalista na Rádio Comercial 1982 a 1987. Prémio da Câmara de Comércio Luso -

Angolana para melhor reportagem de rádio sobre a lusofonia (1985). Jornalista 

especializada na área política nos jornais “Correio da Manhã”; “O Europeu”; “Diário de 

Lisboa”; “A Capital”; “Diário de Notícias”; Em 2000 assessora de marketing e 

comunicação do Pavilhão Atlântico. Em 2000 transita para os quadros do Parque Expo e 

integra a equipa de marketing e comunicação responsável pelo lançamento da marca 

Polis e pela apresentação dos projetos em todo o País. De 2000 a 2005 — Coordenação 

e gestão dos Planos de Marketing e Comunicação dos 10 projetos Polis geridos pela 

Parque Expo. Conceção, coordenação e execução do Programa Escolas associado aos 

projetos Polis em Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia, Castelo Branco, Viseu, Leiria, 

Coimbra; Albufeira; Cacém; Costa da Caparica. Integra a equipa do Plano Estratégico 

para o Alqueva elaborado pela Parque Expo. Assessora de Comunicação do Gabinete do 

Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e 

dos respetivos secretários de Estado, no XVII Governo Constitucional. Em 2008 assume 

as funções de direção de Marketing e Comunicação para os projetos da Sociedade 

Frente Tejo. Em janeiro de 2011 integra equipa da INTELI, associada ao Gabinete da 

Mobilidade Elétrica, para a área da Comunicação e ligação às autarquias. Integra a 

equipa criadora da rede de cidades inteligentes, sustentáveis e inclusivas. 

Desenvolvimento de dossiers sobre novas oportunidades no âmbito do novo paradigma 

de Smart Cities. Em março 2014 assume a coordenação de Comunicação e Marketing 

da Junta de Freguesia do Parque das Nações." (Diário da República, 12/2/2016: 5107/8) 

Assessora de imprensa da ministra do Mar Ana Paula Vitorino (2015) 

 

93) Maria Leite Pinto Monteiro 

consultora técnica na área da informação do Gabinete de Informação e Imprensa do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, segundo o ministro Freitas do Amaral, em carta 

ao jornal Público (https://www.publico.pt/espaco-publico/jornal/cartas-ao-director-

53888) 

Após ter sido assessora de imprensa do primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso, 

da ministra da Cultura Maria João Bustorff e do ministro dos Negócios Estrangeiros 

Diogo Freitas do Amaral, foi nomeada adida de imprensa da embaixada de Portugal em 

Londres, em publicação do Diário da República de 19/12/2005, efetiva a partir de 

7/12/2005. Ficou até 6/8/2012 como adida em Londres. 

Offering more than 15 years of experience in external communications, media strategies 

development, PR, crisis and reputation management, international and investor 

relations, as well as country branding. Established network of contacts with 

governmental and international organizations. Strong networking skills, proven efficient 

in organising seminars to present Portugal’s business opportunities. Ability to balance 

priorities, meet tight deadlines and deliver exceptional results. Known for thriving in 

dynamic, high-pressure environments. Portuguese native speaker with full professional 

proficiency of English, French and Spanish. 

 

After completing a Masters in Public Communications at Fordham University in New 

York, gained a comprehensive experience in the Communications industry (first as a 

journalist, then as a Senior Press Officer and Communications Consultant), specializing 

in External Communications, PR, Crisis Management, Institutional Relations as well as 

Engagement in Politics & Diplomacy; Excellent motivator with good verbal 

communication and negotiation skills; Ability to plan the work of a team in a 

multinational environment, but also to develop projects on my own. 

Experience 
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 Portuguese Chamber of Commerce in the UK 

Total Duration: 2 yrs 10 months; Title: Member of the Chamber Council 

Dates Employed: Mar 2016 – Present 

Employment Duration: 2 yrs 7 months 

Location: London 

Member of the Management Board of the Portuguese Chamber of Commerce in the UK 

and co-organizer of the annual "Business in Portuguese" Conference at the Bloomberg 

HQ in London.  
http://www.portuguese-chamber.org.uk/index.php/about-us/chamber-council/334-maria-monteiro 

Committee responsible for relations between Portuguese-speaking countries and UK 

Business 

Dates Employed: Dec 2015 – Present; Employment Duration: 2 yrs 10 months 

Location: London, United Kingdom 

Co-organizer of the "Business in Portuguese" Conference, which annually takes place at 

the Bloomberg European HQ in London.  

 GEMCORP 

PR & Investor Relations Vice President 

Dates Employed: Jan 2016 – Present; Employment Duration: 2 yrs 9 months 

Location: London, United Kingdom 

Responsible for all public relations, public affairs and media contacts for the Board of 

Directors and company in support of GEMCORP's trusted relationships with its clients.  

 Diplomatic Press Attachés Association of London 

President 

Dates Employed: Jul 2013 – Jan 2016; Employment Duration: 2 yrs 7 months 

Location: London, United Kingdom 

Since being elected President, established excellent contacts with the media community, 

as well as all political and financial institutes and Government departments, based in 

London. Excellent verbal and written communications with strong networking skills.  

 Embassy of Portugal 

Total Duration: 9 yrs 11 months; Title: Press and Political Affairs Attaché/Head of 

Communications; Dates Employed: Aug 2012 – Dec 2015; Employment Duration: 3 yrs 

5 months 

Location: London, United Kingdom 

Head of Communications and PR; Develop Media Strategies; Organize Media  

Title: Press and Cultural Attaché / Head of Communications 

Dates Employed: Feb 2006 – Jul 2012; Employment Duration: 6 yrs 6 months 

Location: London, United Kingdom 

Responsible for external communications. Held weekly press briefings, specifically 

during the six months of the Portuguese EU Presidency; created a diverse range of 

information products regarding Portugal; Managed cultural events at the Embassy with 

international partners and the European Commission; Implemented timely and 

responsive strategies to diffuse negativ... 

 Diplomatic Press Attachés' Association of London 

Vice-President 

Dates Employed: Dec 2011 – Jul 2013; Employment Duration: 1 yr 8 months 

Location: London, United Kingdom 
www.dpaal.org.uk  

www.facebook.com/DPAALondon 

 Ministry of Foreign Affairs 

Press Adviser 

Dates Employed: Apr 2005 – Jan 2006; Employment Duration: 10 months 
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Adviser to the Portuguese Secretary of State for Foreign Affairs, Diogo Freitas do 

Amaral; Senior Press Officer: developed media strategies and coverage; responsible for 

press briefings with national and foreign press 

Ministry of Culture 

Adviser 

Dates Employed: Aug 2004 – Mar 2005; Employment Duration: 8 months 

Adviser to the Portuguese Secretary of State for Culture, Maria João Bustorff ; Senior 

Press Officer and responsible for the Ministry of Culture’s Protocol 

 Prime Minister's Office 

Press Adviser 

Dates Employed: Apr 2003 – Jul 2004; Employment Duration: 1 yr 4 months 

Press Adviser to the Portuguese Prime Minister, José Manuel Durão Barroso; Senior 

Press Officer and responsible for the Prime Minister’s official trips abroad. Worked 

with José Manuel Barroso at a senior level until he left to be President of the European 

Commission 

 Diário de Notícias 

Foreign Affairs Journalist 

Dates Employed: Dec 2000 – Mar 2003; Employment Duration: 2 yrs 4 months 

 NBC 

News and Production Assistant 

Dates Employed: Jun 2000 – Sep 2000; Employment Duration: 4 months 

Location: Greater New York City Area 

News and Production Assistant & Assignment Editor 

 

Education 

Fordham University 

Degree Name: Masters; Field Of Study: Public Communications;  Grade: A 

Dates attended or expected graduation: 1999 – 2000 

MA in Public Communications. Dissertation on “How Portuguese and American Adults 

View The Impact of Cartoon Violence on Children” 

 Universidade Católica Portuguesa 

Degree Name: Social Communications; Field Of Study: Social Sciences 

Dates attended or expected graduation: 1993 – 1999 

 Lycée Français Charles Le Pierre 

Degree Name: Arts 

Dates attended or expected graduation: 1987 – 1993 

 Lycée Francais de New York 

Field Of Study: Art/Art Studies, General 

Dates attended or expected graduation: 1981 – 1987 

 

94) Maria Margarida Bon de Sousa 

Formação: Ciências da informação (dois anos de duração) 

Anos de jornalismo: 21 

Destino profissional: Um ano sem trabalhar e depois voltou ao jornalismo 

(Informação obtida na entrevista) 

 

95) Maria Manuela Rodrigues dos Santos 

(Sem informações) 

 

96) Maria Paula de Mascarenhas da Costa Pessoa 
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(Sem informações) 

 

97) Maria Rui Ferreira da Fonseca 

Maria Rui Ferreira da Fonseca 

Trabalhava como assessora do grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia 

da República (Diário da República) Em outubro de 2005 é exonerada da assessoria de 

imprensa do primeiro-ministro José Sócrates 

Em 2012/2013, prestou serviços de assessoria de comunicação à Câmara Municipal de 

Lisboa 

É atualmente assessora de imprensa do PS 

*FONSECA (Maria Rui Ferreira da) – Nasceu em 3 de Dezembro de 1961, em Lisboa; 

antiga jornalista; assessora de Imprensa da Ministra do Ambiente, entre 1995 e 1997; 

assessora de Imprensa do Ministro-Adjunto do Primeiro-Ministro, entre 1997 e 1999: 

assessora de Imprensa do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, entre 

Outubro e Novembro de 1999; conselheira de Imprensa na Representação Permanente 

junto da União Europeia, em Novembro de 2000. (Anuário Diplomático e Consular 

Português, 2004) 

Formação: sem curso superior 

Anos de jornalismo: 11 

Destino profissional: assessora de imprensa da representação de Portugal em Bruxelas 

(Informação obtida  na entrevista) 

 

98) Maria Susana Travassos Valdez Maques de Lemos 

Formação: sem curso superior 

Anos de jornalismo: 9 

Destino profissional: voltou à rádio pública 

(Informação obtida na entrevista) 

 

99) Mário Eduardo Tovar Jalles 

Não trabalhava como jornalista nas duas vezes em que foi nomeado. (Diário da 

República, 23/8/2002 e 7/5/2003) 

 

 

100) Mário Luís da Silva Ribeiro Fernandes 

Mario Luís da Silva Ribeiro Fernandes. 

Nota curricular: 

" Responsável de Comunicação da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Lisboa. 

Assessor de imprensa da Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social do XVIII 

Governo Constitucional. Assessor de imprensa do Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas no XVII Governo Constitucional. Fundador e 

editor de Internacional da Revista Focus. Assessor de imprensa do Ministro Adjunto do 

Primeiro-Ministro do XIII Governo Constitucional. Jornalista, editor das manhãs e 

grande repórter da Rádio Renascença. Foi corresponsável pelo programa Renascença 

em África. Acompanhou os conflitos armados em Angola, Guiné -Bissau e Zaire." 

(Diário da República, 4/2/2016) 

Assessor de imprensa do ministro do Ambiente João Matos Fernandes (2015) 

Formação: sem curso superior 

Anos de jornalismo: 8 
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Destino profissional: abriu uma sapataria e, na segunda vez, foi para o desemprego e 

abriu negócio próprio 

(informações obtidas através da entrevista) 

 

101) Miguel Alexandre Guedes da Silva 

"Miguel Alexandre Guedes da Silva nasceu a 22 de julho de 1971, no Porto. Licenciado 

em Jornalismo pelo Instituto Politécnico de Lisboa; Frequência 1o ano do curso de 

Direito da Universidade Lusíada do Porto. Curso de Estudos Superiores Especializados 

em Jornalismo Internacional, Escola Superior de Jornalismo do Porto 

2011/ Julho 2013 – Porta-voz no Ministério dos Negócios Estrangeiros; 2005/ 2011- 

Conselheiro de Imprensa da Embaixada de Portugal em França; 2002/05 – Assessor de 

Imprensa do Ministro de Estado e da Defesa Nacional; 1997/2002 – Jornalista do canal 

de televisão SIC – Sociedade Independente de Comunicação Repórter de editoria 

política responsável pela cobertura de acontecimentos em Portugal e no estrangeiro; 

1995/97 – Jornalista da RTP – Radiotelevisão Portuguesa: Repórter generalista e 

apresentador de intercalares noticiosos; 1993/4 -Jornalista da Rádio Press – rádio 

regional do norte" 

Nomeado adjunto de imprensa e porta-voz do vice-primeiro-ministro e ministro de 

Estado e dos Negócios Estrangeiros Paulo Portas 

(Diário da República, 11/9/2013) 

 

 

102) Miguel Nobre Guedes Braga 

Formação: Direito 

Anos de jornalismo: 10 

Destino profissional: voltou ao jornalismo 

(Informação obtida por telefone) 

 

 

103) Natália Rodrigues de Carvalho Magalhães e Silva 

Não quis fornecer informações para o estudo 

 

104) Nélson Manuel da Conceição Lopes 

Não foi jornalista, segundo informação fornecida por Maria do Céu Novais, que 

trabalhou com ele enquanto assessora de imprensa. 

 

105) Nuno Maria Mariano de Carvalho Jonet 

Linkedin incompleto 

Deixou o jornalismo para a assessoria de imprensa do Banco de Portugal e era assessor 

há 16 anos quando ocupou o lugar de assessor governamental. Passou do jornalismo 

para a assessoria de imprensa em 1986, assumindo um lugar de assessor governamental 

em 2002. (Informação obtida por e-mail) 

 

 

106) Paula Rita Tamagnini Barbosa Leal 

Nota curricular: 

"Rita Tamagnini nasceu em Lisboa, a 27 de setembro de 1973. É licenciada em Estudos 

Europeus e pós -graduada em Direito Aéreo e Direito Espacial. Foi jornalista da RTP 
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durante 11 anos, tendo ainda sido correspondente em Bruxelas. Foi assessora de 

imprensa do Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, entre 

2006 e 2011. É quadro do Banco de Portugal (Direção de Comunicação). Foi Diretora 

de Comunicação e de Marketing da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Assessora de 

Comunicação do SPAC, senior manager da Cunha Vaz & Associados e Diretora de 

Comunicação e de Relações Públicas da companhia aérea Hi Fly." (Diário da 

República, 24/12/2015: 37602) 

Assessora de imprensa do Ministro das Finanças Mário Centeno (2015) 

É atualmente assessora de imprensa da TAP 

 

107) Paulo Alexandre Pires de Campos Costa 

"Licenciado em Direito, Pós-Graduado em Propriedade Intelectual e Direitos de Autor 

pela Universidade de Lisboa. Em 1988 começa a trabalhar na RTP – Rádio Televisão 

Portuguesa como Jornalista. Em 2002 integra os quadros da Galp onde é responsável 

pela comunicação com os media em Portugal e Espanha. Em 2004 integra a 

Comunicação Corporativa da PT e anteriormente exerceu funções de adjunto de 

imprensa do ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicação do Governo. 

Em 2006 ingressa na EDP onde é atualmente Diretor de Marca e Comunicação do 

Grupo, tendo a coordenação das geografias de Portugal, Espanha, Brasil e Estados 

Unidos." 

(http://superbrands.sapo.pt/metodologia/artigo/paulo-campos-costa-277.html, visto em 

1/9/2017) 

"Experience 

 EDP 

Global Brand, Marketing and Communications Director 

Dates Employed: Oct 2015 – Present; Employment Duration: 2 yrs 

 EDP 

Fundação EDP Board of Directors 

Dates Employed: 2017 – Present;  Employment Duration: less than a year 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 EDP Brasil 

EDP Comercial Board of Directors 

Dates Employed: Aug 2015 – Present; Employment Duration: 2 yrs 2 months 

Location: São Paulo Area, Brazil 

 EDP Brasil 

Marketing, Communications and Sustainability Director 

Dates Employed: Jul 2015 – Present; Employment Duration: 2 yrs 3 months 

Location: São Paulo Area, Brazil 

 EDP Brasil 

Instituto Energias do Brasil Board of Directors 

Dates Employed: Nov 2014 – Present; Employment Duration: 2 yrs 11 months 

Location: São Paulo Area, Brazil 

 Fundação Luso Brasileira 

Vice President 

Dates Employed: Jul 2014 – Present; Employment Duration: 3 yrs 3 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 EDP 

Brand and Communications Director 

Dates Employed: Apr 2005 – Sep 2015: Employment Duration: 10 yrs 6 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 
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 APA Advogados 

Lawyer 

Dates Employed: Oct 1991 – 2015; Employment Duration: 24 yrs 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

Press Officer 

Dates Employed: Jul 2004 – Mar 2005; Employment Duration: 9 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 Galp Energia 

Media Relations Manager 

Dates Employed: May 2002 – Jun 2004; Employment Duration: 2 yrs 2 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

 RTP 

Journalist 

Dates Employed: May 1988 – Apr 2002; Employment Duration: 14 yrs 

Location: Lisbon Area, Portugal 

  

Education 

Harvard Business School 

Degree Name: AMP advanced management program 

Dates attended or expected graduation: 2013 – 2013 

Universidade Internacional 

Degree Name: Master’s Degree; Field Of Study: Law 

Dates attended or expected graduation: 1986 – 1991" 

(https://www.linkedin.com/in/paulo-campos-costa-a51815a/, visto em 1/9/2017) 

 

108) Paulo Jorge Lagarto Pires 

Paulo Jorge Lagarto Pires nasceu em Lisboa a 15 de março de 1967. Licenciou-se em 

História na Universidade de Lisboa em 1989, tendo frequentado o curso de post-

graduação em Filosofia no Pontificium Angelicum Colegium em Roma. Fez ainda uma 

formação em comunicação de crise com a ONG Green Peace. 

De 2013 até 2016 foi assessor para as relações institucionais e com a CPLP na empresa 

pública, Navegação Aérea de Portugal. Foi ainda adjunto dos Ministros do Equipamento 

nos XVIII, XVII e XIV Governos Constitucionais e do Secretário de Estado da Cultura 

no XIX Governo Constitucional. 

De 2000 a 2007 foi diretor de comunicação da NAV-Portugal e de 1985 a 1990 foi 

professor de História no Instituto Militar dos Pupilos do Exército. 

(Diário da República, 11/2/2016) 

Em 11/1/2016 foi nomeado assessor de imprensa do secretário de Estado da Defesa 

Nacional, Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos (DR, 11/2/2016)  

"Paulo Jorge Lagarto Pires nasceu em Lisboa a 15 de março de 1967. Licenciou-se em 

História na Universidade de Lisboa em 1989, tendo frequentado o curso de post-

graduação em Filosofia no Pontificium Angelicum Colegium em Roma. Fez ainda uma 

formação em comunicação de crise com a ONG Green Peace. 

De 2013 até 2016 foi assessor para as relações institucionais e com a CPLP na empresa 

pública, Navegação Aérea de Portugal. Foi ainda adjunto dos Ministros do Equipamento 

nos XVIII, XVII e XIV Governos Constitucionais e do Secretário de Estado da Cultura 

no XIX Governo Constitucional. 

De 2000 a 2007 foi diretor de comunicação da NAV-Portugal e de 1985 a 1990 foi 

professor de História no Instituto Militar dos Pupilos do Exército." 
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Em 11/1/2016 foi nomeado adjunto do Secretário de Estado da Defesa Nacional, 

Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos. 

(Diário da República, 11/2/2016) 

 

109) Paulo Fernando Carmo Delgado 

"Experience 

Jornalista 

Cofina Media 

Freelancer Journalist (Special issues – JNegócios, CManhã, Sábado...) 

Dates Employed: Jun 2014 – Present;  Employment Duration: 3 yrs 2 months 

Location: Lisboa 

Redacção, pesquisa... 

 custojusto.pt 

Editor/Reviewer 

Dates Employed: Sep 2010 – May 2014; Employment Duration: 3 yrs 9 months 

Location: Lisbon 

Editor/Reviewer of advertising site 

SIBS FPS/SIBS PAGAMENTOS 

Producer/Writer of Technical Documentation 

Dates Employed: Apr 2010 – May 2014; Employment Duration: 4 yrs 2 months 

Location: Lisbon 

Producer/Writer of Technical Documentation about electronic payment services 

Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries Portuguese XVII 

Constitutional Governement 

Press officer 

Dates Employed: Apr 2008 – Nov 2009; Employment Duration: 1 yr 8 months 

Location: Lisbon 

Press officer 

Canal Lisboa – ComSom 

Editorial Director 

Dates Employed: Nov 2004 – Jan 2008; Employment Duration: 3 yrs 3 months 

Location: Queluz – Lisboa 

2004/ 2008 – Canal Lisboa (Information service based on web support + Led Walls 

made by TV Producer firm ComSom for the Municipality of Lisbon) – Editorial 

Director 

Internet – Web Journalism 

Journalist 

Dates Employed: Apr 2003 – Jan 2008; Employment Duration: 4 yrs 10 months 

Location: Lisbon 

2004/2008 – www.lusomotores.com – Journalist 

2003/2004 – Diário Digital – Journalist 

 Radio Comercial; CMR/Correio da Manhã Rádio; SABC (South African Broacasting 

Corporation) 

Radio Journalist 
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Dates Employed: Jan 1989 – Jan 2005; Employment Duration: 16 yrs 1 month 

Location: Lisbon 

1996/2005 – Canal África/SABC (South African Broadcasting Corporation Portuguese 

Service) – Journalist/Lisbon Radio Correspondent 

1996/1997 – Central FM – Executive Editor/Managing Editor 

1993/1996 – Rádio Comercial (News sector) – Journalist/Executive Editor 

(Main focused areas: East Timor, Africa: April/May 94: Coverage of the South Africa’s 

first multi-racial elections – Johannesburg, Cape Town) 

1992/1993 – CMR/Correio da Manhã Rádio (News sector) – Journalist 

1991/1992 – Rádio Marginal (News sector) – Executive Editor 

1989/1992 – Rádio Comercial (News sector) – Journalist 

1988/1989 – Rádio Geste (Entertainment sector) – Producer/Broadcaster 

1987/1989 – Rádio Horizonte, Amadora – Producer/Broadcaster /Journalist 

 O Jornal; Tal & Qual 

Press Journalist 

Dates Employed: Jan 1987 – Jan 2003; Employment Duration: 16 yrs 1 month 

Location: Lisbon 

2001/2003 – 24horas – Journalist 

1998/2001 – Tal & Qual – Journalist/Reporter 

1987/1991 – O Jornal/Thematic press supplement editions – Journalist 

 TVI 

Sports journalist 

Dates Employed: Jul 1997 – Feb 1998; Employment Duration: 8 months 

Location: Lisbon 

Journalist (Sports sector) 

 

Education 

 TSF 

Degree Name: Journalism and Broadcasting Field Of Study Rádio 

Dates attended or expected graduation: 1987 – 1987 

1st Professional Course – by TSF – Journalists and Broadcasters. 

FCSH – UNL 

Degree Name: Media/Communication Sciences: Field Of Study: Journalism 

Dates attended or expected graduation: 1982 – 1987 

Licensed on Media/Communication Sciences – Optional area of Journalism – Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa (1982/1987 – 

2009/2010) (www.fcsh.unl.pt) 

Volunteer Experience 

CD ESTRELA 

Vogal 

Dates volunteered: Sep 2012 – Apr 2016; Volunteer duration: 3 yrs 8 months 

Cause Social Services 

Organização e acompanhamento de actividades desportivas para jovens." 

(Linkedin: https://www.linkedin.com/in/paulo-delgado-8176461b/, visto em 24/7/2017) 
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110) Paulo Maria da Ataíde Pinto Mascarenhas 

Não quis fornecer informações para o estudo. 

 

111) Pedro Fernando dos Santos Alves Guerra 

Pedro Guerra.  

"A vida do benfiquista que colecciona inimigos 

Rita Garcia 

Pedro Guerra foi o génio dos títulos d’O Independente, um jornalista temido e um fiel 

assessor de Paulo Portas. Diretor de conteúdos da BTV e comentador, está no epicentro 

da denúncia do FC Porto. 

A cena repete-se todas as segundas-feiras, às 21h30. Meia hora antes do início do 

programa “Prolongamento”, da TVI24, o comentador Pedro Guerra, que esta terça-feira, 

10 de maio, lança o livro Alma Benfiquista, chega aos estúdios de Queluz de Baixo 

conduzido pela mulher, Teresa. Já se inscreveu mais do que uma vez numa escola de 

condução para tirar a carta, mas nunca levou o projeto até ao fim. Como não guia, ou 

apanha boleia ou vai de táxi — ainda não recorreu aos serviços da Uber. 

No canal, há quem se meta com ele quando o vê chegar com o trólei Samsonite preto 

onde guarda jornais, recortes, documentos e os famosos frames de lances polémicos que 

mostra no programa. Ninguém o pode acusar de não preparar ao milímetro as duas 

horas de confronto televisivo com Manuel Serrão e José de Pina. De tal maneira que há 

quem lhe chame, em tom jocoso, “benfiquista com papéis”. 

Pedro Fernando dos Santos Alves Guerra nasceu a 3 de março de 1966, em Moçâmedes, 

no sul de Angola. O pai, que mais tarde foi adido cultural da embaixada portuguesa em 

Luanda, trabalhava então como professor de Português e Filosofia no liceu local e era 

sportinguista. Apesar disso, nunca tentou influenciar Pedro, que torcia pelo Benfica por 

influência de um primo com quem se juntava para ouvir os relatos na rádio. Foi nessa 

altura que passou a venerar Eusébio. 

A família — Pedro tem um irmão três anos mais velho, o jornalista Paulo Alves Guerra 

— mudara-se entretanto para a capital da colónia e passara a morar perto do bairro de 

Alvalade. Depois do 25 de abril de 1974, quando o pai começou a aperceber-se de que a 

situação podia complicar-se em Angola, mandou a mulher e os filhos para a Metrópole. 

Ele ficou. 

Pedro, Paulo e a mãe passaram a viver em Viseu e os rapazes foram estudar para o 

Colégio Via Sacra, um estabelecimento de ensino gerido por padres, que os alunos 

frequentavam em regime de internato. “Tínhamos missa diária”, diz Pedro Guerra ao 

Observador. Veio viver para Lisboa no fim do 9.º ano. Passou pelo Liceu Maria Amália 

e pela Escola Secundária da Cidade Universitária antes de entrar para a Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa. 

O arquivista que tinha jeito para escrever notícias 

A morte trágica do pai impediu-o de terminar a licenciatura. “Ele nadava muito bem. 

Um dia estava numa praia, em Luanda, sentiu-se mal e acabou por morrer afogado”, 

recorda. Os dois irmãos tiveram de ir trabalhar. Pedro entrou para O Jornal como 

arquivista, no tempo em que Cáceres Monteiro dirigia o título. Por essa altura, estava a 
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ser constituída a equipa fundadora d’O Independente e Inês Pedrosa, então sua cunhada, 

perguntou-lhe se não queria mudar-se para lá. 

Pedro entrou pela primeira vez nas instalações da rua Actor Taborda, junto à sala de 

cinema pornográfico Cinebolso, com 23 anos e, tal como hoje, já gostava de papéis. Só 

ele se entendia no arquivo, o caos organizado que existia ao fundo da redação. Era um 

labirinto de pilhas de jornais, mas ele sabia exatamente onde estava o quê. 

“Pouco tempo depois o Paulo Portas chamou-me e disse-me: ‘Eu acho que tu tens 

talento para mais do que estar simplesmente no arquivo. Devias encarar a hipótese de ir 

para a redação e ser jornalista. Tu gostas, estás sempre a par das coisas.’ Eu aceitei o 

repto, claro”, conta. Desde essa altura, Guerra tem por Portas uma enorme dívida de 

gratidão. 

Pedro Guerra começou como estagiário da secção de desporto ao lado de Alexandra 

Tavares-Teles, que lhe recorda o saber enciclopédico. “O Guerra era o meu Google. Ele 

sabia tudo sobre todos os jogos: os árbitros, os jogos, os resultados. Tinha uma memória 

prodigiosa. Além disso, era um trabalhador incansável”, diz ao Observador. 

O jovem repórter não escondia de ninguém que era benfiquista, mas isso não o impediu 

de assinar várias notícias sobre o clube. Quando escrevia, deixava a paixão de lado. 

Tanto atacava o FC Porto, como o Sporting e o Benfica. Quem trabalhava na redação 

nessa altura garante que “cortava a direito”. Esse traço nunca mudou: muitos anos 

depois, em 2001, viria a publicar uma peça sobre o envolvimento de Luís Filipe Vieira 

no roubo de um camião, na década de 80. Vieira fora condenado a 20 meses de prisão 

por ter sugerido a um amigo a quem uma empresa devia dinheiro que contratasse uma 

companhia de cobranças difíceis. Ele próprio estabeleceu a ligação. O acordado foi que 

os ditos cobradores desviariam um dos camiões da empresa do devedor. E assim foi. 

Pedro Guerra escreveu um artigo incómodo sobre Vieira no Independente – o conflito 

sanou-se à mesa uma semana depois 

Pedro Guerra recupera a história no livro que agora publica: “O devedor queixou-se em 

tribunal e Luís Filipe Vieira, juntamente com os homens das cobranças difíceis, acabou 

por ser condenado por roubo [em 1993].” A pena foi amnistiada. Uma semana depois, 

Guerra e Vieira sentavam-se à mesma mesa para uma refeição promovida por um amigo 

comum. 

“Devo confessar que, após o almoço, fiquei rendido àquele homem que, anos mais 

tarde, salvou o meu clube da falência. Percebi que acabara de conhecer um homem 

honrado, pragmático e muito determinado. Luís Filipe Vieira deu uma lição de fair 

play”, escreve em Alma Benfiquista. O conflito ficou sanado, os dois passaram a dar-se 

bem e daí a oito anos foi o próprio Vieira quem convidou Pedro Guerra para colaborar 

com a Benfica TV. 

O homem dos tribunais 

N’O Independente, Guerra fez muito mais do que desporto. “Há algum tempo que a 

Helena Sanches Osório pedia ao Paulo Portas um jornalista para a ajudar nas 

investigações dela. Ele escolheu-me a mim”, diz ao Observador. Trabalhou diretamente 

com ela durante muito tempo na equipa a que, por brincadeira, chamavam Gabinete de 

Investigação (GI). Maria Jorge Costa também fez parte desse núcleo. 
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Helena ensinou-lhe tudo o que pôde, abriu-lhe portas e instruiu-o para nunca desistir de 

uma história: “Dizia-me que devíamos fazer tudo para lá chegar, tentando perceber qual 

era a intenção de quem passava a notícia.” Pedro enveredou pela área da Justiça e 

começou a construir uma rede de fontes que viria a render-lhe muitas manchetes. 

Pedro Guerra transportava tudo na pasta preta de mão que trazia sempre com ele. Podia 

andar por fora dias inteiros, mas à quinta-feira à noite, em cima do fecho, aparecia 

invariavelmente à última hora com a manchete dessa semana. 

Dava-se com procuradores do Ministério Público, elementos da Polícia Judiciária, 

juízes, advogados. Passava dias no Tribunal da Boa Hora a consultar processos. E 

andava sempre com os célebres documentos para trás e para a frente. “Tinha uma 

relação tão boa com as fontes que os procuradores do Ministério Público chegavam a 

emprestar-lhe os originais dos processos para ele fotocopiar. Se os papéis se perdessem, 

acabava-se o processo”, lembra um um jornalista. 

Guerra transportava tudo na pasta preta de mão que trazia sempre com ele. Podia andar 

por fora dias inteiros, mas à quinta-feira à noite, em cima do fecho, aparecia 

invariavelmente à última hora com a manchete dessa semana. “A imagem que tenho 

dele na redação é a de uma cabeça escondida entre as pilhas de papéis que amontoava 

na secretária. Quando ainda ninguém usava auriculares, lá estava ele com os phones nos 

ouvidos, sempre ao telefone”, conta outra redatora que o conhece desse tempo. 

“Às vezes só enviava os faxes a confrontar os visados a horas tardias, o que não lhes 

dava margem para responder. E ele lá escrevia ‘Contactado pel’O Independente, não 

reagiu’”, diz um jornalista. Guerra confirma: “A partir de determinada altura, 

percebemos que, se confrontássemos os visados com muita antecedência, queimávamos 

a história. Mas não o fazíamos para não lhes dar tempo de responderem: era mesmo só 

para eles não matarem a notícia.” 

Para desespero da chefia, Pedro Guerra atrasava-se sempre a escrever. A mulher, 

Teresa, com quem se casou em 1991, ia lá muitas vezes levar-lhe o jantar. Simpática e 

discreta, chegava a ficar por lá a fazer-lhe companhia durante o serão de trabalho. 

A dada altura, a frequência com que Guerra trazia boas histórias levou Constança Cunha 

e Sá, que entretanto assumira a direção do jornal, a dar-lhe uma página própria. 

Chamava-se “Guerra à vista”. 

O homem dos títulos 

N’O Independente, Pedro Guerra tinha ainda outra função: era o “tituleiro emérito”, 

como lhe chamam Filipe Santos Costa e Liliana Valente no livro O Independente, a 

máquina de triturar políticos. “Ele tinha imensa graça. Dizia aquelas piadas e, a 

determinada altura, percebeu-se que elas funcionavam como títulos. Se estávamos 

atrapalhados, chamávamos o Guerra. Ele pendurava os braços num bengaleiro que havia 

no aquário [uma sala de reuniões] e ia dando ideias. Todos tentávamos imitá-lo, mas 

sem sucesso”, recorda ao Observador Graça Rosendo, que trabalhou com ele nessa 

altura. 

Já nos tempos d’O Independente Pedro Guerra falava com orgulho da época em que foi 

defesa central do Damaiense. Em miúdo, sonhava jogar no Benfica, mas, a ambição ruiu 

quando prestou provas no clube e o mandaram regressar no ano seguinte.  
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Há exemplos de sobra de manchetes com títulos de Guerra: “Retrato de um agricultor 

enquanto jovem”, “Quem não tem Lacão caça com gato” e “Casa Nostra” são apenas 

três. Este último, sobre alegados benefícios que Fernando Nogueira e Marques Mendes 

teriam tido na compra de terrenos para a construção de duas casas em Caxias, acabou 

em tribunal. “Quando o juiz lhe perguntou o que é que ele queria dizer com aquele 

título, que era claramente depreciativo, o Guerra respondeu: ‘Casa Nostra? Casa Nostra 

é um restaurante no Bairro Alto.’ O sentido de humor dele chegava a este ponto…”, 

conta outra fonte. Dessa vez, O Independente foi condenado. 

“Os títulos faziam parte da irreverência do jornal. Lembro-me de uma vez Braga de 

Macedo dizer em tribunal que aquilo que mais o tinha irritado na notícia era o título”, 

recorda o comentador. A dita notícia era sobre um monte no Alentejo e chamava-se 

“Herdade para ter juízo.” 

Ao contrário do que a sua atual imagem televisiva sugere, os colegas deste tempo 

recordam Pedro Guerra como uma figura conciliadora. “Em situações de crise, era um 

elemento apaziguador. Dizia sempre que estava tudo bem, que tudo se resolvia”, diz 

Graça Rosendo. “A dada altura, o ambiente era muito competitivo entre os jornalistas, 

porque todos queriam assinar as manchetes. Mas, apesar de o Guerra fazer duas 

manchetes em cada quatro, era uma das pessoas mais populares da redação”, diz outro 

repórter que trabalhou com ele. 

O defesa central do Damaiense e trindade sagrada 

Tal como acontece no programa Prolongamento, já nos tempos d’O Independente Pedro 

Guerra falava com orgulho da época em que foi defesa central do Damaiense. Em 

miúdo, sonhava jogar no Benfica, mas, como conta no livro, a ambição ruiu quando 

prestou provas no clube da Luz e o mandaram regressar no ano seguinte. Desgostoso, 

percebeu o recado. E resignou-se a vestir o equipamento da equipa da Damaia. 

Uma vez, um grupo de jornalistas da redação que costumava juntar-se para disputar 

partidas de futebol de cinco desafiou-o para o jogo dessa semana. Guerra não desiludiu. 

Mesmo com uns quilos a mais, correu, atacou e protagonizou o momento mais alto da 

partida: um lance dividido com o guarda-redes que terminou com um espectacular 

chapéu, um golo glorioso e um pé partido. O gesso obrigou-o a abrandar o ritmo, mas 

não o afastou das notícias. Continuou a publicar as histórias que ia descobrindo. 

Pedro Guerra sobre Octávio Machado 

“O Palmelão é um homem com ‘h’ grande, amigo do seu amigo e um grande contador 

de estórias. Com ele aprendi muito e admiro-o imenso. (…) Creio que nos respeitamos 

mutuamente e sabemos o papel de cada um. (…) Infelizmente, com o seu regresso ao 

Sporting, como diretor do futebol, engrossou a onda antibenfiquista primária.” 

Nos tempos do jornal, havia uma santíssima trindade que Pedro Guerra defendia a 

qualquer custo: O Independente, o Benfica e Paulo Portas. “É de uma lealdade e de uma 

fidelidade canina às pessoas a quem está ligado. Na altura, era assim com Portas. O que 

ele mandasse fazer, o Pedro fazia”, diz ao Observador um elemento da redação. 

Mesmo depois de Paulo Portas deixar O Independente, Pedro Guerra continuou a ser 

próximo do ex-líder centrista. A relação entre os dois estreitou-se ainda mais quando 

Portas assumiu a pasta da Defesa e o convidou para assessor de imprensa. “Era tão 

zeloso que chegava a prejudicar o chefe”, recorda um repórter que acompanhava a área 
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nessa época. Os jornalistas que cobriam esta área recebiam com frequência mensagens 

escritas a dizer: “Atenção NEWS às 18h.” Podia ser mais tarde. Era assim que os 

avisava de que, nesse dia, lhes ia dar uma notícia e que, por isso, deviam guardar espaço 

nos respetivos jornais. 

Pedro Guerra foi assessor de imprensa de Paulo Portas no Ministério da Defesa 

“Em cima do fecho, para não haver tempo para trabalhar a informação, lá chegava o 

email. Só que em vez de trazer um press release normal, a informação vinha em forma 

de notícia já escrita e adaptada ao jornal a que cada um pertencia. Até tinha título”, 

conta um desses jornalistas. “Parecia um take da Lusa. Não era um comunicado normal. 

Sabia-se que o Portas dizia que os jornalistas eram preguiçosos. E a ideia deles era que, 

se dessem as coisas já feitas, ninguém ia fazer outra vez”, acrescenta outro. Se o 

jornalista fosse do Público o texto diria qualquer coisa como “afirmou ao Público o 

ministro Paulo Portas”, se fosse do Expresso, do Diário de Notícias ou de outro 

qualquer substituía-se o nome do jornal. 

Pedro Guerra nega esta informação. “Mas quem é que diz isso? Os jornalistas 

identificam-se?”, questiona. “O que eu fazia era juntar a informação e coligi-la, mas 

fazer isso seria um desprestígio para os jornalistas”, afirma ao Observador. Um desses 

repórteres confirma que, de vez em quando, Guerra enviava dossiês completos sobre 

matérias que o ministério queria comunicar. “Se eles quisessem divulgar a aquisição de 

uma arma, por exemplo, iam buscar dados a fontes diferentes e avisavam que aquilo era 

para nós termos material extra, mas que não tínhamos de trabalhar.” 

Na altura em que Guerra era assessor de Portas, a divulgação do seu salário causou 

polémica: de acordo com o Diário da República, recebia 4888 euros brutos por mês. 

Guerra esclarece: “Saiu mal publicado no Diário da República, com valores que não se 

aplicavam. Depois foi retificado.” 

As fontes contactadas pelo Observador adiantam outra informação que Guerra também 

desmente: “Às vezes não convocava os jornalistas mais incómodos para as conferências 

de imprensa. Mas nós éramos informados por outras fontes e aparecíamos. Ele era 

difícil, mas tinha um humor mordaz e não era violento como agora nos programas de 

televisão.” De vez em quando, segundo a mesma fonte, enganava-se e enviava para os 

jornalistas mensagens dirigidas a apoiantes do partido. “Os SMS pediam às pessoas para 

ligarem para a TSF a dizer bem de Paulo Portas no Fórum”, assegura um dos repórteres 

que chegou a receber essas mensagens. 

Na altura em que Guerra era assessor, a divulgação do seu salário causou polémica: de 

acordo com o Diário da República, recebia 4888 euros brutos por mês. Guerra 

esclarece: “Saiu mal publicado no Diário da República, com valores que não se 

aplicavam. Depois foi retificado.” O montante correto? “Já não me lembro”, diz o ex-

assessor. 

Pedro Guerra fez cumprir à risca a ordem de silêncio sobre assuntos como os célebres 

submarinos: “Muitos dos concursos na área da Defesa têm regras de confidencialidade 

terríveis. Nós muitas vezes não podíamos dar a informação. Isso era interpretado como 

estarmos a esconder alguma coisa. Mas não era. No caso dos submarinos, houve uma 

altura em que decidimos não dar informação nenhuma. Temia-se que alguns dos 

concorrentes pudessem pôr em causa o concurso por haver uma fuga de informação.” 
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O assessor defendeu Portas de tudo o que pôde, mesmo nos tempos conturbados do 

processo da Universidade Moderna. Anos mais tarde, a socialista Ana Gomes acusá-lo-

ia publicamente, aos microfones da Antena 1, de montar “uma central de desinformação 

e calúnia de dirigentes do PS” durante o caso Casa Pia. “Cheguei a pensar pô-la em 

tribunal, mas eu acho que ela é inimputável. Acho mesmo. Para mim não tem qualquer 

credibilidade. Ela gosta de viver da intriga, da calúnia. Nunca [fiz isso]. Nada!”, diz ao 

Observador. 

Certo é que Portas e Guerra continuaram próximos depois da experiência 

governamental, que durou três anos e chegou ao fim em 2005. Quando o líder centrista 

deixou o Ministério da Defesa convidou Pedro Guerra para colaborar com o grupo 

parlamentar do CDS. “Outras pessoas tinham colaborações em part-time e apareciam na 

Assembleia de vez em quando, mas o Pedro Guerra nunca lá ia. Ao princípio ainda 

aparecia nos convívios de Natal, mas depois nem isso”, garante uma fonte do partido. 

Mais uma vez, Guerra nega: garante que tanto ia à sede do partido, no Largo do Caldas, 

como ao Parlamento, e que fazia trabalho de pesquisa e elaboração de dossiês para 

debates. Trabalhava diretamente com Portas e com os líderes parlamentares, adianta ao 

Observador. Em agosto de 2015, o DN publicou uma notícia sobre o assunto, 

mencionando a ausência de Guerra no Parlamento. Depois disso, a colaboração 

terminou. Pedro Guerra diz que uma coisa não teve nada a ver com a outra. “O dr. Paulo 

Portas estava de saída e a minha ligação era mais a ele. Acho que ele é um grande 

estadista.” 

O comentador desportivo mais temido da televisão 

Pedro Guerra mudou de profissão, de emprego e de funções, mas uma coisa manteve-se 

constante ao longo da vida: a paixão pelo Benfica. É disso que vive hoje, mesmo sem 

nunca ter sido funcionário do clube. Depois do incidente com Luís Filipe Vieira, os dois 

mantiveram-se sempre em contacto. Há uns anos, Guerra começou a colaborar com o 

jornal do clube e, mais tarde, foi desafiado pelo próprio Vieira para fazer o mesmo na 

Benfica TV. 

Pedro Guerra sobre Luís Filipe Vieira 

“Quem conhece o presidente sabe bem que a sua ambição não tem limites, e que detesta 

perder tempo a comemorar êxitos, pois entende que os mesmos fazem parte do passado 

e é preciso conquistar mais e mais… sempre mais! (…) Para mim, o atual presidente 

representa a verdadeira mística do Benfica. (…) Luís Filipe Vieira é, a meu ver, o 

melhor exemplo disso mesmo. A meu ver, a mística traduz-se na capacidade de 

empolgamento a fim de, em qualquer circunstância, dar o máximo, no sentido de criar 

condições para vencer e… vencer cada vez mais.” 

Participou com Afonso de Melo e António Pragal Colaço numa série de programas 

sobre o processo Apito Dourado, fez comentários e, em fevereiro de 2015, foi 

convidado pelo presidente do clube para assumir a direção de conteúdos da Benfica TV. 

É a ele que cabe organizar a antena de forma a “preservar os valores do benfiquismo.” 

Guerra pensa em novos programas, sugere convidados, faz o planeamento semanal e 

mensal daquilo que a estação vai emitir. Defender o clube passou a ser a sua missão de 

vida. Há quem diga que, tal como acontecia com Portas, é capaz de tudo para defender o 

clube e aquele que considera “o melhor presidente da história do Benfica.” 
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Desde 2013 que circula no YouTube um vídeo intitulado “Fernando Santos… ou Pedro 

Guerra?”, em que um espectador defende Jorge Jesus e a direção de forma acérrima. A 

publicação sugere que o dito espectador é Pedro Guerra (cujo nome completo é Pedro 

Fernando dos Santos Alves Guerra). O diretor de conteúdos da BTV diz que é mais uma 

calúnia. “Isso foi uma coisa que lá puseram. É alguém que tem uma voz parecida com a 

minha, mas eu jamais faria uma coisa dessas, como deve calcular”, diz ao Observador. 

Inegável é que Pedro Guerra já deixou claro o lema que segue e que descreve em Alma 

Benfiquista: “Quem se mete com o Benfica, leva.” Foi assim logo no programa 

Mercado, na CMTV, onde debateu com Dias Ferreira, Octávio Machado, Paulo 

Andrade, Carlos Severino, Jorge Amaral, Paulo Futre e Jorge Coroado, entre outros. 

Tornou-se implacável com quem cruzava uma linha que ele próprio definia. Ganhou 

fama de irascível. 

Pedro Guerra sobre Jorge Jesus 

“Jorge Jesus, ao contrário do que muitos pensam, é um homem mentalmente bem mais 

frágil do que parece. Quando os resultados não surgem, a tendência é para entrar em 

pânico e, sobretudo, pôr as culpas nos outros. Além de insistir em utilizar a mesma 

receita — pedir mais e mais jogadores. Para Jorge Jesus, os jogadores nunca são 

suficientes. O cenário ideal para este treinador era o mercado estar permanentemente 

aberto. (…) Luís Filipe Vieira sempre foi muito paciente e até paternal para este tipo de 

treinadores.” 

Continua a ser igual em Prolongamento, na TVI24. Enumerar as discussões e conflitos 

em que já se envolveu desde que substituiu Fernando Seara seria um exercício insano. 

Mas alguns episódios ficaram célebres, como a discussão com Eduardo Barroso que 

terminou com Pedro Guerra a perguntar ao médico se lhe queria bater, e o famoso 

episódio em que Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, foi convidado especial e 

acusou o Benfica de oferecer vouchers aos árbitros antes dos jogos. O comentador 

benfiquista defendeu o clube da Luz, como de costume. Tal como recusa quaisquer 

responsabilidades no caso Futeboleaks, ligado à divulgação de informações contratuais 

que envolviam o Sporting. Ao Observador, defende-se alegando que, além de tudo o 

resto, é infoexcluído — não tem Facebook, não usa redes sociais e só há pouco tempo 

descobriu as maravilhas do WhatsApp. 

Pedro Guerra reconhece que já saiu algumas vezes incomodado com aquilo que se disse 

em direto. “Esta época foi muito acesa. Mas no fim cada um vai à sua vida e só nos 

vemos de novo daí a uma semana. Isso ajuda a serenar os ânimos”, confessa. Às vezes, 

quando revê os programas, consegue rir de algumas coisas que diz, mas diz que nunca 

se arrepende do que faz em defesa do Benfica. 

“Tento sempre não faltar ao respeito a ninguém, embora a mim já me tenham chamado 

nomes. Das duas uma: [no meio da confusão] ou uma pessoa se levanta e vai embora, 

ou faz qualquer coisa. O meu benfiquismo obriga-me a ser moderado, mas a rebater o 

que está a ser dito.” Quando as luzes do estúdio se apagam, o combate fica suspenso até 

à segunda-feira seguinte. Pedro Guerra volta a arrumar os documentos no trólei e 

regressa a casa como chegou: à boleia de Teresa, sua mulher. 

(https://observador.pt/especiais/pedro-guerra-vida-do-benfiquista-colecciona-inimigos/, visto em 10/11/2018) 
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112) Pedro Manuel Galvão Henriques 

 

113) Ricardo Joaquim da Cunha Gonçalves Pires 

Experiência profissional 

2014/2016 – Assessor de imprensa na delegação do Partido Socialista no Parlamento 

Europeu, Bruxelas. (Cedência por interesse público) 

2014 – Adjunto para as questões de imprensa na sede nacional do Partido Socialista, 

secretário-geral António José Seguro. 

2014 – Técnico Superior no Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Sintra, 

Basílio Horta. (Cedência por interesse público) 

2013 – Técnico Superior no Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Sintra, 

Basílio Horta. (Cedência por interesse público) 

2011/2013 – Adjunto para as questões de imprensa na sede nacional do Partido 

Socialista, secretário-geral do PS, António José Seguro e Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista, lider parlamentar, Carlos Zorrinho (nomeação). 

2009/2011 – Assessor de imprensa no Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 

Território/Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, Dulce Álvaro 

Pássaro. (nomeação) 

2009 – Assessor de imprensa no Partido Socialista, sede nacional, secretário-geral do 

Partido Socialista, José Sócrates. (nomeação) 

2005/2009 – Assessor de imprensa no Ministério da Justiça/Secretário de Estado 

adjunto e da Justiça, José Conde Rodrigues. (nomeação). 

2001/2002 – Assessor de imprensa no Ministério da Cultura/Secretário de Estado da 

Cultura, José Conde Rodrigues. (nomeação) 

1996/2001 – Assessor de Imprensa do Presidente da Câmara Municipal de Cascais, José 

Luís Judas. 

1993/1996 – Jornalista na Rádio Clube de Cascais 

1992/1993 – JORNALISTA NA RÁDIO MIRAMAR. 

1990/1991 – Colaborador no jornal "O Emigrante". 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPLEMENTAR 

2012/2015 – Assessor na Junta de Freguesia de Benfica/Lisboa 

2012 – Assessor de Imprensa pontual para a Junta de Freguesia do Beato/Lisboa 

2004/2005 – Assessor de Imprensa do Gabinete da Internacional Socialista/Portugal 

1995- Jornalista no Jornal "Espaço Linha Magazine" 

1992 – JORNALISTA NA RÁDIO "VIP FM" 

1990/1992 – Jornalista no Jornal "Correio da Linha 

 

CAMPANHAS ELEITORAIS REALIZADAS 

2014 – Eleições Europeias, caravana nacional, Francisco Assis 

2013 -Eleições autárquicas Sintra, Basílio Horta 

2011 – Eleições internas Partido Socialista, António José Seguro 

2011 – Eleições Legislativas, caravana nacional, José Sócrates 

2011 – Eleições Presidenciais, caravana Manuel Alegre 

2009 – Eleições Legislativas, caravana nacional, José Sócrates 

2009 – Eleições Europeias, caravana nacional, Vital Moreira 

2008 – Eleições internas, Juventude Socialista – Duarte Cordeiro 
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114) Rita de Noronha Teixeira de Macedo 

Nunca foi jornalista (informação passada pela própria através da assessoria da imprensa 

da GALP) 

 

115) Rui Cristóvão Calafate Estevinha 

Formação: Comunicação  

Anos de jornalismo: 5 

Destino profissional: assessoria empresarial 

(Respostas à entrevista) 

 

116) Rui Jaime Letria Dias 

Formação: curso de direito incompleto 

Anos de jornalismo antes de ir para assessoria: 5 

Destino profissional: voltou 

Anos de jornalismo: 21 

Destino profissional: reforma 

(Informações obtidas em conversa telefónica) 

 

117) Rui Jorge Nunes Ribeiro Peças 

Não era jornalista – informação obtida por telefone. 

 

118) Rui Manuel Carlos Nunes 

1) Tem curso superior? Se sim, que curso? 

. licenciatura em Sociologia (ISCTE); 

. pós-graduações em Estudos Europeus, variante Economia (Univ. Católica), Economia 

Portuguesa e Integração Internacional (ISCTE), Defesa Nacional (IDN); 

. mestrado em Economia Internacional (ISEG)  

. Diploma de Estudos Aprofundados (parte curricular de doutoramento) em 

Sustentabilidade Social e Desenvolvimento (Univ. Aberta). 

2) Quantos anos de jornalismo teve antes de ocupar o lugar de assessor de imprensa do 

governo? 

19. 

3) Gostaria que confirmasse que saiu da Agência Lusa para o governo e voltou 

posteriormente para a Agência Lusa. 

Confirmo. 

(Resposta por e-mail: em 30/7/2018) 

 

119) Rui Pedro Ferreira Nereu 

"Data de Nascimento: 15 de março de 1965 

Habilitações Académicas: Lic. Ciências Sociais e Políticas, ISCSP – Lisboa 

Informação profissional: 

1985-1989 – Técnico do serviço de apoio a sócios no Sindicato dos Professores da Grande 

Lisboa (de março de 1987 a agosto de 1988): serviço militar, como Aspirante, no QG da 

ZMA 
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1989-1991 – Diretor de Marketing da revista Mac.In para utilizadores Macintosh 

1991-1994 – Assessoria em projetos de divulgação e sensibilização para as áreas da 

reabilitação e conservação dos núcleos históricos, na Câmara Municipal de Lisboa 

1995-1997 – Secretário-geral da APC – Associação Portuguesa de Sociedades Corretoras 

e Financeiras de Corretagem 

1997-2001 – Assessoria em comunicação na Câmara Municipal de Lisboa 

2002-2007 – Diretor de Comunicação e Imagem da EGEAC – Empresa de Gestão de 

Equipamentos e Animação Cultural (CML) 

2007-2011 – Adjunto do Ministro da Administração Interna 

Desde julho de 2011 – Assessor do Conselho de Administração da EGEAC 

1/12/2015: adjunto do ministro da Cultura João Soares" 

(Diário da República, 13/1/2016) 

 

120) Sandra Maria Costa Silva 

" Mais de 15 anos de experiência profissional em media relations, consultoria 

estratégica de comunicação, content marketing e marketing institucional. Está no grupo 

LPM desde 2007 tendo já desempenhado as funções de Diretora de Marketing e Novos 

Projetos e, anteriormente, de Diretora de Equipa, coordenando e gerindo um portfólio 

de Clientes de alto perfil empresarial, sobretudo nas áreas da banca, seguros, 

telecomunicações, retalho, marketing territorial e turismo. Foi jornalista durante cinco 

anos na Agência Lusa, tendo ainda desempenhando as funções de Assessora de 

Imprensa do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. É licenciada 

em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa (1995-1999), com especialização em Jornalismo. 

Experience 

 NewsEngage 

Diretora-geral 

Company NameNewsEngage 

 LPM 

Directora de Equipa 

Dates EmployedJul 2007 – Present  Employment Duration10 yrs 3 months 

Conselho estratégico em Comunicação, Relações Públicas e Marketing institucional. 

Gestão de reputação e comunicação de crise. Desenvolvimento de programas de Public 

Affairs e Media Relations. Gestão de projectos editoriais e de comunicação nas redes 

sociais. Portefólio de clientes empresariais e institucionais high profile nas área da 

banca, seguros, serviços, produto e distribuição, entre outros. 

 Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

Assessora de Imprensa 

Dates EmployedFeb 2005 – Jun 2007  Employment Duration2 yrs 5 months 

Assessora de imprensa do gabinete do Ministro das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações gerindo a comunicação oficial, pedidos de jornalistas, articulação entre 

os vários gabinetes e acompanhando deslocações oficiais. 

 Agência Lusa 

Jornalista 

Dates Employed2000 – 2005  Employment Duration5 yrs 

Jornalista na editoria de Ciência, Tecnologia Ensino Superior e, posteriormente, 

Sociedade. Jornalista no período da manhã, acompanhando atualidade noticiosa nas 

várias áreas e lançando os temas do dia. 

Education 

Cenjor 
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Degree Name Formação Field Of Study Escrita jornalística 

Dates attended or expected graduation 2000 – 2000 

Universidade Nova de Lisboa 

Degree Name Licentiate degree Field Of Study Ciências da Comunicação 

Dates attended or expected graduation 1995 – 1999" 

(https://www.linkedin.com/in/sandra-silva-42288150/?ppe=1, visto em 4/9/2017) 

 

121) Sandra Miquelina Godinho Duarte 

"Nome: Sandra Miquelina Godinho Duarte 

Data de Nascimento: 30 de novembro de 1971 

Habilitações Académicas: 

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da universidade de Lisboa, ramo 

Ciências Jurídico-Jurídicas, com média final de curso de 13 valores. 

Experiência Profissional: 

Experiência no setor da Comunicação Social, especializada em Justiça e Economia, com 

desempenho das seguintes funções: 

Desde junho de 2011: Jornalista na RTP – Editoria de Sociedade/Editoria de Economia; 

Outubro de 2009 – junho de 2011: Adjunta do Gabinete do Ministro de Estado e das 

Finanças – Assessoria de Imprensa; 

Setembro de 1997 – outubro de 2009: Jornalista na RTP – Editoria de 

Sociedade/Especialização em Justiça; 

Setembro de 1994 – março de 1997: Advogada Estagiária e Advogada." 

Em 1 de janeiro de 2014 foi nomeada assessora de imprensa da procuradora geral da 

república, Joana Marques Vidal. 

(Diário da República, 17/1/2014) 

 

122) Sara Margarida da Silva Rodrigues Leitão Amor  

Sara Margarida Amor 

Coordenadora Conteúdos Web at Impala 

Experience 

 Impala 

Coordenadora Conteúdos Web 

Dates Employed: Nov 2013 – Jul 2015; Employment Duration: 1 yr 9 months 

Location: Sintra 

Definição, desenvolvimento e implementação de estratégias de conteúdos Web (também 

na óptica de SEO); 

Gestão, supervisão e dinamização dos conteúdos Web, nas principais redes sociais 

(Facebook, Twitter, Youtube); 

Responsável de Web Analysis dos vários sites existentes na empresa; 

Criação e implementação de medidas de aumento de tráfego; 

Dinamização de passatempos (redes sociais e sites); 

Monitorização de desempenho (site, redes sociais, através de Google Analytics, 

estatísticas Facebook); 

Implementação de estratégias de crescimento para as comunidades Web. 

 Salt Content 

Content Manager 

Dates Employed: Sep 2012 – Sep 2013; Employment Duration: 1 yr 1 month 

Gestão e produção de conteúdos; 

Assessoria mediática; 

Social Media Management. 
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 Education Ministry 

Assessora da Ministra da Educação/Education Minister Advisor 

Dates Employed: May 2007 – Jul 2011; Employment Duration: 4 yrs 3 months 

Exercício de funções no Gabinete de Comunicação. 

Asessoria de comunicação (elaboração de dossiers temáticos e de toda a informação 

solicitada pelo membro do Governo). 

Participação na concepção editorial do Portal da Educação. Actualização do Portal da 

Educação, através da produção e da inserção de conteúdos. 

Participação na concepção editorial do Boletim dos Professores, uma publicação 

periódica destinada aos docentes, que aborda as novas medidas de política educativa. 

Elaboração de reportagens e acompanhamento da produção a nível gráfico. 

Produção de filmes institucionais do Ministério da Educação. 

Organização de eventos e responsável pelo protocolo oficial. 

Presidência do Conselho de Ministros 

Técnica de Relações Institucionais / Institutional Relations 

Dates Employed: Mar 2006 – Mar 2007; Employment Duration: 1 yr 1 month 

Técnica de Relações Públicas no núcleo de Relações Institucionais e Apoio ao Conselho 

de Ministros. 

Prática de normas protocolares e organização de eventos. 

Apoio à assessoria de imprensa, elaboração de suportes informativos e ofícios. 

Gestão de expediente e arquivo. 

TVI 

Gestão e produção de conteúdos para Internet/Internet contents production and 

management 

Dates Employed: 2001 – 2005; Employment Duration: 4 yrs 

Gestão, edição e redacção de textos jornalísticos para Internet. 

Especificação e validação de conteúdos estáticos e dinâmicos do teletexto. 

Gestão de serviços móveis. 

Colaboração em acções de Marketing. 

 Silva & Rangel 

Assessora de Comunicação/Communication Adviser 

Dates Employed: 1998 – 2001; Employment Duration: 3 yrs 

Responsável pela assessoria de imprensa e pela comunicação externa e interna. 

Organização de eventos. 

Assistência ao departamento de Marketing. 

 

Education 

 Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA) 

Degree Name: Pós-graduação; Field Of Study: Imagem, Protocolo e Organização de 

Eventos 

Dates attended or expected graduation: 2004 – 2005 

 Universidade Autónoma de Lisboa 

Degree Name: Degree; Field Of Study: Communication Sciences 

Dates attended or expected graduation: 1997 – 2001 

(Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sara-margarida-amor-0147614/, visto em 24/7/2017) 

Formação: Ciências da comunicação 

Anos de jornalismo: 4  

Destino profissional: gestora de conteúdos numa empresa 

 

123) Sílvia Simões Esteves 
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Trabalhava na empresa de comunicação estratégica LPM antes de ser nomeada para o 

governo. Sílvia Simões Esteves saiu da assessoria do ministro para ser assessora de 

imprensa do secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, José Manuel Gouveia 

Almeida Ribeiro 

(Diário da República, 4/11/2009, 4/12/2009) 

 

124) Susana Alexandra Estrela Medina dos Santos  

Foi assessora de imprensa do Grupo Parlamentar do PS entre 2005 e 2008, antes de 

assumir a assessoria do Ministério da Justiça. Não trabalhava como jornalista antes de 

ser assessora de imprensa do governo, onde começou em 2008 como assessora do 

secretário de Estado da Cultura, passando no final do ano seguinte para a assessoria do 

Ministério da Justiça. 

(Diário da República, 22/9/2008, 25/9/2008 e 15/12/2009 e https://www.linkedin.com/in/susana-

medina-santos-5289b339/, visto em 7/11/2018)  

 

 

125) Susana Gaião Baptista Mota 

Autora do livro As dúvidas dos 30, publicado pela Editora Planeta 

"Susana Gaião Mota nasceu em Lisboa  a 2 de Outubro de 1977. Licenciou-se em 

Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, mas 

sempre quis ser jornalista. Iniciou a sua carreira aos 22 anos na SIC Notícias e três anos 

mais tarde mudou-se para o Brasil onde foi correspondente Internacional da TVI 

durante quase cinco anos. Morou em São Paulo e no Rio de Janeiro, cidade que 

considera a sua segunda casa. Tirou ainda um mestrado em Jornalismo Internacional na 

Pontífice Universidade Católica de São Paulo e um mestrado em Jornalismo na 

Universidade Católica Portuguesa. 

Foi assessora de imprensa no Ministério da Economia e nos últimos anos colaboradora 

regular da TV Globo Portugal onde fez uma série de programas. Na TVI 24 concebeu e 

apresentou Chegadas e Partidas – um programa de viagens em Portugal. 

Actualmente trabalha como jornalista, guionista e blogger. Este é o seu primeiro 

romance e a concretização de um sonho antigo. 

Além de escrever, adora dançar, ouvir música, representar e viajar e ainda espera viver 

muitas coisas para contá-las através da escrita." 

(http://marcadordelivros.blogspot.pt/2015_07_05_archive.html, visto em 4/9/2017) 

Formação: Relações internacionais 

Anos de jornalismo: 8 

Destino profissional: um ano parada e depois voltou ao jornalismo 

(Informações da entrevista) 

 

126) Susana Isabel Costa Dutra 

"Experience 

 GCI 

Client Manager 

Dates Employed: Aug 2011 – Present; Employment Duration: 6 yrs 2 months 
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Location: Lisboa 

PR & Communication Consulting 

Team Coordination 

Management of customer service  

Media Relations and relationship with suppliers  

Development and implementation of Communication proposals for Media Relations and 

Corporate Communication for companies such as Zurich, COTEC, REMAX, MELOM, 

Huawei, The Lisbon MBA, among others. 

 Ministério da Administração Interna 

Press Officer 

Dates Employed: May 2007 – Jun 2011; Employment Duration: 4 yrs 2 months 

Location: Lisboa 

Responsible for all the contacts between the Ministry/the Minister of Internal Affairs of 

Portugal and the media 

Management of the communication of the Ministry/Minister/Secretaries State 

Strategic and crisis communication 

 Ministério da Justiça 

Press Officer 

Dates Employed: Oct 2005 – May 2007; Employment Duration: 1 yr 8 months 

Responsible for the contacts between the Ministry/the Minister of Internal Affairs of 

Portugal and the media 

Responsible for Ministry of Justice web contents 

 Jornal "A Capital" 

Journalist 

Dates Employed: Jun 2003 – Jul 2005; Employment Duration: 2 yrs 2 months 

Journalist of Society and Politics topics. 

 ITM 

Web Content Editor 

Dates Employed: Sep 2001 – Nov 2002; Employment Duration: 1 yr 3 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

Production and editing contents for web 

Pararede, Portal Terra Portugal 

Web Content Editor 

Dates Employed: Apr 2000 – Aug 2001; Employment Duration: 1 yr 5 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

Production and edition of news (national and internacional) and other contents for the 

website  

www.terraportugal.com 

Management information from several sources and suppliers 

 Grupo Fórum/ Sítio "Netc" 

Web Content Editor 

Dates Employed: Apr 1999 – Apr 2000; Employment Duration: 1 yr 1 mo 

Location: Lisboa 

Production and edition of news and other contents for the website www.netc.pt 
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 Jornal "Record" 

Journalist – Trainee 

Dates Employed: Aug 1997 – Jan 1999; Employment Duration: 1 yr 6 months 

Location: Lisbon Area, Portugal 

Writting news about national football. 

Conducting features and interviews with stakeholders in Portuguese football (players 

and coaches). 

 

Education 

 Citeforma 

Field Of Study: Marketing 

Dates attended or expected graduation: 1999 – 2000 

Curso profissional de marketing 

 Universidade Autónoma de Lisboa 

Degree Name: Licenciada; Field Of Study: Ciências da Comunicação 

Dates attended or expected graduation: 1993 – 1997" 

(https://www.linkedin.com/in/susana-dutra-b9726a36/, visto em 4/9/2017) 

 

127) Tiago Filipe Violante Cardoso 

Formado em direito, nunca foi jornalista. 

(Resposta por e-mail) 

 

128) Vasco da Costa Noronha 

"Vasco Noronha, ex-jornalista da agência Lusa, do Diário Económico e atual assessor 

da empresa Parpública, morreu hoje aos 49 anos, confirmou a agência Lusa junto de 

vários amigos. 

Vasco Costa Noronha nasceu em 1966 em Lourenço Marques (atual Maputo), 

Moçambique, e fez a sua formação universitária em Direito na Universidade Católica, 

em Lisboa. 

Frequentou o curso do Cenjor -- Centro Protocolar de Jornalistas, em Lisboa, e iniciou a 

sua carreira como jornalista na agência Lusa, entre 1995 e 2000, na editoria de 

Economia, e no jornal Diário Económico, entre 2000 e 2005. 

Depois de uma experiência de assessoria ao ex-ministro das Finanças Teixeira dos 

Santos, no governo liderado pelo PS, entre 2005 e e 2009, ano em que passou a 

desempenhar as funções de assessor para a comunicação da holding Parpública, que 

gere o património e as participações empresariais do Estado." 

(Diário de Notícias, 6/9/2015: http://www.dn.pt/tv-e-media/interior/morreu-o-

exjornalista-vasco-noronha-4763832.html, visto em 4/9/2017) 

 

 

129) Vítor Manuel Ferreira Moutinho 

Address: XXXXX9 

                                                           
9 Por opção, os dados de contatos foram retirados, ainda que constem do currículo enviado por Vítor 

Moutinho 
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Phone: XXXXXX 

Email: XXXXXX 

Nationality: Portuguese 

Birth date: 10 August 1971 

Gender: Male 

 

Professional Experience 

Date: May 28, 2014 – (...) 

Occupation or position held: Superior Technical Advisor 

Main activities and responsibilities: Advisory and Consultancy Communication; 

Name and address of employer: Health Direction of Macau Government 

Date: Feb 17 – Feb 17 

Occupation or position held: Associate Professor at University of Saint Joseph 

Main activities and responsibilities: Corporate Communication and Marketing classes 

Name and address of employer: Saint Joseph University – S.A.R. Macao 

Date: March 1, 2012 – October 1, 2016 

Occupation or position held: Manager and founder 

Main activities and responsibilities: Advisory and Consultancy Communication; 

Name and address of employer: Advisory and Consultancy Communication; 

Type of business or sector: Communication and Training  

Recent projects Communication:  Portuguese Local Political campaigns communication 

 in 2013 (Braga; Penafiel; Oliveira de Azemeis and Vagos); GNRation building 

 (arts e creative business building); Polytechnic Institute of Porto; Group 

 7Cunhas; Bracara Augusta Foundation; Coordination Communication Braga 

 2012: European Youth Capital (sub-contract with NEXTPOWER);  1st Fair 

 Employment and the Economy Angolanization / Consulate of Angola in Porto;  

 Tourism Porto and Northern Portugal (sub-contract with NEXTPOWER); Trofa 

 Health Group (sub-contract with NEXTPOWER); Superior Institute of Maia 

 (Ismai) (sub-contract with NEXTPOWER);  Port Wine Fest (sub-contract with 

 NEXTPOWER); 

Date: 26 October 2009 – June 17, 2011 

Occupation or position held: Press officer 

Main activities and responsibilities:  Media Relations; Elaboration of Communication 

 Strategies; Information Coordination of hierarchically dependent department and 

 institutions;  

Name and address of employer: Gabinete do Ministro da Presidência (Office of the  

 Minister of the Presidency) Rua Gomes Teixeira, Lisboa 

Type of business or sector: XVIII Constitutional Portuguese Government 

Date: June 8th, 2009 → 25 October 2009 

Occupation or position held: Press Officer 

Main activities and responsibilities: Media Relations; Elaboration of Communication 

 Strategies; Information Coordination of hierarchically dependent department and 

 institutions;  

Name and address of employer: Ministério da Justiça (Ministry of Justice) 

   Praça do Comércio – Lisboa 

Type of business or sector: XVII Constitutional Portuguese Government 

Date: September 2008 – October 2009 

Occupation or position held: Teacher 
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Main activities and responsibilities: Graduate Consultancy and Advice Communication 

 and Marketing – Module "Communication and Political Marketing in the 

 management of companies and governments" 

Name and address of employer: Escola Superior de Jornalismo (School of Journalism) 

 R. Júlio Dinis, 764 – 8º Dtº, 4050-321 Porto 

Type of business or sector: Higher Education 

Date: April 1, 2008 → May 31, 2009 

Occupation or position held: Head of Internal Communications 

Main activities and responsibilities: Internal Communication; Press Office; Public 

 relations 

Name and address of employer: Radio Popular, Electrodomésticos S.A. 

 Largo do Arcozelo, 76 – Edifício E 4405-021 Arcozelo Vila Nova de Gaia 

Type of business or sector: Eletronical distribution 

Date: January 22, 2008 → August 5, 2008 

Occupation or position held: Teacher 

Main activities and responsibilities: Postgraduate Course in Strategic Communication 

 Management for Decision Makers – Module "Crisis Communication" 

Name and address of employer: Universidade Autónoma de Lisboa – Escola de Gestão 

 (Autonomous University of Lisbon – School of Management), Palácio dos 

 Condes do Redondo, Rua de Santa Marta, 56, 1169-023 Lisboa 

Type of business or sector: Higher Education  

Date: March 28, 2005 → March 31, 2008 

Occupation or position held: Press officer and public relations 

Main activities and responsibilities: Media Relations; Elaboration of Communication 

 Strategies; Information Coordination of hierarchically dependent department and 

 institutions; Spokesman Monitoring Committee of Bird Flu 

Name and address of employer: Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e 

 das Pescas (Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries); Praça do 

 Comércio – Lisboa 

Type of business or sector: XVII Constitutional Portuguese Government 

Date: August 1, 2003 – March 31, 2005 

Occupation or position held: Head of Communication and Public Relations 

Main activities and responsibilities: Communication and Public Relations;  Site 

 Manager www.lpfp.pt; Press Officer; Organization Meetings with Media; 

 Manage press conferences 

Name and address of employer: Liga Portuguesa de Futebol Profissional (Portuguese 

 Professional Football League),  Rua da Constituição, 2555, Porto 

Type of business or sector: Sports Organization 

Date: March 1, 2003 – March 17, 2005 

Occupation or position held: Advisor in the area of Social Communication 

Main activities and responsibilities: Coordinator of Press Office; Coordination of media 

 events; Organizing meetings with the Media; 

Name and address of employer: Municipality Gondomar, Porto, Portugal; Praça do 

 Município, 4420 Gondomar 

Type of business or sector: Local Public Administration 

Date: April 1, 2002 – October 31, 2002 

Occupation or position held: Director of Contents and Production 
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Main activities and responsibilities: Coordination of Contents of a television program;

 Management and coordination of teams reporting; Media management team 

 (interactive TV + Web Content) 

Name and address of employer: SIC Radical/Sigma 3 (SIC Television Broadcast – 

 Portugal), Apartado 678, 2846 – 909 Amora 

Type of business or sector: Television 

Date: December 1, 1999 – April 3, 2002 

Occupation or position held: Press officer 

Main activities and responsibilities: Coordination Media and press relations of the 

 Cabinet; Organization of events; Elaboration of Communication Strategies 

Name and address of employer: Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto 

 (Secretariat of State for Youth and Sport) 

Type of business or sector: XIV Constitutional Portuguese Government 

Date: January 3, 1997 – December 31, 1999 

Occupation or position held: Journalist 

Main activities and responsibilities: SIC – Sociedade Independente de Comunicação – 

 (SIC Television Broadcast – Portugal) 

Type of business or sector: Television 

Date: 01 October 1993  – January 2, 1997 

Occupation or position held: Journalist – Contributor 

Main activities and responsibilities: TVI – (TVI – Independent Television Broadcast -

Portugal) 

Type of business or sector: Television 

Date: 1992 – June 1993 

Occupation or position held: Journalist 

Name and address of employer: Gazeta dos Desportos (Gazette Sports newspaper) 

Type of business or sector: Press 

Date: 1990 – 1993 

Occupation or position held: Journalist 

Name and address of employer: Rádio Comercial (Commercial Radio news) 

Type of business or sector: Radio 

Date: 1989 – 1990 

Occupation or position held: trainee journalist 

Name and address of employer: RDP – ANTENA 1 ( National portuguese Radio) 

Type of business or sector: Radio 

 

Education and training 

Date: September 2013 – (...) 

Title of qualification awarded: PhD in Communication Sciences 

Name and type of organization  

providing education and training: Universidade do Minho (University of Minho) – 

 Braga, Portugal 

Date: 2001 → April 30, 2007 

Title of qualification awarded: Bachelor of Science in Communication – Corporate 

 Communications Branch – 15.2 Average values 

Name and type of organization  

providing education and training: Universidade Autónoma de Lisboa (Autonomous 

 University of Lisbon) 

Date: September 2007 

Title of qualification awarded: Management and Organization Events 
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Name and type of organization  

providing education and training: Evolui.com – e-learning 

Date: August 2007 

Title of qualification awarded: Team Management 

Name and type of organization  

providing education and training: Evolui.com – e-learning 

Date: 10/2002 → 10/2002 

Title of qualification awarded: Media Relations Course – London 

Name and type of organization  

providing education and training: American Institute of Business Studies 

Date: 5/2002 

Title of qualification awarded: Driving Instructor - License No. 1493-P 

Name and type of organization  

providing education and training: IMTT (ex-Direcção Geral de Viação) 

Date: 2000 - 2001 

Title of qualification awarded: Courses Macromedia: Flash 4 and 5; Dreamweaver; 

 Fireworks 

Date: 2000 → 2000 

Title of qualification awarded: Courses Macromedia: Flash 4 and 5; Dreamweaver; 

 Fireworks 

Date: 2000 → 2000 

Title of qualification awarded: MS OFFICE Course 

Date: 1995 – 2000 

Title of qualification awarded: Microsoft courses: Word, Excel; Power point; Outlook; 

Explorer; FrontPage 

Date: 1990-1993 

Title of qualification awarded: Various degrees of Journalism obtained in training 

 between 1986-1989 

Name and type of organization  

providing education and training: Centro de Formação de Jornalistas do Porto 

Date: 1989 – 1990 

Title of qualification awarded: 12th Year of Schooling 

Name and type of organization  

providing education and training: Escola Secundária de Rodrigues de Freitas – Porto 

 (Secondary school Rodrigues de Freitas – Oporto, Portugal) 

 
Factos Profissionais Relevantes 

Date: September 2010 

Designação: Strategic definition of the XIII Ibero-Amercicana of Ministers Presidency 
http://segib.org/news/2010/09/xiii-reuniao-da-rede-ibero-americana-de-ministros-da-presidencia-e-equivalentes/?lang=pt-pt 
Date: October 2009 → June 20, 2011 

Ocupação: Press Officer do Minister of the Presidency of Portugal and : 

 Secretary of State for Administrative Modernisation;  

 Secretary of State for Local Government;  

 Secretary of State for Equality  

 Secretary of State for the Presidency of the Council of Ministers 

Date: October 2009 → June 20, 2011 

Ocupação: Co-coordinating the website www.portugal.gov.pt and  www.twitter.com/govpt 

Date: April 2008 → May 2009 

Ocupação: Director of Internal Communication Radio Popular – Appliances 

 Implementation of all holders of internal company information – magazines; 

http://segib.org/news/2010/09/xiii-reuniao-da-rede-ibero-americana-de-ministros-da-presidencia-e-equivalentes/?lang=pt-pt
http://www.portugal.gov.pt/
http://www.twitter.com/govpt
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 newsletters; Analyst of the internal management process called Critical Issues 

 and company Crisis plan; Definition and implementation of the New Strategy 

 Average – Commerce; Relationships with customers through twitter and 

 Facebook; 

Date: October 2007 

Ocupação: Media and Social Events Coordinator of the Informal Meeting of Ministers 

 of Agriculture of the European Union entered the Portuguese Presidency 2007 – 

 Oporto 

Date: March 1, 2003 – December 1, 2004 

Ocupação: Director of Communications and Media Coordinator  

 Founder and manager of the first site of the Portuguese League for Professional 

 Football  www.lpfp.pt 

 

Personal skills and competences 

first language: Portuguese 

 

other language(s) 

 

 

 

 

 
Self 

assessmen

t 

Understanding Speaking Writing 

European 

level (*) 

Listening Reading Oral interaction Oral production  

Inglês B

2 

Independen

t user 

B

1 

Independen

t user 

B1 Independen

t user 

B2 Independen

t user 

 Independen

t user 

Francês B

1 

Independen

t user 

B

1 

Independen

t user 

A

2 

Basic user A

2 

Basic user A

2 

Basic user 

Espanhol C

1 

Proficient 

user 

C

1 

Proficient 

user 

C1 Proficient 

user 

C1 Proficient 

user 

C1 Independen

t user 

(*)Common European Framework of Reference for Languages 

 

Social skills and competences: The daily relationships with Media allows me have 

 excellent communication skills; Excellent conversations and motivation attitudes 

 of teams; Full organized synthetic analysis of extreme situations; focused; 

 proactive; Reference on issues of equality, fairness and balance; 

Skills and competences: coordination abilities; self-motivation; conflicts managing; 

 extreme capacity of negotiation; Multitask operations; focus in details; Expert on 

 under pressure works; 

Technical skills and competences: Risk & Crisis Communication Specialist; Perception 

 of creative opportunities; Ability to promote decision-making processes; 

 Manager Crisis; Analysis of budgets and effective management under pressure; 

 Management of information from new technologies; 

Aptidões e competências informáticas: Passionate of new technologies, computer 

 platforms and applications; Effective use of the Word; Understandable use of 

http://www.lpfp.pt/
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 Excel; Capacity for statistical analysis; Skilled user of graphics platforms; 

 Intensive analyst of web platforms; Content manager in social networks 

Artistic skills and competences: Drum basic skills, photograph. 

Other skills and competences: Taste for leisure and outdoor; regular practitioner of 

 nature activities (diving; hiking, bird watching, canoeing, mountain biking, Jeep 

 Tours)  

In the area of Communication: Effective communication for audiences; comfortable in 

 presenting technical topics; motivating groups; Specialist in technical drafting 

 and communication and editorial messages; 

Driving license: A1; A; B1; B, C; C+E; D 
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Apêndice 2  

Entrevistas 

 

Entrevista com Alexandre Barata 

 

P – Quantos anos de jornalismo teve antes de trabalhar como assessor? 

AB – Tive 14 anos de jornalismo, puro e duro. 

P – Você trabalhava na mesma área em que foi fazer assessoria? 

AB – Sim. Fazia parte da equipa de Política da Rádio Renascença. Portanto, acompanhava 

os partidos políticos, nomeadamente o PSD e CDS, e depois acompanhava também, tive 

três anos e meio como attaché de presse na presidência da República. Portanto, minha 

área basicamente era a política. 

P – A sua formação é...? 

AB – Sou licenciado em comunicação social.  

P – E como conheceu o ministro para o qual foi fazer assessoria de imprensa? 

AB – Quando eu era um jovem... Tem dois, eu fui assessor de dois ministros. 

P – O primeiro... 

AB – O primeiro foi o Telmo Correia, que foi ministro do Turismo, eu conheci-o 

precisamente na atividade política, eu enquanto jornalista e ele político, líder partidário. 

O segundo, Pedro Mota Soares, conheci-o enquanto jovem militante da Juventude 

Centrista. O Telmo Correia foi ministro do Turismo no governo Santana Lopes e o Mota 

Soares foi ministro da Segurança Social no governo Passos Coelho, nos dois governos de 

Pedro Passos Coelho. 

P – O Telmo Correia, quando chegou para você, ele disse o que pretendia de um 

assessor de imprensa? Qual a visão dele da assessoria de imprensa? 
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AB – Deixe-me dar-te uma nota. Porque antes de eu vir para o governo, vim para assessor 

dele como líder parlamentar. Basicamente, o que aconteceu foi que quando ele foi para 

ministro eu basicamente o acompanho para montar, o ministério que era novo - foi a 

primeira vez e única até hoje que houve um Ministério do Turismo em Portugal. Foi 

entendido que eu devia acompanhar para ajudar na montagem do ministério. E para fazer 

também a assessoria de imprensa nessa área. Mas, respondendo às perguntas, quando eu 

sou convidado para ser assessor de imprensa, o que me pede, claramente, é que é preciso 

dar mais visibilidade ao que estamos a fazer, ao nosso trabalho. É preciso dar 

profundidade, é preciso falar com os jornalistas mais do que se fala hoje em dia, é preciso 

passar a nossa mensagem, é preciso passar as nossas ideias, é preciso passar as nossas 

propostas, é preciso passar todo o trabalho que era desenvolvido. No essencial era isto, 

aproveitando aqui um pouco a experiência do terreno que eu tenho e tinha na altura, que 

é de saber com quem eu tenho de falar exatamente e, acima de tudo outra coisa. Há uma 

visão importante que eles quiseram transmitir que é transformar o que eles faziam em 

notícia, e daí, de certa forma, ir buscar-me, porque eu passei a dar uma visão jornalística 

do que era feito, desmontando e dando em linguagem jornalística para os jornalistas.  

P – Você teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar de jornalista para 

a assessoria? 

AB – Sim, eu andei bastante tempo a pensar se eu deveria ou não mudar. 

P – Por quê? Qual era a natureza das dúvidas? 

AB – Porque eu achava que era incompatível ser jornalista e ser assessor de imprensa. 

Achava eu. No entanto, o que é que depois eu fiz. Uma coisa simples. Quando tomei a 

decisão, fui à Comissão da Carteira, entreguei a carteira e, a partir daí, tudo quanto é 

questão ética eu deixei de lado. Passei a ser assessor de imprensa e deixei de ser jornalista. 

P – E depois, quando saiu? Bom, você está neste momento como assessor de 

imprensa. Imediatamente quando saiu foi ser assessor de imprensa? 

AB – Mais uma vez temos dois momentos, no meu caso. Quando eu saí da assessoria de 

imprensa do ministro Telmo Correia tive um mês de férias, basicamente, depois pediram 

para regressar para a Assembleia (da República), para as funções que eu tinha antes 

[assessor de imprensa do grupo parlamentar]. E, depois, passei a ser mais assessor político 

do que assessor de imprensa. Portanto, passei eu a definir determinadas coisas, preparar 
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dossiês e essas coisas sobre diversas matérias. Depois passei eu a pensar determinadas 

ideias políticas que o grupo encaminhava. 

P – Então passou de assessor de imprensa para assessor político. E depois voltou à 

assessoria de imprensa? 

AB – E depois voltei a fazer pura e dura assessoria de imprensa quando regresso ao 

governo. E fiquei até o final do governo. 

P – E a partir daí assessoria de imprensa empresarial? 

AB – Sim. Agora essa. 

P – Na sua avaliação, qual foi o impacto de ter ido trabalhar como assessor de 

imprensa na sua carreira profissional? 

AB – São coisas diferentes, sem serem diferentes. Passas a ter uma disponibilidade 

diferente para observar as coisas. Como eu costumo dizer, tu acabas por passar para o 

outro lado. Na prática, acabas por fazer o mesmo, mas fazes de uma forma diferente. 

Depois há toda uma outra parte que é: à medida que tu estas no governo passas a ter de 

trabalhar com informação, com determinado tipo de informação que, enquanto jornalista 

não tens acesso, mas gostavas de ter. Depois tem que ter essa atenção de fazer o filtro de 

saber aquilo que tu podes falar com os jornalistas e aquilo que não podes falar com os 

jornalistas. E tens a capacidade de decidir o que é notícia e o que é informação para ar 

aos jornalistas e o que não é. Porque quando tu és assessor de imprensa num ministério 

não tens só informação para dar relativamente aos programas e as matérias que são 

desenvolvidos. Pode-se fazer outro tipo de informações, pode-se fazer informação mais 

profunda e dentro da tua própria área. Exemplo prático: nós montamos toda uma nova 

estratégia ao nível da comunicação de Portugal para o exterior e eu, enquanto assessor do 

ministro, estava envolvido no desenvolvimento dessa campanha com o Instituto do 

Turismo da altura. Por quê? Para dar uma visão da parte da comunicação de como é que 

deveria ser a campanha. Acabas por não só fazer assessoria de imprensa e acabas também, 

de certa forma, por dar um contributo para iniciativas, matérias e programas que são 

desenvolvidos pelo próprio governo. 

P – Você considerou a possibilidade de voltar para o jornalismo? 

AB – Não, de todo. 
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P – E por quê? 

AB – Porque entendi que quando deixei de ser jornalista, assumi que deixava de ser 

jornalista. E decidi que queria mesmo é continuar a fazer assessoria de imprensa, fosse 

ela política, fosse ela empresarial. Depois é assim: agora como nota pessoal. Eu olho hoje 

em dia para o jornalismo de uma maneira completamente diferente de como olhava há 

vinte e tal anos atrás quando comecei a fazer jornalismo. Há quem diga, e falo daquela 

aura romântica que o jornalismo tem. Eu se calhar já deixei de ter essa aura romântica há 

muitos anos atrás. Portanto, nisso sou muito mais pragmático. A evolução, os ciclos, 

levam-nos precisamente a entender que agora quero fazer outra coisa. E eu acho que neste 

momento, aquilo que faço em termos de assessoria de comunicação e assessoria 

estratégica é muito mais interessante para mim do que voltar ao jornalismo. 

P – E como é que você vê hoje a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

AB – Vejo uma relação muito próxima, como tem que ser. Mas tem que haver fronteiras 

e há limites que não podem ser ultrapassados. 

P – Você pode explicar mais essa posição? 

AB – Às vezes, parece-me que há determinados limites que são ultrapassados. 

P – Por exemplo? 

AB – Não vou dar exemplos. 

P – A sua passagem como assessor de imprensa do governo mudou a sua visão da 

relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

AB – Mudou, porque eu passei a trabalhar mais com a área e conómica e a área social. 

Eram áreas na altura que eu não tinha grande conhecimento. Eu trabalhava mais com a 

área da política e, algumas vezes, com a da economia. E deu para perceber, quer ao nível 

do económico, quer do social, que os jornalistas são muito bem preparados, sabem do que 

falam, escrevem bem, conhecem as matérias, tem boa memória em termos de 

conhecimento sobre as matérias, estudam os dossiês, colocam perguntas complicadas 

para os assessores de imprensa conseguirem dar resposta. Isto é bom. Não estou com isto 

a dizer que o jornalismo político não seja também bem feito. É bem feito. O jornalismo 

político em Portugal é bem feito. Só que são matérias diferentes. Por exemplo, há 
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jornalistas políticos em Portugal que conhecem muito bem as leis, as legislaturas, a 

legislação, a Constituição, isso tudo. Na parte económica, os conhecimentos são bem 

aprofundados. 

 

 

Entrevista com Andreia Duarte 

P – Quantos anos de jornalismo tinha quando foi ser assessora de imprensa? 

AD – Tinha sete anos. Eu comecei em 2000, em maio de 2000 na TVI e saí em junho ou 

julho de 2007, a primeira vez. 

P – A primeira vez? 

AD – A primeira vez. Porque eu estive no governo de 2007, com um primeiro ministro 

de 2007 a 2009, fui ter o meu primeiro filho e, portanto, tive um interregno, e depois 

voltei no final de 2009 para um governo do PS que já não era o mesmo ministro da Justiça, 

que já não era o anterior, e depois fiquei lá até 2011. E saí um mês antes do governo PS 

cair. E depois voltei à TVI, mais um ano e meio. Eu, de jornalismo, no fundo fiquei com 

oito anos e meio. E saí definitivamente do jornalismo em junho de 2013. 

P – E o curso era de jornalismo? 

AD – O meu curso era de Comunicação Social e Cultural, eu tirei na Universidade 

Católica de Lisboa e fiz posteriormente uma pós-graduação em jornalismo judiciário, na 

mesma universidade, porque comecei a especializar-me na área da Justiça, fazia muito 

acompanhamento de julgamentos e, portanto, na altura achei que precisava de mais 

informação e mais conhecimentos sobre essa área. Portanto, a minha área de formação é 

jornalismo. 

P – Como é que conheceu o ministro? 

AD – Eu conheci o ministro através de um jornalista. Ou seja, um jornalista que já era 

assessor do ministro da Justiça Alberto Costa, o governo já estava em funcionamento há 

mais ou menos dois anos e tinha uma lacuna no gabinete, ou seja, precisavam de alguém 

que fizesse a assessoria puramente dita entre o ministro e os jornalistas no terreno e 
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alguém que fizesse a colocação de conteúdos no site do Ministério da Justiça, em termos 

de notícias. Portanto, foi através de um jornalista que me chamou, eu fui a uma entrevista 

com o ministro, foram mais dois ou três jornalistas e na altura depois a escolha recaiu em 

mim e eu acabei por ficar no gabinete. 

P – Qual a justificativa que o ministro deu para chamar a si para trabalhar no 

gabinete? 

AD – O ministro na altura estava à procura de um jornalista que percebesse alguma coisa 

da área da Justiça, e eu fazia essa área no jornalismo. E precisava também de alguém que 

estivesse disponível para fazer conteúdos jornalísticos de um site e nem todos aceitaram 

fazer essa situação. Ou seja, não só o acompanhamento e a gestão mediática entre o 

ministro e os jornalistas, mas também fazer esse carregamento diário do site, explorar um 

pouquinho essa vertente. E, portanto, na altura, ele também quis saber o porquê da minha 

razão de deixar o jornalismo e enfim deve ter ponderado e achou que eu servia para o 

cargo na altura. No fundo, acho que o que pesou foi eu na altura já fazer jornalismo 

judiciário e perceber, ter alguns contatos com advogados, com o ministério público, no 

fundo perceber um bocadinho a máquina do meio judiciário. 

P – Teve alguma dúvida quanto à questão ética de passar do jornalismo para a 

assessoria? 

AD – A questão ética, na altura, não me coloquei a mim. Não foi uma pergunta que me 

tivesse bailado na cabeça na altura. O que pensei realmente, tive consciência, foi que 

quando saísse do jornalismo para assessora o meu regresso, pessoalmente – poderia não 

ser encarado da mesma forma pelos meus pares – mas não era uma coisa muito pacífica 

para mim. Tive consciência de que eu ia voltar outra pessoa. Ia voltar com uma visão 

diferente, ia voltar mais madura, mais crescida, com uma visão mais profissional, e que 

ao mesmo tempo isso me ia complicar o trabalho enquanto jornalista. Eu conhecia os 

assuntos e de certeza que quando voltasse ia me questionar sobre diversas questões. Além 

de que eu sabia que quando voltasse ia me custar muito fazer esta área, porque eu ia acabar 

sempre por entrevistar pessoas que tinham efetivamente ou trabalhado comigo, ou que 

me conheciam. Isso foi a pergunta que para mim, na minha cabeça, na altura foi mais 

complicada. A questão ética... não. Eu desvinculei-me, na altura entreguei a carteira, 

apesar de ter sido requisitada à TVI. Portanto, eu não tive um corte de vínculo contratual 

com a minha casa-mãe, fui requisitada e a TVI aceitou, mas eu no fundo entreguei a 
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carteira. Entreguei a carteira, vesti a camisola, como se diz, do Ministério da Justiça. 

Preocupava-me um eventual regresso, isso sim. Preocupava-me, saber depois o que fazer.  

P – Qual foi o impacto de ter ido trabalhar como assessora de imprensa na sua 

carreira profissional? 

AD – Quatro anos depois [da ida para a assessoria], foi grande. Se calhar foi uma das 

razões que me fez sair definitivamente. Eu, quando saí do jornalismo, já não estava 

satisfeita, mas não estava satisfeita porque achava, já na altura, que não havia um espaço 

para o jornalista para ter tempo de estudar. Eu lembro perfeitamente, às vezes, ir a 

julgamentos no próprio dia e eu não sabia sequer o que estava ali, quem eram os 

advogados, quem era o réu, qual era a acusação. E depois de ter voltado eu apanhei uma 

TVI diferente, tinha aberto o canal de notícias 24 horas, a TVI24, e era mais uma televisão 

que funcionava em cima do joelho, na hora. E eu no fundo já conhecia o sistema judiciário 

e, na altura, ainda me fazia mais confusão estar mal preparada, porque eu sentia ainda 

mais que estava mal preparada em determinados momentos. E depois , quando voltei, 

falei com o diretor de informação da altura, não tive qualquer problema no regresso, fui 

parar à mesma editoria de onde saí, que era Sociedade, mas abarcava outras áreas que não 

a Justiça, e na altura combinamos que eu não faria Justiça durante uns tempos. Não ficou 

definido qual era o tempo, mas acontece que o jornalismo também se depara com falta de 

recursos humanos e não sei precisar. Lembro perfeitamente que para aí uns três meses 

depois não tinham ninguém para fazer uma comissão de justiça no parlamento. E pediram 

para eu ir lá. Mas eu disse: 'Não posso ir!' Mas não havia ninguém. 'Não, tens que ir.' 

Então eu disse: 'Está bem, eu vou. Mas eu vou esticar o microfone e fazer de pé de 

microfone. Não vou fazer uma única pergunta. E foi o que eu fiz. Eu fui à comissão, 

lembro-me perfeitamente de estar muito incomodada, porque quando eu entrei os meus 

ex-colegas assessores jurídicos estavam lá, eram muitos deles assessores jurídicos do 

parlamento na altura, e olharam para mim como o ar de 'O que é que estás aqui a fazer?' 

Sabiam que eu tinha voltado à profissão e aquilo foi um bocadinho... senti-me 

constrangida com aquela situação. Portanto, quando aquilo acabou, eu lembro-me que 

estendi o microfone, recolhi testemunhos e as perguntas dos meus colegas jornalistas das 

outras estações. Teve um impacto porque quando eu cheguei percebi ainda mais as 

lacunas que existiam na profissão, as condições que eu tinha enquanto jornalista, a área 

que eu gostava de fazer eu já não me sentia bem a fazer porque tinha passado para o outro 

lado e depois motivos pessoais pesaram muito na minha saída. Porque efetivamente 
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quando eu saí e onde eu estou é uma empresa familiar e portanto isso pesou na minha 

decisão. E, portanto, eu acho que uma das razões que me fez pensar foi este passar para 

o outro lado e regressar muda-nos muito. Faz-nos a ver as coisas com outros olhos e outra 

visão, com a visão de insiders e, portanto, acho que depois nunca somos os mesmos. 

Avaliamos tudo com um grau de exigência muito maior. E isso pesou realmente na minha 

saída.  

P – E a decisão de sair foi... 

AD – A decisão de sair foi um conjunto de fatores. Foi eu perceber que eu não tinha futuro 

ali. Não só porque eu tinha deixado de fazer aquilo de que eu gostava, e que o estado do 

jornalismo em geral e da TVI, que eu acho que continua o mesmo, enfim, os jornalistas 

têm pouco tempo para se preparar – é um mal geral, não só daquela casa – pouco tempo 

para ler, pouco espaço de opinião, fazem muita agenda, e portanto, eu não tinha margem 

para crescer, não só na carreira, mas também financeiramente. Os jornalistas são muito 

mal pagos – já deve ter ouvido isso várias vezes, sabe disso também, não é, por 

experiência própria; esse foi um dos fatores. E o outro fator foi que eu saí para uma 

empresa que está ligada a uma área que nada tem a ver com o jornalismo, está ligada à 

agricultura, mas é uma empresa que tem 30 anos, é de família, é do meu pai. Eu já estava 

ligada à empresa na altura, mas uma acionista não executiva, portanto não exercia. O meu 

pai já tem 60 e muitos anos e eu achei que para sair ou eu saía naquela altura, porque tinha 

um tempo, alguns anos para aprender com meu pai ou então já não fazia sentido. E, 

portanto, pedi uma licença sem vencimento de um ano, e tive. E, ao final de um ano, 

acabei por rescindir com a TVI porque achei que, enfim, já não fazia sentido. Tinha sido 

uma fase da minha vida que eu senti que devia fechar a porta, por vários motivos.  

P – Depois dessa experiência, como vê a relação entre jornalismo e assessoria? 

AD – É assim. A relação é diferente se a pessoa estiver no lugar de assessor ou no lugar 

de jornalista que volta. Enquanto assessor, eu acho que a pessoa nos primeiros tempos 

tem dificuldade em distanciar-se, sobretudo quando faz o acompanhamento do ministro 

e se depara com os ex-colegas pela frente. E é preciso alguma capacidade de 

distanciamento para perceber qual é o nosso papel naquela altura. Não fazermos o que às 

vezes criticávamos nos assessores quando não éramos, que era um excesso de zelo pelo 

ministro que acompanhavam, dar alguma liberdade, mas às vezes éramos obrigados a pôr 

um ponto final, por exemplo nas entrevistas. E isso é uma relação que às vezes é difícil 
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encontrar o equilíbrio e o meio termo. Mas, enquanto assessora de imprensa, eu nunca 

tive propriamente muitos problemas, nunca recebi assim nenhum telefonema – recebi 

vários para obter informações, às vezes recebi telefonemas de jornalistas que estavam 

perdidos, queriam informação. O que é difícil é que sabemos qual é o tempo do 

jornalismo, o tempo da informação, que é imediata, e o tempo da resposta por parte do 

ministério, que não é o mesmo. Porque aqui esta gestão é difícil, porque nós, no fundo, 

somos assessores e não despimos nunca a camisola do jornalista e, no fundo, temos aqui 

o papel de mediador. Os assessores são muito os mediadores entre o governo ou a 

entidade que representam e a quem estão a dar a informação. Eu acho que o mais difícil 

é ter bom senso, encontrar o ponto de equilíbrio para perceber as duas necessidades, os 

tempos das duas necessidades e conseguir, no fundo, cumprir a função de assessor, que é 

um interlocutor, alguém que está disponível a dar informação em nome do governo, com 

algum cuidado, mas satisfazendo as necessidades do jornalista que são completamente 

diferentes. 

P – E a passagem pela assessoria mudou a visão dessa relação? O que via antes, o 

que passou a ver depois? 

AD – Eu era muito mais crítica antes de ir, muito mais críticas dos assessores, porque não 

percebemos as dificuldades que os assessores têm. Se calhar mudou minha visão por isso. 

Porque quando cheguei lá percebi que às vezes não é o assessor que está a prender 

informação ou se calhar não é a má vontade por parte do assessor. Às vezes é um coitado 

de um assessor que não faz a mínima ideia do que vai dizer naquele momento porque ou 

ainda não tem a informação ou não pode libertar, ou está a tentar gerir quando a deve 

libertar. Portanto, sim. Mudou a minha visão, eu fiquei com uma visão muito mais 

esclarecida sobre o papel do assessor e menos crítica sobre o papel do assessor. 

 

Entrevista com António Carneiro Jacinto 

 

P – Como você conheceu o ministro para o qual foi assessor de imprensa? 

ACJ – É assim. Eu, na altura, era uma vedeta da imprensa portuguesa. Estava no 

semanário O Jornal e tinha sido convidado pelo José António Saraiva para ir para o 
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Expresso. Na altura, era como transferir do Benfica para o Sporting ou do Sporting para 

o Benfica. O Jornal foi uma sociedade de redatores que foi criada depois do PREC para 

ecoar um pouco politicamente a situação, mas com o PC dentro. Era uma sociedade de 

redatores. Foi a primeira que houve em Portugal e esteve na origem da Visão atual. 

P – Eu sei, o Cáceres, o José Carlos de Vasconcelos...  

ACJ – ... o Joaquim Letria, José Carlos e eu. E eu tinha recebido um convite principesco 

do ponto de vista financeiro do Expresso. Que tinha aceito. Vou de férias para o Algarve. 

Eu vou contar a história ipsis verbis. Eu sou algarvio, eu fui à praia e andava a passear a 

pé, que é uma coisa que eu gosto de fazer na praia, e cruzei com o Mário Soares, que fez 

uma grande festa. Eu o tinha entrevistado com a Margarida Marante na RTP, isso foi no 

início do governo do Bloco Central, eu o tinha entrevistado aí uns 15 dias antes. E tinha 

sido uma verdadeira batalha campal entre mim e ele. Eu não tinha propriamente uma boa 

imagem dele, estava muito influenciado pelo meu pai, que era soarista até o 25 de abril, 

desde antes do 25 de abril, e que ia falando lá em casa, e essa entrevista correu mal. Então, 

nessa passeata, ele que também passeava muito na praia, estávamos a passear e a certa 

altura ele disse-me: 'Tenho aqui uma casa nova e você à tarde deveria passar por lá que 

eu gostava que conhecesse'. E assim aconteceu, contra a vontade da minha mulher e 

estava a minha filha também, mas lá fomos em fato de banho. E, no meio da conversa, 

ele disse: 'Tenho uma proposta', não foi desonesta, mas foi parecida. 'Vou fazê-la então'. 

E eu digo: 'Bem, assim não a deve fazer'. E ele: 'O Luís'... o gajo que estava com ele que 

era o correspondente da RTP na altura, não conseguiu aguentar e ele disse-me: 'O gajo 

demitiu-se e tal e eu preciso de um gajo para o lugar dele e acho que deve ser você'. Olha, 

a história foi assim. Em relação àquilo que te interessa, eu devo dizer que aceitei e cometi 

um erro ao mesmo tempo. Cometi um erro, porque eu estava no esplendor, se quiseres, 

na altura da minha atividade jornalística, que me encantava. Eu adorava ser jornalista e 

tinha trinta e poucos anos. Tinha 12 anos de jornalismo, ou qualquer coisa em torno disso. 

E, portanto, acabou por ser bom, porque sendo a personagem que era, deu-me uma 

dimensão a todos os níveis que era difícil em Portugal, naquela altura, chegar-se lá. 

Portanto, se quiseres, três pontos fundamentais. Foi muito cedo, foi cedo demais. Eu não 

contrataria alguém da minha idade para isso, mesmo que fosse um gajo que eu soubesse 

que tinha unhas para tocar a viola. Segundo, foi uma experiência muito enriquecedora, 

porque ele foi candidato um ano depois a presidente da República e eu dirigi a parte de 

imprensa da candidatura e depois, como presidente da República, dei duas voltas ao 
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mundo com ele, criei as presidências abertas – que fui eu que inventei, fui até no seu país, 

onde ele adorava ir ver as atrizes das telenovelas e ter encontros com o Brizola e 

companhia. Deu-me uma dimensão que eu não teria tido de outra maneira. 

P – Depois do Mário Soares você também foi do António Monteiro. Como foi? 

ACJ – Com o António Monteiro é assim. Depois eu acabei por deixar a assessoria pública 

no final do primeiro mandato, porque entendi que aquilo era muito divertido com o Mário 

Soares, como é agora com o Marcelo [Rebelo de Sousa], mas o presidente não tem poder. 

Eu, na presidência da República não fiz imprensa, fiz política interna, regional e local. 

Era mandar cartas para o governo todos os dias, porque o presidente não tem poder. 

Cansei-me. Depois, tive sorte que peguei um período áureo. Fui um dos fundadores da 

SIC. Primeiro da TSF e depois da SIC. O segundo governo em que estive é já em 2001, 

com o António Monteiro. Eu estava em Paris com ele, na embaixada. Eu, quando saí da 

SIC fui para a carreira diplomática. Ele estava na embaixada em Paris, onde ele era 

embaixador. Estávamos a terminar o mandato, ambos, quando ele foi convidado pelo 

Pedro Santana Lopes para integrar o governo. Eu aí tive um problema, aliás, eu pedi para 

publicarem uma declaração minha na Visão sobre essa matéria, porque eu sabia que ia 

chocar muita gente, porque eu politicamente e era visto como um gajo do PS e aparecer 

num governo como esse – e minha decisão foi muito simples. E, como estás a fazer um 

trabalho sério, foi exatamente como digo. O António pôs como condição para ser ministro 

que eu fosse com ele e que se criasse a figura do porta-voz do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, com direito a falar todos os jornalistas todos os dias, e por aí fora, e fazer 

briefings e não sei o que mais. Perante este cenário, a amizade que eu tinha com o 

António, que eu o conhecia do início da carreira, foi uma questão fundamental. Depois a 

terceira vez foi no governo Sócrates, em que o governo cai, o António sai, eu recolho as 

minhas coisas todas, as caixas para levar para casa,e para minha surpresa o secretário-

geral do ministério telefona-me no dia a seguir a dizer, o ministro era o Freitas do Amaral, 

que eu conhecia muito vagamente, do tempo em que eu ajudei a derrubá-lo como 

presidente, e da AD, dizendo que ele gostava de falar comigo. E eu fui lá e ele disse: 

'Olha, eu não conheço ninguém, estou há muito tempo fora desta coisa. Sei do seu 

trabalho, o António Monteiro esteve a dizer o que você faz e como faz, e não sei o quê, e 

por que você não fica comigo?' Eu aí pedi-lhe para pensar algumas horas, na altura a 

situação em que eu estava, quer dizer, eu vim de Paris, poderia ter ficado mais dois ou 

três anos, era uma cidade que eu adorava e uma cultura que é a minha cultura, mas acabei 
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por aceitar. E até aconteceu uma coisa muito engraçada que é que eu continuei na mesma 

linha que tinha seguido com o António Monteiro, portanto, eu não tinha que falar nem 

com o gajo do primeiro-ministro, nem com o gajo de não sei o quê, com ninguém, eu 

tinha autonomia total no governo. De vez em quando convidavam-me para as reuniões 

[dos assessores] do governo e eu ia lá, entrava e saía calado, e foi essa a terceira. 

P – Você teve alguma dúvida ética em relação à passagem de jornalista para assessor 

de imprensa? 

ACJ – Não. Do ponto de vista ético não, porque a primeira coisa que fiz foi entregar a 

carteira profissional. Não vieram à minha procura. Em segundo lugar, em todas as minhas 

funções que tiveram relacionamentos com camaradas meus da imprensa, seja em 

governos seja nas embaixadas, fazer tudo, mas tudo, que estava ao meu alcance e que eu 

podia para terem a informação, serem esclarecidos, terem condições de trabalho, o 

trabalho ser reconhecido e acompanhado, e por aí fora. E eu, aliás tem uma coisa que me 

dá um grande gozo pessoal, tirando o governo Mário Soares do Bloco Central, que foi o 

pior governo de Portugal,, tive sempre despedidas com todos os meus camaradas 

jornalistas, que eu trabalhava diretamente ou indiretamente, com homenagens, 

agradecimentos e por aí fora.  

P – Qual a avaliação do impacto de ter ido trabalhar como assessor de imprensa na 

sua carreira profissional? 

ACJ – Causou uma grande confusão. É assim. repara. Como eu expliquei. Para quem 

começa tão novo, sendo que é verdade que eu comecei a escrever nos jornais e comecei 

a descontar para a Segurança Social no Diário de Lisboa aos 17 anos, portanto já tinha 

uns anos, mas apesar de tudo era um júnior, era assim. Eu hoje, quando perguntam a 

minha profissão eu digo jornalista. Toda a vida disse. A minha cabeça sempre funcionou 

e ainda hoje funciona como a de um jornalista. Portanto, como eu nunca cometi o pecado 

mortal, que é a grande mentira, que é a grande tirada para despistar... porque a área dos 

negócios estrangeiros também facilita.  

P – É uma coisa nacional, não é uma coisa política... 

ACJ – É uma coisa nacional. E essa foi uma razão muito importante. E depois voltei. E 

quando voltei já tinha estado na embaixada em Washington e, portanto, eu já tinha uma 
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experiência diplomática que me permitia perceber... esse cara tinha medo de falar com 

jornalistas, não dava a cara, o que acontecia na época. Ainda é, de certa maneira. 

P – Como é que foi essa passagem depois de sair do governo. Você foi para a 

embaixada de Paris, para a embaixada em Washington. Como foi isso? 

ACJ – Olha, a primeira vez que eu fui, a história é assim como eu vou dizer. Eu estou na 

Assembleia da República trabalhando para a SIC, e estava a discutir com uns colegas 

meus assim qualquer merda e apareceu o Jaime Gama, que foi o único gajo da minha 

geração, e ele tinha sido jornalista, que eu nunca tratei por tu, duas pessoas com quem eu 

trabalhei, incluindo presidentes da República, que eu nunca tratei por tu, que eram o 

Cavaco Silva e o Jaime Gama. E ele disse: 'Então você está zangado...' Eu disse: 'Estou 

farto desta merda'. Estávamos na fase do crescimento da SIC, o Rangel era muito 

importante, era mais importante que o presidente da República. E o gajo disse assim: 

'Então se calhar pode ir trabalhar para mim para Washington.' E, pá. E eu, como em tudo 

da minha vida não respondi de momento, mas no dia a seguir eu telefonei-lhe e disse: 'Eu 

quero. Vou!' Cheguei a casa, pus-me a pensar. Estava o Clinton, era uma área que eu 

conhecia razoavelmente, eu tinha há dois ido às Nações Unidas, mas Washington era 

outra conversa e foi assim que começou. E quando eu cheguei à SIC o Balsemão disse: 

'Não sai nada. Se quiser, vai requisitado. E, quando quiser voltar, entra logo e não diz 

nada.' Foi assim. 

P – E essas voltas ao jornalismo. Como é que foi voltar? 

ACJ – Na primeira vez que eu voltei, começou por haver um episódio que não se conhece 

e eu vou dizer agora que definiu bem qual era a minha atitude. O Balsemão compra a 

Capital, que era um jornal dessa altura, e convida-me para almoçar. Isto ainda antes da 

SIC, três anos antes da SIC. Convida-me para almoçar e convida-me para diretor-geral. 

Eu digo: 'Sim, mas...' Eu estava com o Mário Soares nessa altura. 'Mas o quê?' 'Mas o 

conselho de redação tem que dar a aprovação'. E o conselho de redação não deu a 

aprovação e eu não aceitei. O Balsemão disse: 'E pá, mas a lei, não sei o quê'. Eu disse: 

'Francisco, o problema não é um problema da lei, é um problema deles. São gajos que me 

conhecem, que são quase todos da minha geração. E pá, não há nada a fazer'. Isto para te 

dizer... Acabei por ir para a TSF e pus uma única condição: eu não falo do Mário Soares, 

não faço entrevista ao Mário Soares, não acompanho o Mário Soares, não faço reportagem 

com o Mário Soares, nada. 'E pá, mas...' 'Nada. Sou amigo dele, trabalhei oito anos com 
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ele, é uma pescadinha de rabo na boca.' Essa foi a questão única. E, portanto, eu só voltei 

a falar com o Mário Soares já na SIC, como editor da SIC, e foi porque era uma situação 

conjuntural, eu posso contar, era uma presidência aberta, e nós estávamos a acompanhar, 

como é óbvio, e eu lancei-lhe um repto para ele ir dançar com a Maria de Jesus aqui aos 

Alunos de Apolo. E eu ia dançar com ela e a Catarina Furtado dançar com ele. Isso foi 

uma coisa sensacional, uma reportagem em direto fabulosa, mas não tinha política 

nenhuma. Eu só voltei a falar do Mário Soares na televisão depois da morte dele. 

Mantivemos uma relação de grande amizade. Portanto, foi assim. 

P – Como é que você vê atualmente a relação entre jornalistas e assessores de 

imprensa? 

ACJ – Jair, é complicado responder-te porque, não direi que sou parte interessada, mas 

me fica mal. É um camarada nosso que está reformado e que começa a bum, bum, bum. 

É difícil responder-te a isso porque eu andei lá dentro. Mas é assim. Primeiro, as coisas 

pioraram muito. Pioraram a dois níveis, do meu ponto de vista. Em primeiro lugar, porque 

a malta que acabou de fazer o curso e que vai trabalhar com o ministro com um secretário 

de Estado, com o presidente, com o primeiro-ministro, não tem formação nenhuma para 

nada e, portanto, acaba por prejudicar, do meu ponto de vista, não só o trabalho da pessoa 

para quem trabalha, porque não tem dimensão para o fazer, como ao mesmo tempo 

prejudicar a sua relação com a imprensa. Porque há uma coisa que é assim. A minha 

concepção é assim. Tu podes comentar uma coisa, tu podes dar uma notícia e dás. Tu 

podes comentar uma notícia a pedido, comentas. Mas comenta de uma forma clara, não é 

sim, nim, não, hã... e por aí afora. Não tem notícia, não tens notícia. Isso eu aproveitei 

que estive duas vezes nos Estados Unidos, seis anos, e estudei um pouco do marketing 

político, até para me distrair ao final da tarde, porque por causa da diferença horária 

fechávamos o escritório muito cedo e há uma distinção que é igual à do código dos 

jornalistas, que é a de separar o que é notícia do que é comentário, separar propaganda do 

que é informação. E há formas de fazer isso como deve ser. Para bem dos dois lados. Mas, 

para isso, é preciso ter preparação, conhecimentos, cultura geral e – muito importante – 

personalidade; tê-los no sítio, desculpa a expressão, e saber o que está ali a fazer o porque 

está ali a fazer. Isso hoje em dia não há. Não há. Aliás, é curioso, porque no tempo que 

estive no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e foi até 2009, eu criei, como disse a 

figura do porta-voz, e eu falava, e mais, eu obriguei na altura os diretores gerais, o 

secretário-geral a estarem lá presentes, isso que eu estou a dizer, não é uma invenção, está 
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tudo documentado, que foi aliás uma revolução dentro do ministério. Assim que eu saí, 

acabaram com tudo. Condições políticas, jornalísticas... Eu lia, lia, lia. Eu entrava ás 7h30 

da manhã e saía ás vezes às 9 da noite e levava chusmas de papéis para casa para ler 

aquela merda. E, pá. Não podes fazer um comentário, por exemplo, se não leres aquilo 

que estás a comentar. Não podes dizer não vi, ou não viste – o que é isso? Porque depois 

quem me substituiu nessas funções, sem qualquer presunção em relação àquelas pessoas, 

não tinha a dimensão. Porque, para mim, era assim. E, pá, foi preso um português num 

aeroporto no Peru. Ligavam-me para o telemóvel de manhã para comentar. E eu: 

'Comentar o quê? Mas preso com quê?' 'Com coca.' Telefono para os assuntos consulares 

e... Eu fiz coisas no Ministério dos Negócios Estrangeiros irrepetíveis, pela forma de ser 

da classe dos diplomatas, pelos embaixadores, e porque tive condições políticas e porque 

graças ao que aprendi com o Soares e por aí afora como jornalista, duas voltas ao mundo, 

línguas, culturas, eu podia me permitir porque eu sabia o que eu estava a falar. Aliás, a 

esse nível e não só, houve coisas que... no último trabalho que tive que foi na Santa Casa 

de Misericórdia de Lisboa, eu criei uma direção, que era uma máquina de informação 

sobre o que é a Santa Casa. Eu saí e um mês depois acabou tudo.  

P – A sua passagem pela assessoria de imprensa mudou a visão que tem da relação 

entre jornalistas e assessores? 

ACJ -Sim. No sentido que eu me encanitava com a ignorância de algumas pessoas. Das 

perguntas que faziam, que era de ignorância pura. Vou te dar um exemplo. Para não citar 

a mim próprio, é de um amigo meu que é embaixador agora na RePer em Bruxelas, que 

ganhou este ano o prêmio de melhor diplomata, melhor embaixador, conta-me ele que 

uma gaja, do Expresso, que disse: 'A, senhor embaixador, queria fazer uma entrevista'. 

'Sim, sim.' Encontraram-se e ela faz a primeira pergunta, porquê acha que ganhou, e ele 

diz: 'Porque eu acho que a Reper, não sei o quê, e tal...' E ela pergunta: 'O que é a Reper?' 

Estás a ver? Esse gênero de coisas que eu ainda apanhei uma malta nova que era lançada 

para ali, que ali não interessa nada. Sabes qual é o conceito que existe em Portugal em 

relação à política externa, que é inacreditável, que nós somos o centro do mundo, que o 

resto não interessa nada. Ainda apanhei estagiários que iam para ali, tipo pé de microfone, 

nem sabiam fazer algumas perguntas, uma merdas, que não sabiam nada de nada, e isso 

foi inquietante. Posso te referir que em 2012 vamos ouvir o Cavaco Silva numa visita aos 

Estados Unidos da América, uma visita oficial com o Obama e apareceram lá 32 

jornalistas para eu tratar e eu, a certa altura, peguei-me com um gajo e uma gaja que 
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andavam lá, eram jovens, e não tinham a mais pequena ideia do que andavam ali a fazer. 

Comecei a chamar a atenção do Fernando Lima, que era o assessor do Cavaco, e ele disse: 

'não, não, isso é contigo.' E eu disse: 'Se é comigo eu trato disso'. E eles vinham e 

perguntavam coisas do tipo: 'Quem é a Michelle Obama?' e eu: 'Não sei, não faço 

comentários.' Isso foi há seis anos. Aquilo que eu leio atualmente, porque eu fico doente 

se não leio jornais de papel, é sem comentário... de ir às lágrimas... brutal, brutal. E eu de 

vez em quando vou à SIC, que eles me convidam a fazer alguns comentários, e já me 

aconteceu dois tipos de situações. Um na SIC. O apresentador veio me perguntar: 'O 

António, se eu disser isto está correto?' O que é muito bom. E o contrário: 'E, pá, tu achas 

que o gajo é uma merda?' No ano passado eu comentei lá as eleições francesas e eu 

cheguei a ouvir e comentei com o Ricardo Costa: 'E, pá, as pivôs não sabiam um caralho 

de nada.' Porque a perguntas que faziam é como se faz hoje com jogadores de futebol: 

'Ficou satisfeito com o golo que marcou hoje?' O gajo não vai dizer que não.  

P – E mais uma pergunta. Quanto à sua formação, você chegou a fazer curso 

superior? 

ACJ – Não. Entrei direto no jornalismo, porque fui apanhado pelo meu pai, pelo meu 

verdadeiro pai jornalista, Mário Zambujal, a namorar com uma gaja no prédio dele e ele 

virou e disse: 'Amanhã aparece no Diário de Lisboa'. Ele sabia através do meu pai que eu 

sonhava em ser jornalista. Mas eu sou do tempo em que o revisor dizia: 'Isto está mal 

escrito. Emenda.' Eu cheguei a ser ameaçado por um gajo que dizia que eu não sabia 

escrever em português. Só que eu trabalhei com um gajo que só se eu fosse burro é que 

não aprendia.  

Entrevista com Carlos Simões 

 

P – Como é que conheceu o ministro Mariano Gago? 

CS – O meu percurso profissional inicia-se em 1979. Faço, junto com um grupo de 30 

alunos da Escola Superior de Meios de Comunicação Social, entretanto extinta – era uma 

coisa oficial – e em 1979, a Agência de Notícias Portuguesa, a ANOP, abre um estágio 

para três dezenas de finalistas dessa escola. Eu faço parte desse grupo e, após um estágio 

de três meses que ajudou a suportar a empresa numa altura de férias, a empresa admitiu 

um profissional para a delegação do Porto e três profissionais para a delegação de Lisboa. 
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E eu tive a sorte de ser escolhido para a delegação de Lisboa. É assim que eu entro na 

profissão. Isso para explicar que não entrei na profissão como na altura – e ainda hoje – 

ou por motivos partidários ou por cunhas de amigos, ou de famílias ou de pessoas 

envolvidas no meio. Aliás, a minha família não queria que eu fosse jornalista. O meu pai 

era empresário e obviamente ficou desgostoso com a minha escolha. Entrei na ANOP, 

como estagiário, para o desk de Trabalho e Assuntos Sociais. Estive ali bastante tempo 

até que o editor de Política, o Luís Pinheiro de Almeida, que se calhar também conhece, 

já não está a trabalhar, mas conhece, e numa altura de eleições convida-me... eu fiz alguns 

gabinetes especiais de eleições, que é uma coisa muito engraçada, andávamos atrás dos 

candidatos e, para mim, um garoto, de qualquer modo, um jovem, era muito interessante. 

De qualquer forma, ele convida-me para trabalhar para a seção de Política para fazer a 

cobertura do parlamento. Vou então para o parlamento. Passamos algum tempo, é este o 

meu percurso, eu faço... o primeiro contato com a Anop era no desk Internacional, onde 

se aprendia um pouco de técnica, porque recebíamos os telegramas do estrangeiro, você 

sabe tão bem como eu, ou melhor do que eu, aperfeiçoa-se a técnica lendo os outros 

camaradas e por aí fora. Trabalho e Assuntos Sociais, quando sou admitido como 

estagiário oficialmente, e depois Política como redator parlamentar. Entretanto, em 1983, 

há um governo – eu aqui baralho-me um pouco, mas você poderá depois investigar – há 

um governo que decide extinguir a ANOP. Penso que era um governo liderado pelo 

doutor Balsemão... posso estar errado. Tenta extinguir a ANOP, há cortes importantes no 

orçamento da ANOP e a empresa vê-se obrigada a rescindir contrato com aqueles que 

eram os mais fáceis de demitir, porque o preço das indenizações eventualmente a pagar 

seria muito menor. Eu faço parte de um grande grupo, mas tenho muita sorte. Porque eu 

de fato ia para a rua e, sem contatos na profissão não sei como voltaria à profissão, mas 

acontece que nessa mesma altura, em simultâneo, é criada a é Agência de Notícias de 

Portugal, talvez até por motivos políticos, eu diria até que por questões políticas, mas a 

ANOP era mais ligada a uma esquerda, talvez até controlada pelo Partido Comunista, e a 

ANP pretendia ser uma coisa mais livre, se é que isso existe. Há um grupo de profissionais 

que, do meu ponto de vista, eram os melhores – não propriamente eu, eu era um estagiário 

– mas os profissionais que faziam funcionar a ANOP são todos convidados para integrar 

os quadros da Agência de Notícias de Portugal. É por isso que em 1983 eu tenho a sorte 

não de ir para o desemprego, mas de sair um dia da ANOP e entrar outro dia na ANP. As 

duas agências mantêm-se em paralelo, o Partido Comunista tem peso, graças a Deus, e 

consegue, com uma luta muito difícil, manter a agência ANOP. Elas laboram em paralelo 
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até ao ano... não lembro, mas você facilmente... o ano em que se dá a junção dos 

resistentes da ANOP com os profissionais da ANP e surge a Lusa. Na Lusa... Antes, na 

ANP eu não sou redator parlamentar, não... sou da política, e depois há um grande amigo 

meu que também saiu da ANOP, ele tinha funções de direção ou de chefia de redação da 

ANOP, ele assume a direção do desk de Economia e convida-me para fazer Trabalho e 

Sindicalismo na ANP, o que foi uma coisa maravilhosa, porque a ANP era considerada 

de direita – o que não era verdade, embora fosse mais à direita – e a ANOP era mais de 

esquerda, mas eu fazendo sindicatos era mais acarinhado. Mesmo sendo da ANP, obtinha 

caixas em primeira mão em competição com os camaradas da ANOP. E foi um trabalho 

maravilhoso, que se foi arrastando, e com a fusão nós passamos para Lisboa. Em Lisboa, 

eu vou fazer Economia, mas a certa altura abre concurso para preencher, para inaugurar 

uma delegação em Hong Kong. E nessa altura eu estou a fazer Economia e estou a fazer 

a cobertura da bolsa. Muito entusiasmado com a ideia de ir para a Ásia, que eu não 

conhecia, candidatei-me ao cargo de delegado em Hong Kong. Eu era um tipo certinho, 

embora às vezes fosse rebelde, e as pessoas aceitaram a minha candidatura, e eu ganhei a 

oportunidade de ir para Hong Kong, onde estive dois anos. Saio de Hong Kong em ruptura 

com a direção geral de Macau, que do meu ponto de vista era controlada politicamente e 

financeiramente pelos dinheiros de Macau e pelo governo do engenheiro Melancia. 

Regresso a Lisboa numa situação de prateleira, em dois mil, não sei bem o ano, mas só 

estive apenas dois anos em Hong Kong. Regresso para uma prateleira, para um serviço 

que não sei como se chamava, mas produzia informação para distribuir em terminais... 

foi um downgrading muito importante, que eles queriam mesmo me castigar, porque eu 

denunciei algumas coisas desagradáveis. Se calhar, não tinha razão. As coisas mudam, eu 

volto a ser integrado na Economia e, a certa altura, está no governo o primeiro governo 

Guterres, e o ministro... – se eu baralhar coisas, vá me perguntando para eu precisar – e 

então, eu estou na Economia, estamos então num dos governo do engenheiro Guterres, e 

é ministro da Ciência e Tecnologia o professor Mariano Gago. E o professor Mariano 

Gago, a certa altura, percebe-se da importância que tem a ciência no espaço público. Ele 

queria que alguém fosse se ocupando mais do que acontecia até então de notícias da área 

da ciência. Dizer o que está o Rattner com a sua tese de doutoramento, o que está a fazer 

um indivíduo do IPATIMUP sobre o cancro, e começar a democratizar esta informação 

para as pessoas e torná-la acessível para a compreensão das pessoas. Como eu estava na 

prateleira e tinha provavelmente alguma experiência, o diretor de informação, que na 

altura era o doutor Jorge Wemmans, um tipo muito engraçado... e o professor Mariano 
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Gago tenta fazer um acordo com a Lusa em que ele ajudaria do ponto de vista financeiro, 

através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, apoiaria a contratação de dois 

estagiários para se tentar criar um desk de ciência. E eu sou desafiado para esse projeto 

como editor. Como eu estava completamente na prateleira, era um forma de eu voltar e 

fazer render a minha experiência, embora a ciência às vezes assuste as pessoas. Mas eu 

sou uma pessoa de poucos medos. Não quer dizer que eu seja um herói, mas estando na 

prateleira ou tentar uma coisa nova, eu aceitei este desafio. Nessa altura, entrevistei 

dezenas de pessoas – jovens, na sua grande maioria, de ambos os sexos – e tive a primeira 

revelação da minha idade adulta: as mulheres estão geralmente mais bem preparadas do 

que os homens. De todos os que eu entrevistei, depois acabei contratar duas jovens, que 

são hoje... uma é uma das pessoas importantes da seção de Política da Lusa, que é a Sara 

Madeira. E a outra escolheu o caminho da comunicação empresarial, está com o Paixão 

Martins como diretora de um departamento qualquer. Qualquer delas era um topo de 

gama, melhor do que qualquer tipo com quem eu tivesse trabalhado. Eu passei a trabalhar 

metade. Eu fazia, escolhia... no fundo eu era aquilo que era um editor. Eu conversava, 

escolhia caminhos, escolhia temas, e elas executavam na perfeição. Muito bem 

preparadas, vinham da faculdade com curso respectivo, mas isso não diz nada, porque 

tem que haver outra qualquer coisa que elas tinham. Eu escolhi bem e tive sorte, mais 

uma vez. Estávamos então no desk de Ciência da Lusa, que existia ao abrigo de um 

protocolo. Protocolo que, devo dizer, não interferiu do ponto de vista editorial de forma 

nenhuma – o homem era notável – o professor Mariano Gago não interferiu de forma 

nenhuma no trabalho que eu fui desenvolvendo, desbravando do zero, que eu não sabia 

nada. E pronto: arranca o desk de Ciência no tempo do engenheiro Guterres. E, nessa 

altura, nós começámos a invadir os jornais, até as primeiras páginas, com notícias de 

Ciência. A abordagem que eu tentei fazer era uma abordagem que eu percebesse – eu, 

ignorante, estúpido. Perceber o que é isso de investigar uma coisa fundamental para o 

cancro, e às vezes até assuntos... uma vez fui entrevistar um cientista aqui no LNETI, um 

tipo que até um familiar dele foi grão-mestre desta casa [a Grande Lógica Maçónica, em 

Lisboa, local onde se realizou a entrevista], chamado Rebordão, qualquer coisa Rebordão. 

O que é que o homem fazia? O homem desenvolvia sistemas que permitiam colocar em 

órbita satélites, cuja posição relativa não poderia alterar-se mais do que alguns 

milímetros. Ele explicava isso de um ponto de vista científico e, para a minha cabeça, um 

ignorante, não foi fácil. Mas eu consegui fazê-lo, com dificuldade. Porque alguns não 

conseguem desmultiplicá-lo para o comum dos mortais. De qualquer maneira, aí está um 
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tema que, explicado de forma simples, as pessoas ficam: 'E, pá, isto é fantástico!' Em 

alguns casos, os investigadores, quando as coisas eram muito complicadas, 

nomeadamente na área da matemática, telefonavam-me a dizer: 'Ó Simões, isto foi 

fantástico, não sabia que se podia fazer esta leitura, que é correta'. Quer dizer, não é a 

abordagem que ele faria, mas isso lhes dava muita satisfação. Bom, como eu tive, nós 

tivemos, algum sucesso – acho que o sucesso foi mais delas, eu pensava as coisas e elas 

executavam – isto deu nas vistas. Você perguntou como é que eu conheci o homem e 

estamos chegando. Entretanto, eu ia contatando com ele, porque ele é uma pessoa 

extraordinária. Morreu à minha frente. Almoçávamos depois, no final da vida, muito 

regularmente, geralmente à sexta-feira... num período em que a doença ainda não o 

impedia muito de viajar, viajava muito para Bruxelas, por causa da União Europeia, e no 

último almoço, numa sexta-feira, estava o grupo restrito que ele recebia em casa, 

descemos as escadas e quando chegamos abaixo a empregada começou aos gritos. 

Quando chegámos acima tinha sofrido uma embolia, estava morto. Fiz-lhe ainda 

respiração, massagem cardíaca, chamamos o INEM e não pôde ser salvo. Portanto, o 

nosso trabalho chamou a atenção dele e, além disso, ele esclarecia-me coisas: 'Professor, 

não percebo isso, não percebo aquilo.' A sociedade da informação, na altura, foi ele que 

a lançou e eu não percebia bem o que era, pegou naquilo duma forma que entrou 

facilmente e lhe permitiu pôr na rua a ideia e dar exemplos. Era uma pessoa extraordinária 

desse ponto de vista, era realmente um professor. Chamava-me ao gabinete para me 

explicar coisas: 'Não sabes isso? Então anda cá que a gente conversa.' Explicava-me 

aquilo tudo, atendia-me o telefone a qualquer hora para me explicar coisas, foi 

maravilhoso. Bom, eu continuei meu trabalho, o governo cai, ele vai-se embora e eu 

continuei com o serviço de ciência. Mas, há uma alteração política em Portugal, o PSD 

volta ao poder, através do dr. Pedro Santana Lopes e uma das suas primeiras decisões na 

área da comunicação social foi nomear um indivíduo de direita, o Luís Delgado. A 

primeira decisão do senhor Luís Delgado: mandou a chefe de redação, minha conhecida 

e amiga Deolinda Almeida, que já não é jornalista, está a trabalhar numa empresa de 

energia. Chamou-me, e assumiu isso, e disse que o desk de Ciência tinha que acabar, 

porque, como eu devia calcular, era completamente irrelevante. Eu fiquei... como eu tinha 

sido conquistado para aquela área maravilhosa, porque adorei as pessoas, os 

investigadores, mesmo os de mau feitio. Então ele dissolve o serviço e põe à minha 

disposição, mandou ela dizer não me disse diretamente, que se quisesse podia continuar 

a fazer notícias de ciência, passava a redator, ficava por ali, no fundo poderia ficar numa 
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prateleira dourada. Mas, inteligentemente, o doutor Pedro Santana Lopes coloca no 

mercado a possibilidade de rescisão de contrato que era relativamente bem remunerada. 

E eu pensei: 'Bem,vou-me já embora que eu não me vou humilhar pela décima quinta vez, 

estou farto desta merda.' Fui embora e estou dois anos sem fazer rigorosamente nada, 

talvez até com depressão, dei-me muito mal com a ideia. Mas, passado este tempo, o 

governo muda, o Sócrates ganha as eleições, Mariano Gago volta a ser ministro. Eu estou 

em casa e vejo a notícia da nomeação do Mariano Gago e disse assim: 'E, pá, se esse tipo 

me convidasse para trabalhar no gabinete dele, eu talvez fosse, embora isso implicasse 

alterações aos meus conceitos.' Minha mulher riu-se e disse: 'Isso é um disparate.' Passado 

aí um dia ou dois, aquela que é a sua assessora de imprensa de sempre, a Dulce Anahory... 

ela não é jornalista, ela é mais das festas, de organizar, outras coisas... embora eu esteja 

incompatibilizado com ela, mas ela é uma boa pessoa, uma boa profissional e uma pessoa 

interessante. Ela telefona-me e diz: 'E, pá, que tal você vir aqui para o gabinete, o 

professor quer falar consigo.' Depois, como ele está a fazer convites para o gabinete pede-

lhe a ela que transmita o que ele quer. E ela disse-me: 'Eu quero que você vá para lá 

comigo como assessor de imprensa e ele é tão simpático que disse que quer-nos como 

adjuntos. O ordenado é o mesmo, mas dá-se muito valor a essas coisas.' Eu não percebia 

isso, não me interessava, mas foi assim. Está explicado, foi assim que eu fui convidado 

para ser assessor de imprensa do professor José Mariano Gago. 

P – O que ele queria de um assessor de imprensa? Qual o conceito que ele tinha de 

assessoria? 

CS – Eu terminei por ganhar uma relação de amizade com o professor Mariano Gago. 

Mas o professor Mariano Gago era um cartesiano. Portanto, ele sabe exatamente pra o 

que serve a Dulce e para o que serve o Carlos Simões. Há coisas que ele pede à Dulce. 

Vamos supor que você é do Expresso e pede uma entrevistas, mas há mais três ou quatro 

jornalistas de outros órgãos de comunicação que também pedem. É ela que seria esse tipo 

de pedidos e é ela que vai dizer: 'E, pá, se calhar deve dar primeiro ao Expresso? Mas 

depois há a comunicação com exterior e a elaboração deste ou daquele comunicado. Aí é 

o Carlos Simões, sempre. Há um site da Internet que vamos atualizar, é o Carlos que tem 

que fazer isso. A comunicação do ponto de vista da elaboração do texto é com o Carlos 

Simões. 

P – Ou seja, você era mais texto e ela era mais relações públicas do ministério. 
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CS – Completamente, embora eu tivesse o mesmo tipo de relacionamento. Mas cá está. 

Se fosse para decidir se fala primeiro com o Expresso ou fala primeiro com este ou aquele, 

se ela estiver é ela que ajuda a resolver. Eu tinha muito menos importância, tome nota 

disso. Mas há uma coisa gira. Você se calhar vai perceber isso melhor do que eu, porque 

a gente pode ter algum peso e porque eu acho que eu não deveria nunca mais voltar ao 

jornalismo. Isso é uma questão ética para mim. Quando o ministro vai à comissão 

parlamentar, vai ser interrogado pelos deputados. Os deputados, do meu ponto de vista, 

em 99% dos casos, não trabalham. E a sua orientação é-lhes soprada por alguém ou então 

é pela capa do Correio da Manha ou de outros jornais. E antes das reuniões da comissão 

parlamentar, o ministro pedia aos assessores para lhe fazerem um relatório. E além disso 

ele dizia: 'E, pá, prepara-me aí uma coisa curta, uma folha, do que achas que eu deva 

recordar na comissão parlamentar, o que achas de importante nos últimos meses.' E eu 

comecei a preparar uma folha – eu tenho vaidade nisso – e eu passei-lhe... os assessores 

importantes levavam-lhe uma pasta de temas e eu levava-lhe uma folha A4. Era como se 

fosse um take de agência, cada parágrafo, um tema. Eram cinco ou ou seis. E estes 

parágrafos eram sempre o ponto de lançamento para temas que saíam na imprensa. Um 

dia chegam os assessores com aquelas pastas, com aqueles temas todos e ele: 'Não, não. 

Eu quero é o papel do Carlos Simões'. 

P – Teve alguma dúvida em relação à questão ética e mudar do jornalismo para a 

assessoria? 

CS – Não tive. E pelo seguinte motivo. Primeiro, eu estava num estilo de vida 

desagradável, saía muito, embora eu tivesse família devo admitir que bebia demais. 

portanto eu sentia que precisava fazer alguma coisa. Não tinha problemas económicos, 

mas tinha um mais grave. Neste caso, era dar um sentido à minha vida. Por outro lado, eu 

sabia que se tomasse determinadas opções não voltaria à profissão e eu, por acaso, estava 

desanimado com o que me tinha acontecido. E eu pensei: se não der, não voltas. Não sei 

o que vai fazer, mas logo se vê. Eu, à partida, quando fui para assessor, a minha intenção 

era não voltar a ser jornalista. Atenção, se a minha família estivesse com fome e eu tivesse 

a hipótese de ser jornalista, eu seria. Agora, se as coisas se passassem bem, como se 

passaram, a minha intenção e eticamente o que eu acho que deve ser feito, eu não queria 

voltar a ser jornalista.  
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P – E qual foi o impacto de ser assessor na sua carreira profissional? O que 

aconteceu depois? 

CS – Depois de sair do ministério foi um alívio. Porque, você sabe, a nossa profissão é 

uma profissão de muita pressão. Eu fiz tudo da profissão, nomeadamente quando era 

delegado. um delegado no estrangeiro está 24 horas de serviço. Tem que ouvir 

noticiários... você está aqui e é correspondente de lá. À meia noite não vai ver o que está 

no telejornal? É uma febre, uma coisa demolidora. Eu, quando deixei de ser jornalista, 

pensei: 'Agora vais ter um certo alívio.' Não, não tens nada. Porque a pressão é muito 

grande. Os camaradas telefonam: 'O, pá, eu quero falar com o homem, eu quero isto, eu 

quero aquilo'. Eu não sou o dono disto, a gente tem que gerir isto de outra maneira. E era 

muito pressionado pelos colegas, que espera que nós sejamos ali um abre-portas. E somos, 

mas com alguma limitação. 

P – Quando você saiu do ministério foi trabalhar de quê? 

CS – Não fiz nada. Quando eu saí do ministério não queria trabalhar. E depois, a minha 

idade era adequada para eventualmente... eu não podia requerer ainda a reforma 

antecipada. Depois, quando a lei enquadrava-me para o fazer de forma muito penalizada. 

E foi o que fiz. Como tinha outros meios, felizmente, pude fazê-lo, e nunca mais voltei a 

trabalhar. Pedi a reforma. 

P – Você considerou a possibilidade de voltar ao jornalismo? 

CS – Não. Não, porque eu acho que estava completamente desatualizado. Não 

considerava poder integrar-me de novo com esta camada de jovens de 20 anos que sabem 

tudo. Eu não sei nada, e todos os dias provo isso. Eu não me sentia à vontade. 

P – Como é que você vê a relação entre jornalismo e assessoria de imprensa? 

CS – Acho que há aqui uma proximidade excessiva. Quer dizer, eu não concebo que só 

um determinado jornalista possa entrevistar um determinado político na televisão porque 

é mais próximo do partido que está no poder. Quer dizer, se o político for da cor A é 

tratado de uma forma quase carinhosa, se for da cor B é tarefa do profissional tratá-lo de 

uma forma mais à BBC, mais distante. Eu acho que isto é mau, embora compreenda que 

num país deste tamanho é difícil fugir a isto. Mas, no meu tempo, apesar de tudo, nós 

tínhamos uma equidistância mais palpável. Era visível que nós fazíamos um esforço e 
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havia até uma independência muito grande das direções de informação. Nunca mais me 

esqueço que eu tive um diretor de informação quando eu era estagiário, José Manuel 

Barroso, quando eu era estagiário e fazia sindicatos, uma vez me mandou fazer... não foi 

ele, foi a minha editora, que era a Júlia Fernandes, mandou-me fazer qualquer coisa na 

rua. E eu fiz e quando eu cheguei à ANOP, eu era estagiário, e, minutos depois, receberam 

um telefonema. Eu estava na redação e há um tipo que telefona para redação, quer falar 

com o diretor e queixa-se da abordagem. O trabalho que a gente fazia, passados cinco 

minutos o noticiário estava na rádio e no dia seguinte estava nos jornais. Ele telefona 

imediatamente para José Manuel a queixar-se da leitura que eu tinha feito das afirmações. 

O tipo tapa o bocal e diz: 'Ó, Carlos, que é que foi isto?' E eu: 'Foi assim, assim, assim, 

está aqui o comunicado, eu interpretei assim e o José Manuel ouve o tipo mais cinco 

minutos e diz: 'Eu tenho confiança completa no meu jornalista e, portanto, não há 

qualquer desmentido e não faço rigorosamente nada.' Isto hoje em dia é impossível.  

P – Mas e na relação entre jornalistas e assessores? 

CS – Os jornalistas sabiam que eu era jornalista e abordavam-me com essa familiaridade, 

esperando da minha parte uma compreensão, que sempre foi total, para o que eram as 

suas necessidades e os seus objetivos, a importância da notícia e sabiam que eu 

transmitiria isso ao ministro. E também estou certo que sabiam que eu não os podia pô-

los naquele minuto seguinte em contato com o ministro, e até aconteceu uma vez ou outra. 

Porque primeiro tínhamos que falar, eu tinha que falar com ele, dizer o que estava nos 

jornais, embora ele normalmente já soubesse. Alguns fingiam que estavam zangados e 

diziam: 'E, pá, tu conheces as regras desta merda e não estás a fazer...' E eu dizia: 'Tu 

também conheces as regras e sabes que primeiro eu tenho de falar com o homem e, 

quando ele estiver disponível, é que eu posso resolver o teu problema.' Portanto, era uma 

relação muito fácil e muito difícil, mas um difícil entre aspas. Eles conheciam as regras 

do jogo e eu conhecia tão bem como eles. E eu dizia-lhes: 'Eu percebo o teu problema e 

vou transmiti-lo. Mas, a resposta vais tê-la quando o decisor político decidir. O que eu 

posso fazer é explicar a importância do que estás a perguntar'.  

P – O fato de ter estado no governo como assessor mudou a visão que tem da 

assessoria de imprensa? 

CS – Uma parte dos assessores de imprensa não são jornalistas, têm o comportamento da 

secretária que não deixa nunca a gente chegar perto da fonte e, portanto, isso também gera 
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uma atitude por parte da imprensa que é negativa. No meu caso, eu percebia, eles 

percebiam, e a relação sempre foi muito fácil. Quero dizer que o assessor de imprensa 

que foi jornalista é fundamental para o que nós chamamos de a boa imprensa do político. 

Do meu ponto de vista – não estou a fazer publicidade para darem emprego aos jornalistas 

– eu acho que eles devem ser jornalistas. Acho que isso funciona no final de carreira. Não 

acho muito conveniente andar a saltar de um lado para o outro. Um jornalista é um 

jornalista, o assessor perdeu a virgindade. Não é por mal, é porque as regras são outras. 

E depois temos que reaprender as outras, as [regras] iniciais. Não é crime. É possível 

voltar com dignidade. Eu não gostaria de o ter feito, não o fiz.  

 

 

Entrevista com Dalila Carvalho 

 

P – Como conheceu o ministro para quem fez assessoria de imprensa? 

DC – Conheci-o numa conferência, um evento organizado pelo BCP, Banco Comercial 

Português, no início dos anos 90. Conheci-o pessoalmente nos início dos anos 90 quando 

ele trabalhava no BCP. Já o conhecia porque ele era uma figura pública, tinha sido 

secretário de Estado do Tesouro quando eu entrei para o jornalismo, quando eu comecei 

a ser jornalista estagiária, na TSF, e eu lembro que ele foi lá dar uma entrevista, mas quer 

dizer, eu era quase invisível.  

P – Qual a justificativa que o ministro deu para convidar a si para ser assessor de 

imprensa? 

DC – Uma coisa muito engraçada. Eu tinha estado com ele umas três ou quatro vezes. 

Não o tinha conhecido mais que três ou quatro vezes. E dessas três ou quatro vezes em 

que estivemos pessoalmente juntos, falámos sobre a banca, economia, política. Eu tinha 

um programa na TSF sobre bolsa e lembro que ele fez uma crítica sobre o programa, a 

dizer que o programa era muito mau. E, realmente, ele tinha razão no que ele me estava 

a dizer e eu lembro que no dia a seguir cheguei à rádio e reuni com a minha equipa e disse 

"vamos mudar isto tudo que há aqui coisas que não estão a funcionar". E só fui almoçar 

com ele uma vez. Ele tinha me convidado para almoçar, fomos almoçar, justamente uns 
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três meses antes das eleições. E nesse almoço eu dei-lhe conta, ou ele percebeu, não foi 

nada intencional, que eu não estaria muito satisfeita com o jornalismo e ao mesmo tempo 

falámos da situação política, das eleições, e sem eu saber que era ele que estava a 

aconselhar o Durão Barroso na política económica – pelo visto toda Lisboa sabia, menos 

eu – eu disse: "olha, eu acho que o Durão Barroso está a fazer uma campanha muito boa 

em termos económicos, aquilo que ele diz em termos económicos". Sem eu saber que ele 

era o autor dessas ideias. E, curiosamente, até poderia parecer que eu lhe estivesse a dar 

graxa, mas ele percebeu que eu não sabia que era ele, que era uma falha minha enquanto 

jornalista. E, depois, quando ele é convidado para ministro da Economia, três meses 

depois desse almoço, ele telefona-me e pergunta se eu não o quero acompanhar ao 

ministério e eu disse: 'Mas por que eu? Não tem mais ninguém?' E ele respondeu: 'Porque 

a Dalila pensa como eu, eu tenho um pensamento muito semelhante com o seu, acho que 

temos as mesmas ideias e, portanto, se temos as mesmas ideias, vamos trabalhar bem 

juntos'. E, como estava de facto descontente com o jornalismo, saí. 

P – Ele apresentou alguma visão de assessoria de imprensa, ou do que queria da 

assessoria de imprensa? 

DC – Recordo-me... Estamos a falar de 2002 e o ministro tinha ocupado funções no 

governo muitos anos antes, portanto, mais de uma década antes, mais de dez anos antes. 

A visão que ele tinha, que ele me deu na altura para a assessoria de imprensa, era a visão 

que ele trazia da última vez que ele tinha sido membro do governo, que tinha sido há mais 

de 12 anos e que não tinha nada a ver com o mundo atual. Ou seja, quando ele me disse: 

'Faça assim, ou faça assado, eu quero isto ou quero assado', eu disse: 'Não pode ser. Eu 

não posso reunir com o ministro uma vez por semana para tratarmos dos assuntos da 

imprensa. E nem sequer é uma vez por dia. É de hora a hora. Porque quando o senhor foi 

secretário de Estado não havia Internet, não havia televisões privadas, só havia dois 

jornais diários generalistas. O jornalismo hoje está completamente diferente e o senhor 

não vai poder fazer nenhuma comparação. Portanto, vamos fazer tudo novo.' E passou a 

ser o seguinte: ele passou a seguir o meu plano e não seguiu o plano dele. 

P – Quantos anos de jornalismo você tinha quando foi ser assessora do governo? 

DC – Tinha uns 12.  
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P – Trabalhava na área do jornalismo em que o ministro atuava? Se não, em que 

área do jornalismo trabalhava?]  

DC – Eu trabalhava na TSF em economia. 

P – Teve alguma dúvida quanto à questão ética de passar da profissão de jornalista 

para a assessoria?  

DC – Não. Não tive dúvida nenhuma. Nunca tive nenhum dilema ético, nem essa questão 

se colocou para mim. Confesso que não pensei nisso. Como eu lhe digo, eu estava a pensar 

afastar-me do jornalismo na altura. Porque eu estava a trabalhar numa televisão, depois 

de ter estado dez anos na rádio, estava a trabalhar numa televisão, estava a ser lançada a 

SIC Notícias e a SIC Online, a SIC estava com muitas dores de crescimento, havia uma 

luta interna muito forte entre os fundadores da SIC e as dezenas de pessoas que entraram 

para a SIC em 2000 para montar a SIC Notícias, havia rivalidades, mas rivalidades muito 

feias, e eu não estava contente com o ambiente e não estavam a ser dadas as condições 

que me tinham sido prometidas para eu fazer o meu trabalho. E, portanto, como eu não 

estava satisfeita, estava a pensar sair. Tive muita pena, mas, digamos assim, foi o 

jornalismo, um bocado, que me expulsou, digamos assim. E não tive problemas de ética 

nenhuns porque – eu hoje posso pensar no assunto, mas na altura nem pensei. porque 

ética é uma coisa que me inerente. Eu não tenho mais ou menos ética por hoje ser 

jornalista e amanhã ser... mulher da limpeza. Eu sei que é um problema que se debate, é 

muito debatido em Portugal, é um tema muito pouco resolvido, muito mal resolvido. 

Todos os jornalistas que ficam no jornalismo criticam os jornalistas que saem do 

jornalismo para a assessoria de imprensa. Não há nenhum que aceite essa mudança até 

que seja o próprio a mudar. Ou seja, são todos contra, até que seja o próprio a mudar. Eu 

diria que quase todos os jornalistas são contra que o jornalista vá para assessor de 

imprensa do ministro, a não ser que o convidado seja ele. E aí acha bem, não vê problemas 

nenhuns de ética. Eu tenho uma posição um bocadinho diferente. Eu não vejo nenhum 

inconveniente ético. Eu tenho uma regra de ouro que é muito científica que é a seguinte: 

uma pessoa tem ética, tem moral e tem deontologia como sua característica de caráter e 

não como característica de atividade. É uma atividade do caráter da pessoa e não daquilo 

que a pessoa faz naquele momento. E, portanto, quem tem uma ética numa profissão, tem 

ética noutra profissão. Como isso não é possível medir de pessoa a pessoa, não há um 

medidor da ética de cada um, tem que haver algumas regras, para, enfim, para balizar 
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alguns abusos, ou algumas normas que são, por natureza imperfeitas. Mas, sendo assim, 

se é preciso pôr regras eu digo: "não vejo nenhum problema em sair do jornalismo para a 

assessoria política, só vejo problemas no regresso.  

P – Por quê? 

DC – Porque, das duas uma, é no regresso ao jornalismo que o próprio jornalista sente 

interiormente os seus conflitos de interesse. Ou porque, mesmo que não sinta esses 

conflitos de interesse e não tenha dilemas internos morais e éticos, não pode exigir dos 

seus colegas e do seu público que seja visto com total independência e credibilidade. 

Porque aí há um problema ou interno ou externo. O jornalista pode ter... como eu digo, a 

ética é uma característica de caráter e não de atividade. Eu, se tivesse voltado ao 

jornalismo, eu teria a mesma ética e a mesma consciência. Mas eu não posso exigir aos 

outros que respeitem e que acreditem na minha ética. Portanto eu acho muito 

complicado... Eu vejo este problema no regresso. Agora, eu pergunto. É uma pergunta 

para a qual eu não tenho resposta. Um jornalista pode sair do jornalismo para fazer... Eu 

conheço jornalistas que saíram do jornalismo para ir trabalhar para um banco. Não houve 

problema nenhum. Conheço um jornalista, agora é ex-jornalista, que agora é agricultor. 

É produtor de azeite. Há jornalistas que saem do jornalismo para ir montar um negócio 

próprio. E fazer imensas atividades. Por que é que em relação a nenhuma dessas 

profissões se coloca a questão da ética. Porque só se coloca quando o jornalista deixa o 

jornalismo para fazer assessoria mediática? Que eu diria que é a profissão mais próxima 

do jornalismo, aquela para a qual o jornalista tem vantagens em relação a outros 

profissionais. Se eu tenho um negócio em que preciso de vender medicamentos ou 

equipamentos a um hospital, eu preciso de alguém da área da saúde ou da área hospitalar 

para contratar para a minha empresa, porque ela vindo do hospital sabe como é que 

funciona o mercado. E, portanto, eu acho o destino mais natural para quem quer sair do 

jornalismo. Em termos profissionais, uma das áreas que eu vejo como mais natural para 

o jornalista mudar de profissão é a assessoria mediática, seja na política, seja nas 

empresas, seja em instituições. Vejo grande naturalidade nisso. Acho muito menos natural 

o jornalista ir para agricultor. E eu conheço. Ou também acho natural um jornalista deixar 

o jornalismo para ir para a academia, para ir para a universidade, dedicando-se ao ensino 

da profissão. Vejo com total naturalidade. Em nenhuma delas se colocam razões de ética, 

que pode haver, ou não. Mas na assessoria se colocam. Eu atribuo isso essencialmente a 

uma grande característica portuguesa, que é – a palavra é feia, mas é a palavra – eu acho 
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que é a inveja. Porque há a ideia, não sei se certa ou errada, talvez até mais errada, a ideia 

de que um jornalista quando vai ser assessor de um ministro ou de um político, ou quando 

vai ser assessor de uma empresa, vai ter vida melhor, vai trabalhar menos, vai ganhar 

mais e vai ter melhor reconhecimento social. Subiu de status. No fundo, eu acho que os 

jornalistas pensam isso, que quem sai da profissão para ir fazer assessoria vai ser alguém 

importante, vai ser alguém com poder, ou, sobretudo, vai ser alguém com mais poder do 

que tinha no jornalismo. E há uma certa inveja, eu acho, porque eu não vejo outro motivo. 

Acho que o problema é no regresso, está a ver, Jair, agora acho que as questões se colocam 

é se depois de fazer isso, se quiser voltar ao jornalismo, aí é que eu acho que há muitos 

dilemas que se colocam. 

P – Atualmente os principais jornais portugueses são dirigidos por assessores, com 

exceção do Correio da Manhã e do Expresso.  

DC – Pois, eu diria que a maior parte dos corpos dirigentes das empresas jornalísticas são 

ex-assessores. Oiça, nós temos jornalistas que foram para banqueiros, são presidentes de 

bancos. O Fernando Ulrich, do BPI, era jornalista do Expresso. Porque nunca ninguém 

perguntou qual era o problema ético dele? 

P – Qual a sua avaliação do impacto de ter ido trabalhar como assessor de imprensa 

de um ministro na sua carreira profissional? 

DC – O impacto não foi nenhum. O que teve impacto na minha carreira profissional foi 

sair do jornalismo. Porque me levou depois a fazer outras coisas que eu nem sequer tinha 

planeado. Portanto, o impacto foi o mesmo que teria sido se eu tivesse ido para outra 

profissão, se eu tivesse deixado o jornalismo... Foi apenas uma mudança de profissão, 

uma mudança de atividade. Tal como eu já deixei de ser assessora, fazer assessoria a um 

político, para ser professora, para trabalhar num banco ou trabalhar num organismo do 

Estado. É o impacto normal da mudança de profissão. Agora, eu digo-lhe uma coisa, e 

isso aqui é que é um bocado difícil de gerir. Se eu tivesse voltado a ser jornalista depois 

de ter sido assessora de um governante, eu teria sido muito melhor jornalista do que era 

antes. E mais, acho que todos os jornalistas, de preferência no início da sua carreira, 

deveriam passar pela experiência de fazer assessoria a um membro do governo ou até 

empresarial, numa empresa, porque altera muito a nossa visão do mundo. De facto, 

quando se diz aquela expressão que eu não aprecio muito, de que um jornalista se passou 

para o outro lado, a ideia de passar para o outro lado, a ideia de que estamos numa guerra, 
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que há trincheiras, há os bons e os maus, e os bons lutam contra os maus. Eu diria que 

eles deveriam passar por essa experiência, porque quando se passa para o outro lado – há 

uma expressão que eu digo a brincar – não é tanto por aquilo que se aprende, é mais por 

aquilo que se fica a saber. Ou seja, eu, quando fui assessora política e passei a ser fonte 

dos meus antigos colegas jornalistas, percebi quão maus jornalistas eles eram. E sentada 

ao lado deles nunca me tinha dado conta de que eles eram tão maus. O jornalista perante 

uma fonte revela toda a sua capacidade. As capacidades jornalísticas revelam-se no 

relacionamento com uma fonte. E eu percebi que os meus colegas, que eu conhecia há 

anos, eram muito maus a lidar com as fontes. Portanto, foi uma decepção. Vê-se o 

jornalismo mais nu, de uma forma mais despida, e os jornalistas têm um comportamento 

com as fontes que a mim me decepcionou muito, por não ser tão profissional quanto eu 

era com as minhas fontes. 

P – Profissional quer dizer ético? 

DC – Também, mas nem indo para o ético. Eu digo, por exemplo, a preparação. Eu estive 

a assessorar o ministro da Economia durante dois anos. Nesses dois anos, houve um 

jornalista, por acaso foi uma jornalista, que me telefonou, talvez... duas jornalistas, as 

duas mulheres, que me telefonaram a dizer: "Olha, eu não quero nenhuma declaração, 

nenhum comentário, nada, a única coisa que eu quero é que me expliques esse tema, 

porque eu não entendo. Sobre este determinado assunto, explique-me como é que isso 

funciona. Explica-me qual é o regime, que eu não sei." Em dois anos, apenas duas pediram 

informação porque queriam escrever sobre o tema e saber onde poderiam buscar mais 

informação. Queriam se documentar para um trabalho. Em dois anos, dois telefonemas, 

acho muito pouco. Portanto, até nesse aspecto, de preparação. Quando se vai falar com 

uma fonte ou se vai pedir ajuda para se preparar para um tema ou então já se está 

preparado para um tema e então vai-se pedir uma declaração, uma reação ou um 

comentário. E achei a preparação muito má. Eu, quando era jornalista, não ligava assim 

tão mal preparada, quase a pedir para eles fazerem o meu trabalho e me darem a papinha 

toda feita. Claro que eu percebi que, quando dava a papinha toda feita, o sucesso era 

maior, o trabalho aparecia mais bem feito, do meu ponto de vista, e mais rapidamente, e 

com menos erros. 

P – Quando saiu do ministério você veio direto para o banco? 
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DC – Não. Quando eu estava no ministério, foi criada a Autoridade da Concorrência. E 

no ministério a autoridade da concorrência não tinha ninguém que tratava da sua 

imprensa, e era eu que tratava, como tinha sido criada pelo ministério fui eu que, apesar 

de estar no gabinete do ministro, todos os organismos que dependessem do ministério, o 

que eu pudesse ajudar, eu ajudava. E eu ajudei a Autoridade da Concorrência que estava 

a ser lançada nessa altura, e sempre fui eu que os ajudei em tudo. Quando se acaba o 

governo, o presidente da Autoridade da Concorrência disse: "Que pena, vai-se embora. E 

agora, quem é que eu... Que pena, porque dava-me uma ajuda muito grande, não quer vir 

para aqui trabalhar? É que eu abri um concurso e ninguém se candidatou. A Dalila não 

quer vir?" E eu: "Está bem, posso ir." Não estava a pensar voltar para o jornalismo. Então 

fui para a Autoridade da Concorrência assim. Onde estive uns quatro ou cinco anos e só 

depois é que fui convidada para vir trabalhar para o banco e aceitaram.  

P – E havia essa relação entre o local para onde foi trabalhar e a área tutelada pelo 

ministro? 

DC – Eu estou farta de conhecer casos de assessores de ministros que, quando o governo 

acaba eles são nomeados administradores e diretores ou vão para quadros de empresas ou 

de organismos tutelados pelo ministério, em lugares que são muitas vezes prometidos ou 

combinados antes ou durante. Até às vezes como condição de entrada. O jornalista diz: 

"Eu só vou... Eu para ir trabalhar para o ministério tenho que me despedir e quando isto 

acabar preciso ter um lugar para ir trabalhar". No meu caso não houve nenhuma 

intervenção do ministro. Eu, pessoalmente, não impus nenhuma condição, eu fui para o 

ministério requisitada à SIC. Portanto, em bom rigor, eu tinha direito de regressar à SIC. 

Não era uma coisa que eu desejasse, mas era o que estava previsto. Portanto, foi uma 

coisa apenas porque, na altura, a Autoridade da Concorrência não tinha ninguém, precisou 

e me convidou. Não houve favorecimento. Houve um concurso antes e não houve 

candidatos, ou os candidatos que apareceram não serviram, uma coisa assim qualquer.  

P – Considerou a possibilidade de voltar ao jornalismo? 

DC – Não era nada que me agradasse, mas eu precisava ganhar um salário. Quer dizer, 

não era nada que me agradasse voltar ao jornalismo. Se eu não tivesse tido outra solução... 

Eu precisava de trabalhar, como ainda hoje preciso, e provavelmente teria regressado. Se 

fosse escolha minha, não regressaria. Não regressaria porque entretanto, nesses dois anos 

que estive fora, no Ministério da Economia, eu apercebi-me que o ritmo de degradação 
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do jornalismo ia ser muito mais acelerado do que aquilo que eu pensava quando eu era 

jornalista. E, portanto, achei que o futuro do jornalismo não ia ser nada bom, como não 

foi, como se demonstrou ao longo dos últimos dez anos. E, portanto, só como última 

hipótese é que eu teria regressado.  

P – E depois dessa experiência, como vê a relação entre jornalistas e assessores de 

imprensa? 

DC – Eu não tenho nenhum... Não vivo em nenhum conto de fadas na relação entre 

jornalistas e assessores de imprensa. São duas profissões que, precisando uma da outra, 

estão em planos opostos. Não têm que ser rivais, nem adversários, têm que arranjar um 

equilíbrio para trabalharem em conjunto. Um jornalista precisa de fontes, um assessor de 

imprensa não é nada mais do que uma fonte. E a fonte precisa de jornalistas e do 

jornalismo para que o seu trabalho seja bem sucedido. E, portanto, há interesses. Os 

interesses são muitas vezes contraditórios, na maioria das vezes. Em mais de 90% das 

vezes, o interesse é contraditório. O jornalista quer uma coisa e o assessor de imprensa 

quer outra. Os interesses são contraditórios, as formas de trabalhar são muito diferentes, 

os objetivos são diferentes, os meios são diferentes – os meios mesmo de negociação de 

informação. O jornalista tem um poder e o assessor de imprensa tem outro poder. Tem o 

poder de quem tem a informação, de quem tem os dados e o jornalista tem o poder de 

quem fala para um público vasto. Portanto, há poderes diferentes, mas eu não acho que 

sejam, nem os melhores amigos, um do outro, nem acho que devam ser, em termos 

verdadeiros, um assessor de imprensa não deve ser muito amigo dos jornalistas e um 

jornalista que seja muito amigo dos assessores de imprensa, algo me diz que não está 

bem. Acho que cada um se deve manter no seu canto. O jornalista, porque é fundamental 

manter-se independente em relação às fontes, mas as fontes também devem manter a sua 

distância para o jornalista, porque se esta distância, esta margem de segurança, não for 

mantida, muito depressa o jornalista consegue instrumentalizar a fonte ou até manipular 

a fonte ou seduzir a fonte ou até explorar a fonte – em casos limites pode até explorar. 

Em casos limites até pode chantagear. Então eu acho que não é só o jornalista que é vítima 

dos papões assessores de imprensa, que querem vender informação errada ao pobre e 

ingênuo jornalista, também há o caso em que o jornalista quer ter algum poder, quer ter 

alguma vantagem de variado tipo junto... quer ser convidado para determinado evento, ou 

porque quer, enfim, entrar em alguns circuitos mais elitistas e mais fechados, enfim, os 

dois ganham em manter uma certa distância. Eu, por exemplo, sou assessora de imprensa, 
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desempenho essas funções há dez anos. Há dez, não, há 15 anos quase. 15 anos. Nunca 

nenhum jornalista foi à minha casa, eu nunca fui jantar com nenhum jornalista, meia dúzia 

de almoços que tive foi para tratar puramente de questões de trabalho, nunca ofereci 

nenhum presente a jornalistas, nem no Natal, e eu acho que eles não têm razões de queixa 

de mim, porque na verdade continuam a telefonar sempre, a pedir ajuda e a pedir 

informação, e portanto não tenho relações de amizade pessoal com nenhum deles. Posso 

ser simpática, podemos ter um relacionamento simpático, mas não temos intimidade, não 

temos uma amizade pessoal de nos encontrarmos... não nos encontramos fora de 

ambientes profissionais. Acho que esta distância é muito importante. Até para o assessor 

de imprensa defender a sua própria credibilidade. O jornalista julgará que só ele é que 

precisa de credibilidade para trabalhar e de independência. Não é verdade. O assessor de 

imprensa precisa de tanta ou mais credibilidade. Porque se um assessor de imprensa cair 

na desgraça de ficar conhecido como mentiroso, alguém que dá informações falsas, 

alguém que se move apenas pelo interesse do seu patrão, é um assessor de imprensa que 

os jornalistas não ouvem, não atribuem credibilidade. E eu preciso de ser credível, porque 

se não, os jornalistas não acreditam naquilo que eu digo. E portanto, para eles me 

procurarem como fonte de informação, como eu não conquisto jornalistas com simpatia, 

nem com presentes, nem com nada, nem com vantagem nenhuma. É apenas com ajuda 

profissional. Eles sabem que se eu lhes der uma informação, ela está certa. Essa 

credibilidade, eu para manter não posso entrar em promiscuidades. Uma coisa muito 

engraçada: agora no banco, às vezes há alguns conflitos de interesse que se colocam, 

porque o senhor Américo Amorim é acionista do Banco Carregosa. Se algum jornalista 

me pede para um trader fazer um comentário à GALP, o jornalista não se lembra nunca 

que a GALP, cujo acionista é Américo Amorim, tem o mesmo acionista que o Banco 

Carregosa. E, portanto, que o Banco Carregosa poderia não ser independente a comentar 

uma empresa que é de um acionista nosso. Eles nunca pensam nisso. Sou sempre eu que 

aviso: "Mas querem mesmo? É que nós temos aqui um conflito de interesses. Temos um 

acionista em comum com a GALP. Nós vamos dar uma opinião independente, mas há 

este facto que pode por em causa e independência. Nós fazemos sempre este disclaimer e 

nunca sequer vem reproduzido nas notícias. O jornalista menoriza esse facto, não liga.  
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Entrevista com David Dinis 

 

P – Quantos anos tinha de jornalismo quando foi chamado para a assessoria de 

imprensa? 

DD – Em 2004... nove. 

P – A sua formação é em jornalismo? 

DD – É comunicação social e cultural, na Católica. Sim. 

P – A área em que trabalhava era a área em que foi fazer a assessoria, a política? 

DD – Era. Nunca fiz outra coisa em jornalismo. Quer dizer. Fiz várias outras coisas, mas 

em acumulação. A área que eu fazia definitivamente era a política, embora não fizesse... 

fui para o governo do Barroso e eu não fazia PSD. Fazia outros partidos, mas PSD não.  

P – Como é que conheceu o Durão Barroso antes de ir para o governo? 

DD – Não conheci. O contato que eu tinha com o Barroso era uma coisa muito escassa. 

O que aconteceu era que como eu circulava muito no parlamento havia pessoas mais 

ligadas ao Barroso que me conheciam. Era um conhecimento absolutamente profissional. 

P – Você trabalhava em que meio? 

DD – No Diário Económico. 

P – Qual a justificativa que o Barroso deu para convidar a si para ser seu assessor 

de imprensa? 

DD – Não foi o Barroso que me convidou. Na verdade eu fui para adjunto. Quem me 

convidou foi a senhora que fazia a assessoria dele... 

P – A Leonor? 

DD – Sim, a Leonor, que fazia a assessoria de imprensa. Portanto, ela era a minha chefe 

diretamente. A hierarquia era esta. Foi ela que me convidou. A justificação não foi nada 

de especial. A justificação, o melhor é perguntar-lhe a ela. Quer dizer, me achava racional, 
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trabalhador, mais próximo da direita do que da esquerda do ponto de vista do pensamento, 

mas basicamente foi isto. 

P – Você teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar do jornalismo 

para a assessoria de imprensa? 

DD – Muita. To make a long story short, como se diz, muita. Não tanto em palavras. Se 

eu entendesse que passava a ser a minha vida definitiva, não tinha dúvida nenhuma. Se 

eu entendesse aquilo como o que vamos fazer com a minha carreira – vou ser assessor do 

governo, de partidos – não tinha dúvida nenhuma. Fazia a mudança e pronto. Não estava 

convencido que fosse assim, tinha dúvidas sobre isso. A dúvida que se me colocou teve 

menos a ver com como é que eu passava para ali e mais a ver com a dúvida: se eu quisesse 

regressar, como é que eu faria. Efetivamente essa questão colocou-se, senti-a na pele e 

foi dura de ultrapassar. 

P – Quando você saiu da assessoria, o que foi fazer imediatamente? 

DD – Quando eu saí, quer dizer, quando estás a falar do gabinete do primeiro-ministro ou 

do presidente da República, a requisição é obrigatória. Quer dizer, o jornal ou o órgão de 

comunicação não pode recusar a saída temporária do trabalhador. Isso só acontece nesses 

dois casos, não acontece em mais. Nos outros, o jornal pode prescindir. Eu, no fundo, era 

quadro do Diário Económico. O que aconteceu foi que eu perguntei, na altura, à direção 

do Diário Económico, se entendia bem o meu regresso, isso na altura que o Barroso decide 

sair, portanto eu não fiquei com o Santana Lopes... Naquele momento eu tinha que tomar 

uma decisão e eu decidi que não quero mais isto. Lá está, senti que no fundo a minha 

cabeça continuava formatada para o jornalismo. Eu não assumia a posição do governo, a 

posição do Barroso como uma coisa que era à prova de bala, eu colocava sempre em 

dúvida, eu no meu interior sentia que era capaz de voltar a ser jornalista e manter o grau 

de isenção poder exercer bem. Portanto o que eu tive que fazer foi perguntar. Primeiro 

falei com o então editor de política do Diário Económico, que era o Paulo Baldaia, que 

também tinha sido assessor e tinha voltado, e perguntei o que é que ele achava, se tinha 

condições e como tinha sido o caso dele. Ele disse que achava que se eu sentia que podia 

ser jornalista e tinha confiança me aceitaria de volta ao jornal. Falei com a direção e a 

direção disse-me: encantada. O que eu fiz nos primeiros meses foi trabalho burocrático. 

Na prática, fechava páginas. Não fazia nada que tivesse interferência editorial. Passados 

uns meses largos, o Paulo Baldaia, quer dizer, a direção do Diário Económico foi 
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convidada para ir para o Diário de Notícias, o Paulo Baldaia foi também, e a direção do 

Diário Económico perguntou-me se eu queria ser o editor. Isso tinha passado... sete 

meses, muito pouco tempo. E eu disse à direção: ouça, isso é um passo muito arriscado, 

não passou muito tempo, e é verdade que o governo caiu – o governo Santana Lopes tinha 

acabado de cair – e que vai mudar o governo e é arriscado do ponto de vista até da opinião 

pública e dos atores políticos, é um passo muito arriscado. E é preciso perceber se estamos 

todos preparados para isso, porque isto é um peso para o jornal. A direção disse que 

confiava inteiramente no meu trabalho, na minha isenção e que achava que eu era a pessoa 

mais competente para o cargo e eu disse que só aceito se a equipa de política estiver 

confortável com isso. Tive uma reunião com eles, e foi uma reunião muito franca, e senti 

que os jornalistas confiavam e pronto. A partir dali o caminho fez-se caminhando, mas 

com dificuldade, com muita dificuldade, porque evidentemente não é ilegítimo que 

algumas pessoas questionassem, tivessem dúvidas que pusessem em causa, que 

criticassem e isso aconteceu. Só foi possível ultrapassar – eu, a equipa, o jornal e a direção 

– sentindo que toda a gente confiava na minha isenção, para além da minha capacidade 

de trabalho e outras qualidades, e defeitos, claro. Mas que confiassem, e de facto 

confiaram. 

P – Qual a avaliação do impacto de ter ido trabalhar como assessor de imprensa do 

governo na sua carreira profissional? 

DD – Eu aprendi imenso. Aprendi imenso. É muito diferente quando nós percebemos por 

dentro como é que as coisas funcionam. É muito mais fácil perceber depois de ter passado 

por lá. Perceber no sentido de perceber como é que funciona a cabeça de quem está do 

outro lado, perceber as muitas variáveis que o jogo político tem, perceber como é que 

funciona o instinto dos políticos e o que daí pode trazer-nos para acrescentar ao espaço 

público. Se nós tivermos a capacidade suficiente de separar a nossa opinião, nossa 

experiência, nosso passado do que é efetivamente a notícia, é um ganho muito grande. É 

muito difícil de traçar essa fronteira. Portanto, quem passou por lá tem que ser dez vezes 

mais exigente consigo do que quem não foi. Se conseguir, pode ser bastante melhor 

jornalista do que quem não conseguiu. É muito difícil de conseguir. 

P – Como vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

DD – Eu acho que há muitos jornalistas e assessores de imprensa. Verdadeiramente, a 

isenção e o jornalismo não se medem por aí, medem-se pelo que está dentro do jornalista. 
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O assessor faz o seu trabalho. Acho que faz tanto melhor quanto mais facilmente 

conseguir perceber e comunicar lealmente com o jornalista. Mas, do lado do jornalista, o 

essencial está dentro da cabeça dele. Está na capacidade de distinguir, de procurar sempre 

pôr-se na pele do outro, de não ser um transmissor, de questionar, de pôr em causa, de ter 

dúvidas, de procurar as dúvidas quando não as têm, de fazer as perguntas e de escrever 

limpinho. Por isso eu acho que as relações entre jornalistas e assessores de imprensa 

dependem muito da capacidade que o jornalista tiver e o assessor tiver. Francamente, eu 

não tenho dificuldade de dar o meu exemplo. Eu raramente tive dificuldades com 

assessores de imprensa, de um político, de uma empresa, de um banco, o que for. Quando 

sinto que as pessoas do lado de lá estão de boa fé, estão a fazer o seu trabalho, são 

profissionais a fazê-lo. Dito isto, como em tudo, há os bons e os piores.  

P – E a sua passagem pela assessoria de imprensa mudou a visão que tinha da 

relação entre jornalistas e assessores? 

DD – Não. Mudou a minha percepção se eles fazem suficientemente bem o seu trabalho. 

Tornou-me mais exigente. Muito mais exigente dos dois lados. Com os assessores, porque 

fui, durante dois anos e meio fui assessor de imprensa de um governo, e sei o difícil que 

é e a pressão que existe do outro lado para não dizer a verdade. E a importância que tem 

para as duas partes. Para os políticos que não percebem isso e para os jornalistas que nem 

sempre querem fazer as pessoas perceber que mantendo uma relação leal com quem o 

emprega, com o político no caso, de nunca mentir ao jornalista. Ser leal. A importância 

da palavra e da confiança no funcionamento é decisiva. E, quanto ao jornalista, exigência 

no sentido de perceber que muito raramente os jornalistas vêem o filme todo e muito 

raramente têm a noção de que não vêem o filme todo e que precisam de pensar dez vezes 

antes de voltarem a fazer perguntas. É muito interessante porque do lado de cá, do 

jornalismo, nós, se fizer um cálculo de merceeiro, um cálculo nas costas de um envelope, 

os jornalistas só estão a ver 15% do que está a passar. E é muito desafiante pensar assim. 

Mas é muito exigente fazê-lo melhor. Portanto, tornou-me mais exigente. 
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Entrevista com Fátima Alves 

 

P – Como você conheceu o ministro para quem foi ser assessora de imprensa? 

FA – Eu conheci através de um amigo comum, que me ligou. Portanto, eu fui trabalhar 

com o ministro Pedro Lynce, que foi designado ministro da Ciência e do Ensino Superior 

do governo do Durão Barroso, e eu não o conhecia e há um amigo comum que me 

telefonou a perguntar-me se eu estaria interessada, que tinha pensado em mim para 

trabalhar com o Pedro Lynce e que eu tinha que dar a resposta na hora. Eu disse: vamos 

esperar que eu tenho que fazer uns telefonemas, antes de trabalhar com uma pessoa que 

não conheço bem, assim de repente. Lembrava-me que ele tinha estado num programa do 

Joaquim Letria que eu realizei, um programa que havia na RTP, que era o Conversa 

Afiada, que ele fez durante um ano ou dois e ele levou lá o Pedro Lynce, na altura era o 

diretor-geral da Educação, e aquele era um programa muito assertivo e o Pedro Lynce foi, 

coitado, muito causticado no programa, havia telefonemas em direto, e lembro que uma 

das coisas que eu gostei foi no final do programa, era depois da meia noite, e ele ligou às 

pessoas, depois de o programa ter acabado – as telefonistas ficavam com o número das 

pessoas – e ele ligou às pessoas, uma a uma, e fez questão de falar pessoalmente com as 

pessoas e esclarecer as pessoas. E eu gostei dessa atitude, gostei dessa forma de estar. 

Mas tinha sido a única vez que tinha tido contato com ele. Mas liguei para uns amigos 

que me disseram o que eu queria saber. A única coisa que eu queria saber era, 

independentemente, não me interessava absolutamente nada a questão partidária, e 

disseram-me aquilo que eu queria ouvir, que era uma pessoa séria, a prova de bala e que 

eu poderia trabalhar com ele – aquilo que a gente costuma dizer, um senhor. E assim foi, 

eu aceitei. Passado não digo uma hora, para aí ao fim do dia, eu telefonei e aceitei. E foi 

assim que começou aquela aventura. Foi uma boa aventura que não acabou bem, porque 

o ministro acabou por se demitir pela questão de uma vaga, foi talvez a seguir ao Carlos 

Borrego – aquele ministro que se demitiu porque contou uma anedota – foi a primeira 

vez, talvez tenha sido assim uma demissão por um caso, um fait divers, de modo que hoje 

eu fico nauseada quando vejo coisas, ministros que se mantêm com escândalos 

financeiros e ministros que recebem, eu fico nauseada quando penso nisso. Estão-se a 

perder alguns valores. 

P – Quantos anos de jornalismo tinha quando foi ser assessora? 
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FA – Fui jornalista realizadora. Eu na altura realizava programas de informação, portanto 

na altura eu tinha a carteira... entrei na RTP em 83 tinha a carteira em 85 e isso passa-se 

em 2002, 2003... tinha 17 anos. 

P – Qual foi a sua formação? 

FA – A minha formação base é direito. Eu fiz o curso de direito. Nunca exerci. 

P – Qual a justificativa que o ministro deu para convidar a si para ser sua assessora 

de imprensa? 

FA – O ministro não deu-me justificativa porque é assim: muitas vezes esses ministros 

que não são muito políticos não têm um grande conhecimento de como é que se movem 

e pedem ajuda. 

P – A pessoa que intermediou era político?  

FA – Era político também, mas com uma boa ligação à comunicação social. Portanto, 

conhecia pessoas e... já nos conhecíamos porque eu também realizei um programa em 

que ele entrava e foi assim. Eu não gostava de dizer o nome dele, não sei se é importante?  

P – Não. Você fala o que acha que é importante. 

FA – Posso dizer off the record, mas não gostava de dizer. 

P – E como foi? 

FA – Isso é uma coisa que eu percebi. Os governos, muitas vezes, têm uma lista, têm uma 

clientela e muitas vezes os assessores de imprensa são recrutados nessa clientela que está 

à espera do seu momento. Mas, no meio disso tudo há pessoas que não conhecem 

ninguém, não têm ninguém. Eu nunca fiz parte de nenhuma clientela partidária – espero 

– e este ministro também não tinha contatos na imprensa. Portanto, pediu ajuda e 

referenciaram o meu nome.  

P – Ele sabia o que queria de um assessor de imprensa? 

FA – Não, não sabia de todo. Não fazia a mínima ideia do que era falar para a televisão, 

falar para rádio, falar para jornais, isso nunca o preocupou. Quer dizer, tinha a noção do 

que eram os jornalistas, até porque já tinha passado pelo cargo de diretor geral do Ensino 

Superior e penso que foi também secret... não, ele não chegou a ser secretário de Estado, 
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acho eu. Portanto, ele já tinha tido contato com jornalistas, obviamente, mas não tinha 

noção. 

P – Então foi você que teve de explicar... 

FA – Nós tínhamos uma relação muito próxima. É engraçado que em muito pouco tempo 

ficámos com uma relação muito próxima. Eu tive sempre o cuidado de... atenção, eu antes 

de aceitar tive uma conversa com o ministro e uma das coisas que eu fiz sempre questão 

de dizer é o que para mim é um assessor de imprensa. Um assessor de imprensa não paga 

almoços para dar notícias, um assessor de imprensa não vende textos avulsos, vende 

notícias – vende entre aspas. Eu nunca divulguei nenhuma informação que eu não 

considerasse que pudesse ser notícia. E eu acho que isso são os limites da assessoria de 

imprensa. O resto, a forma como eu divulgo essa informação é que tem que fazer 

desconfiar o jornalista. O jornalista tem que desconfiar. É a primeira atitude que tem que 

ter em relação à informação que lhe é dada, que lhe é veiculada, seja de um assessor de 

imprensa de um governo, seja de uma agência de comunicação. O primeiro dever é 

desconfiar. Se alguma coisa lhe suscitar interrogação, tem que interrogar, tem que 

questionar. Esse é o papel do jornalista. O meu papel é divulgar uma informação que 

contenha notícia. Coisas outras nunca me interessaram. Eu sempre divulguei... Foi uma 

altura muito produtiva em termos de legislação. Saiu imensa legislação. Portanto, não era 

difícil construir informação para notícia. E, depois, havia na altura uma coisa que continua 

a haver nos jornais e nas rádios – nas rádios já não sei se há – e na televisão havia também, 

que eram as pessoas com áreas. As próprias pessoas tinham interesse, por exemplo, havia 

na altura uma colega nossa do Diário Económico que precisava todas as semanas de 

encher uma página de educação. E então os próprios jornalistas depois tornam-se clientes 

nossos, quase que balbuciam por notícias. Isso tem que ser feito na base de seriedade, não 

cabe a mim fazer o papel do jornalista. A mim cabe divulgar a informação e há outra coisa 

– e nisso eu tive um relacionamento espetacular com o ministro, que foi uma pessoa que 

nunca interferiu em nada e deu-me de facto liberdade para construir a parte da 

comunicação e acho que me saí muito bem – tirando a parte final, mas essa era impossível 

de controlar. Eu tive sempre a liberdade de construir uma relação muito séria com os 

jornalistas. Da mesma maneira que não dava gato por lebre, também não admitia a falta 

de seriedade que eu vim a reconhecer em alguns deles, com títulos abusivos, títulos que 

não tinham nada a ver com o conteúdo e que começaram na época a surgir na imprensa. 

Que a imprensa cor-de-rosa usa e abusa e que alguns jornais começaram a fazer, com 
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letras garrafais. Atenção, este é o ministro que aumenta pela primeira vez as propinas e 

isso deu direito a manifestações em todo o país. Portanto, houve situações difíceis. Mas 

eu tenho da experiência de assessora a melhor das experiências e acho que toda a gente 

deveria passar por lá, para perceber o outro lado da barreira. Muitas vezes as pessoas não 

percebem a dificuldade que é governar, que é decidir, de que forma um ministro pode ser 

trucidado por uma direção geral... É muito importante ter passado pelo outro lado e 

também infelizmente é muito importante ter passado para o outro lado para perceber as 

frutas podres que existem do lado dos jornalistas, que há imensas, infelizmente. Há gente 

que se vende por um prato de lentilhas. Eu também posso falar sobre isso se houver uma 

pergunta nesse caso, sem dizer nomes, obviamente. 

P – A área do jornalismo em que trabalhava – era generalista, não era? 

FA – Eu sobretudo realizava programas de informação enquanto jornalista. Depois de sair 

da assessoria tive algum tempo de nojo, uns seis ou sete meses, e depois vim a fazer 

jornalismo, que coincidiu com a nossa saída da RTP para Chelas e eu nesses dois anos 

perdi ali algum upgrade tecnológico, que as máquinas eram outras, tudo computerizado 

e, portanto, o exercício de realização deixou de me interessar, de alguma forma, passou a 

ser uma coisa quase automática. A gente chega à régie e aquilo é uma coisa quase 

automática. O operador de mistura e o assistente quase que têm mais importância em 

termos de concretização de trabalho do que o realizador. De maneira que eu deixei a 

realização e passei só a jornalista. 

P – Teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar de jornalista para 

assessora de imprensa? 

FA – Não. Eu compreendo que a pessoa fica, primeiro, catalogada – porque entra para 

um governo do PSD e eu não tenho dúvidas nenhumas que as pessoas olharam para mim 

e disseram: aquela é laranjinha. Isso eu acho que é o pior de tudo, o ferrete. Nós ainda 

não evoluímos ao ponto de ter técnicos especializados a trabalhar num governo como há 

juristas... – eu posso dizer que o grande especialista em ensino superior no gabinete do 

ministro Pedro Lynce era um homem de esquerda muito próximo do PC. Isto ainda não 

pode existir ao nível da assessoria de imprensa, porque a proximidade com o ministro tem 

que ser também... vamos lá ver uma coisa que eu acho de facto... pode haver um trabalho 

técnico de assessoria, mas é difícil uma pessoa defender algumas coisas se não acreditar 

nelas. E eu, de alguma maneira, identifiquei-me com quase tudo o que ele propôs. Não 
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quer dizer que não pudesse haver alguma ou outra coisa que eu pudesse discordar... mas 

não, eu identifiquei-me com tudo, com quase tudo. Portanto, eu acho que isso é 

importante, mas isso não faz de mim uma laranjinha. Mas há esse ferrete: é uma 

laranjinha, uma rosinha... Agora, o voltar tem a ver com a nossa consciência. Eu não vou 

deixar de ser uma pessoa imparcial, porque isso tem a ver com a maneira de estar na vida. 

E há muita gente que se diz independente e... por exemplo, eu acho que a opacidade hoje 

em dia nas redações... Eu, quando entrei na RTP, havia jornalistas do CDS, havia 

jornalistas do PPD, havia jornalistas do PC, havia jornalistas da UDP e toda gente na 

redação sabia quem era quem. E não havia dúvidas, a informação era controlada pelos 

governos, mas havia uma liberdade de expressão nesse sentido. Como é que eu posso 

explicar: as pessoas não tinham medo de dizer o que é que achavam das coisas. Hoje em 

dia, nas redações, não se sabe quem é que é próximo do PS, quem é que é próximo do 

PSD, há uma opacidade que nós só escrutinamos alguma coisa quando por exemplo se 

nomeia os diretores e percebemos: afinal aquele deve ser próximo do PSD ou próximo 

do PS. Portanto, eu não sei se isto hoje é mais saudável. Eu acho que a informação é 

menos controlada. Eu não tenho dúvidas de que a informação na RTP não é controlada, 

não acho que seja; se houver, é autocontrole das próprias pessoas. Agora, as pessoas não 

falam à vontade de política. A gente sabe quem são as pessoas de esquerda, pelo discurso, 

mas não sabe se são do PC ou se são do Bloco. A gente sabe quem são as pessoas mais à 

direita, mas não sabe se são do PSD ou se são do CDS. As pessoas têm medo de revelar 

e eu não sei se isso é saudável. As pessoas também não têm que ser nada, mas eu antes 

de ser jornalista também sou cidadã, portanto, não sei até que ponto... Agora, quando 

exerço, o meu cargo é de jornalista, tenho que desconfiar sempre de um político, de um 

financeiro, tenho sempre que desconfiar e tenho que exercer sempre o contraditório e é 

isso que eu hoje não vejo. Eu vejo hoje os jornalistas serem câmaras de eco dos políticos, 

que é uma coisa que me faz impressão. Não há um repique. As pessoas estendem um 

microfone, eles dizem as barbaridades que querem dizer, e não há um repique, não há 

alguém que interpele, que diga que isso não pode ser assim porque o senhor disse isto. As 

pessoas não têm tempo para se preparar. Então, vão lá e são câmaras de eco. Eu acho isto 

muito pior, Eu acho que isto faz muito mais mal à democracia.  

P – Qual foi a avaliação do impacto de ter ido trabalhar como assessora de imprensa 

na sua carreira profissional? 
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FA – Não foi brilhante. Não ganhei nada com assunto. Nada, nada, nada. Não foi 

brilhante. 

P – Como assim, o que aconteceu? 

FA – Eu perdi dois anos da minha vida, como disse, perdi o upgrade tecnológico e não 

brilhante nesse sentido, não ganhei nada com o assunto. Quer dizer, ganhei experiência 

pessoal minha e deu-me muito gozo. Mas não ganhei absolutamente nada com o assunto. 

Não fui a chefe [risos]. O PSD que me indicou para ser chefe. Não ganhei nada. Pelo 

contrario, se calhar ganhei algumas reservas de algumas pessoas que se calhar deixaram 

de falar comigo tão à vontade... Não sei. Dos meus amigos não! Quer dizer, eu nunca tive 

problemas de inserção dentro da redação, sempre fui muito bem tratada, disso não tenho 

nada a dizer.Tirando aqueles meses em que estive sem fazer nada, por uma questão de 

nojo, não sabiam onde é que me haviam de arrumar. Eu tinha feito a minha carreira toda 

já, já tinha chegado praticamente ao topo, portanto eu desde que saí do governo nunca 

mais eh... 

P – Você além do Pedro Lynce foi também assessora da Graça Carvalho. 

FA – Também.  

P – Como é que foi? 

FA – A Graça Carvalho era diretora geral do Pedro Lynce. Sobe..., portanto, substitui o 

Pedro Lynce ainda com o Durão Barroso. O Lynce vai-se em junho, só que em agosto o 

Durão Barroso vai-se embora para a Europa.  

P – Então foram só dois meses. 

FA – Foram dois meses só com o Durão Barroso. E depois vem uma experiência que é 

única na minha vida, que é o governo Santana Lopes. Que é uma experiência única porque 

é uma coisa completamente paradoxal, porque deve ter sido, seguramente, um dos 

melhores governos que passou por aqui em termos de cabeças e de pessoas, liderado pela 

pior pessoa que poderia haver. Eu lembro que na altura hesitei muito se ficaria, porque, 

repare, eu não estava lá por dinheiro. Eu ganhava mais vinte contos do que o governo do 

que ganhava na RTP. Não era pelo dinheiro que eu estava lá. Há pessoas que duplicam 

quando vão para o governo. Não era o meu caso. Eu ganhava rigorosamente mais vinte 

contos, portanto, mais cem euros do que ganhava na RTP. E eu pensei se ficaria ou não, 
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porque confesso que nunca tive um grande respeito pelo personagem. Mas gostava muito 

da Graça Carvalho, com quem ainda me dou muito bem. Aliás, dou-me muito bem com 

os dois. E gostava muito da Graça Carvalho e fiz questão de dizer que ficava apenas por 

ela. Era por ela que eu ficaria, não me sentia solidária com o resto, embora reconheça que 

era um grande governo, era um bom governo.  

P – Como é que vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

FA – Há jornalistas que são sempre jornalistas e que não se deslumbram com assessores 

de imprensa, nem se deslumbram com a proximidade do poder. Há jornalistas que se 

deslumbram muito com o poder. Eu tive jornalistas que me liam os textos ao telefone, 

para ver se estava bem, para ver se eu gostava. Eu acho isto grave. Obviamente, não dizia 

à pessoa que achava isto grave. Admito que nalguma situação pudesse... porque havia 

questões muito técnicas na legislação. Eu admito que as pessoas quisessem esclarecer, 

admito, pronto, admito. E tive jornalistas, pessoas que me telefonavam a perguntar se não 

tinha alguma coisa para escreverem. Sentiam-se pressionados a escrever todas as semanas 

uma página num semanário, no Expresso, no Diário Económico. O Diário Económico 

tinha uma grande página de educação e sentiam-se pressionados. Os jornalistas de 

educação são pessoas com algum nível. Temos que convir, as pessoas que trabalham para 

os grandes semanários, nas rádios, nas televisões e que trabalhavam nas áreas da educação 

eram pessoas com nível. Portanto, não era difícil. O pior eram aqueles, os generalistas, os 

que vêm à conferência de imprensa hoje como amanhã vão fazer um acidente: os do 

Correio da Manhã, do... embora o Correio da Manhã não tivesse uma página de educação 

e a partir de uma certa altura quis ter. E a miúda era até bem profissional. O pior era 

aqueles que são assim: esses que tenho a perfeita noção de que se eu mandar um texto 

inteiro escrito com a notícia eles não alteram uma vírgula e publicam como eu mando. 

Aliás, eu tinha o cuidado já de escrever de uma forma já jornalística. E havia jornais de 

província, diários de Coimbra, de Leiria, era evidente que aquilo era copy/paste, não tenho 

qualquer dúvida sobre isto. Os outros podiam alterar algumas coisas, mas havia 

parágrafos que iam inteirinhos. Agora, as pessoas do Público, sempre teve uma belíssima 

página com gente competentíssima, a jornalista do Expresso, 5 estrelas, do Diário 

Económico, 5 estrelas, que era uma das minhas grandes clientes. (...)10 Mas eu acho que 

                                                           
10 Neste ponto foram citados vários jornalistas, com a avaliação individual da qualidade dos seus 

trabalhos, mas ao final da entrevista foi pedido para que não fossem publicados nomes (as avaliações 

foram genericamente positivas). As avaliações não estavam diretamente relacionadas com o objeto do 
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a base tem que ser de uma grande seriedade, do meu lado e do lado deles. E sempre houve 

os grandes profissionais, os bons. Agora, tive gente que me leu textos ao telefone. De 

jornais menos coiso... A minha relação sempre foi muito boa. Porque eu acho que se uma 

pessoa estabelecer as regras, se não falhar, se não disser inverdades, isto tem que ser... 

Por isto é que eu digo que acho que há muitos assessores de imprensa muito fracos. Como 

há jornalistas que são muito fracos. Infelizmente, porque não há uma preparação. Eu fiz 

jurídico-políticas, eu gosto muito de política e eu acho que política ainda é a arte mais 

nobre. Por isso eu acho que tem que ter gente séria a trabalhar. Temos que perder essa 

desconfiança. Mas para perder a desconfiança temos que ter gente séria. Infelizmente nem 

sempre temos gente séria, a começar pelos políticos... É complicado. Eu penso muitas 

vezes nisso, mas eu acho que isto [a assessoria de imprensa] deveria ser um ramo do 

jornalismo.  

P – E essa passagem que teve pela assessoria de imprensa mudou a visão que tinha 

da relação entre jornalistas e assessores? 

FA – Mudou. Mudou. Mudou. 

P – De que forma? 

FA – Para pior.  

P – Como assim? 

FA – Eu perdi a inocência.  

P – O que viu que fez perder a inocência? 

FA – Vi coisas que não gostei. Vi gente muito deslumbrada. A começar por diretores de 

jornais. A começar por professores universitários – professores universitários da esquerda 

à direita. De facto, o poder é afrodisíaco e é uma grande tentação para a maioria das 

pessoas. As pessoas gostam de sentir que são próximas. E os jornalistas são vaidosos e 

gostam de sentir que são próximos. Gostam de sentir que podem ter um acesso fácil, se 

precisarem. E isso, se for bem manipulado, pode dar frutos. Se a pessoa quiser usar isso... 

não quer dizer que eu tenha usado. Mas se eu quiser usar isso, isso pode dar frutos, frutos 

                                                           
trabalho - não tratavam do relacionamento entre jornalistas e assessores – mas apenas referiam-se à 

qualidade jornalística do trabalho. O trecho com essas avaliações foi retirado da transcrição, pois a sua 

publicação sem os nomes não faria sentido. 
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simpáticos. Porque há de facto uma grande promiscuidade entre jornalistas e políticos, 

não tenho qualquer dúvida sobre isso. São muito poucos os jornalistas que têm uma 

postura... infelizmente... Há muitos jornalistas, mas são muito poucos os que têm uma 

postura profissional e que não se sentem condicionados pela proximidade que lhes é 

conferida. Mas há alguns – e eu tive a grata experiência de conhecer alguns. Por exemplo, 

jornalistas do Público. Educação. Já não digo o mesmo em relação à Ciência. Por 

exemplo, eu posso dizer o que senti lá, porque eu cheguei lá e ele era ministro da Ciência 

e do Ensino Superior. Os gaguistas, havia muitos gaguistas. 

P – Muitos o quê? 

FA – Muitos gaguistas, os adeptos do Mariano Gago. O Mariano Gago construiu uma 

corte. Tinha uma corte de jornalistas muito próximos. E eu tive alguns problemas de início 

com gente muito próxima do Mariano Gago. Que aliás, eu vim depois a confirmar, um 

deles que era da Lusa, que veio mais tarde a ser assessor dele num segundo governo, no 

governo Sócrates. Isto é um exemplo. Posso dar um exemplo. Não vou dizer nomes, mas 

tenho os nomes na minha cabeça. Eu, quando cheguei ao gabinete, o ministro saía em 

visitas ao CERN, lá fora. E há uma vez uma deslocação ao CERN em que convidavam 

equipas, jornalistas, e quem financiava estas viagens não era propriamente o ministério, 

era a Agência para a Inovação – eu já não sei, uma coisa qualquer ligada à ciência, que 

geralmente patrocinava essas viagens ao CERN e ao não sei o quê. E há uma senhora, eu 

estava lá por aí há um mês, que me manda uma lista dos nomes de jornalistas. E diz-me 

assim: 'A sotora escolhe agora quem é que quer que vá.' E eu disse: 'Não, não vou escolher 

nomes. Eu escolho órgãos de comunicação e depois os órgãos de comunicação é que 

designam que é que vai.' Então escolhi a Lusa, escolhi, não sei se foi alguém da RTP, 

ou... pronto, escolhi uma televisão, uma rádio e um impresso. Mas havia uma lista. No 

tempo do Gago, havia uma lista. Para ela, a senhora da Agência de Inovação, era um pro 

forma dar uma lista. Eram sempre os mesmos. E, depois, as más línguas diziam que havia 

avençados. Portanto, havia um acordo que havia muito dinheiro no tempo do Gago. O 

Gago patrocinava tudo. Não imagina o que é cair telefonemas da festa da Luz em Évora, 

ou não sei onde: Ah, mas o senhor ministro no anterior governo também patrocinou. Ele 

patrocinava tudo, tudo o que mexia. Portanto, tinha uma corte brutal. Porque havia 

dinheiro e ele deu... Atenção: não retiro o mérito ao ministro Mariano Gago pelo impulso 

à Ciência. Agora, Ciências Vivas, aquelas coisas todas, havia dinheiro para aquilo tudo, 

que ele patrocinava ali uma corte, entre eles jornalistas. Pronto. Isto foi uma experiência 
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que eu tive e que aí perdi a inocência de algumas coisas. Até porque eu estava habituada 

na RTP que os convites sempre foram para a RTP. Depois o diretor de informação é que 

dizia quem é que ia, nunca tinha... Pronto, a minha relação mudou. Eu deixei de ver os 

colegas de uma forma tão... há áreas onde as pessoas não são isentas.  

 

 

Entrevista com Fernando Lima 

 

P – Como conheceu o ministro para quem fez assessoria de imprensa? Foi o 

primeiro-ministro Cavaco Silva. 

FL – Foi através de amigos. Nós não nos conhecíamos, e ele tinha um assessor militar – 

que já faleceu, que era muito meu amigo – e, portanto, ele sugeriu na altura que ele me 

convidasse para a função que depois exerci. Também tínhamos outro amigo que eu 

conhecia muito bem do Norte, no tempo em que vivi no Porto, que era o ministro 

Fernando Nogueira, e mantínhamos um contato regular, quando ele era ministro e eu 

ainda era jornalista e ele também foi outro nome que sugeriu o meu nome ao primeiro-

ministro. Portanto, eu diria que foi Fernando Nogueira e esse meu amigo militar, que era 

o general Mário Jesus da Silva. 

P – Quando ele entrou em contato consigo, qual a justificativa que ele deu para 

convidar a si para ser assessor de imprensa? 

FL – Penso que naquela altura ele ainda estava no começo e era preciso, de facto... ele 

sentia que era necessário melhorar a comunicação e, portanto, quando me convidou, 

também teve em conta quer a minha experiência profissional e aquilo que ele achava que 

eu podia acrescentar para as necessidades que tinha, reconhecendo que havia uma 

dinâmica que pedia mais comunicação, que pedia mais atenção ao funcionamento dos 

media, para dar resposta às solicitações, portanto, foi isso... 

P – Ele apresentou um projeto do que pretendia?  

FL – Não. Ele esperava que, portanto... Ele disse quais eram as necessidades, descreveu 

as necessidades, e depois o que eu fiz foi tentar preencher essas necessidades, dar 
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respostas a essas necessidades e também levar aquilo que poderia ser a minha maneira de 

ver a função que eu ia exercer. Eu sempre entendi o exercício da assessoria, da 

comunicação do governo, como uma outra forma de fazer informação. E, portanto, 

descrevendo as coisas, hoje, uma assessoria de imprensa num gabinete de um primeiro-

ministro ou de um presidente da república é como se fosse uma pequena redação de um 

órgão de informação, em que estamos sempre a receber informação, que pode ser 

importante para transmitir à entidade, como também estamos sempre a preparar 

informação para transmitir para o exterior, para os circuitos de informação, na própria 

expressão pública da entidade – como também trabalhei como o presidente e com o 

primeiro-ministro, vejo isto como entidade. Portanto, foi isso que eu procurei fazer, levar 

uma nova experiência profissional, criando as dinâmicas que eram necessárias para a 

afirmação pública da entidade com que eu iria trabalhar.  

P – Nessa época, quando foi chamado para trabalhar como assessor, trabalhava 

onde? 

FL – Eu era chefe da delegação do Jornal de Notícias em Lisboa. Portanto, era um jornal 

de dimensão nacional, um dos jornais com maior venda e tiragem, com maior venda, e 

portanto, eu já tinha feito informação anteriormente. Logo a seguir ao 25 de abril, eu era 

militar e, portanto, fui convidado pelo ministro da Defesa do primeiro governo provisório, 

que era o general Firmino Miguel, que também já faleceu, para ser um oficial ás ordens 

dele e ocupar-me da parte da comunicação. E, portanto, este tempo foi muito interessante 

porque era a novidade do 25 de abril, a chegada a Lisboa da grande imprensa internacional 

que vinha cobrir a revolução portuguesa, e foi assim que eu, nessa altura, conheci 

jornalistas de vários países e eles procuravam-me para não só dar as notícias que podia 

dar, mas era o enquadramento político do que se estava a passar. E, como eu era militar e 

tinha acesso à informação militar, e o gabinete do ministro da Defesa nessa altura todos 

os dias tinha um briefing para o seu staff para estarmos informados de tudo o que se 

passava, e também para fazer, digamos assim, a previsão dos acontecimentos, isso 

permitiu-me ser uma pessoa bem informada. Então, era procurado nesse sentido. Depois, 

com a saída do general Firmino Miguel do governo, ele saiu a seguir, naquela altura que 

houve o 28 de setembro de 1974, que sabe o que é, eu fui convidado pelo novo governador 

de Macau, que era o general Garcia Leandro, para ser o novo diretor de Informação e 

Turismo do governo de Macau. Então eu fiz informação a partir de novembro até o ano 

de 1976, portanto de novembro de 1974 até setembro de 1976, em Macau, não só tinha a 
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parte do Turismo, que era uma parte que pertencia àquele gabinete, como informação. E 

foi muito interessante para mim este período, porque pude também conhecer aquilo que 

era a grande imprensa internacional que estava sediada em Hong Kong e que se 

interessava por Macau por causa do destino que Macau poderia ter na sequência da 

revolução portuguesa. Como nós estávamos num processo de descolonização – o que é 

que os portugueses iam fazer com Macau, ou o que é que a China poderia querer fazer 

com Macau? E, portanto, foi muito interessante e nessa altura eu conheci a Ásia também, 

no plano, da parte do Turismo, pude conviver com muita gente bem informada e foi muito 

interessante. E, portanto, quando eu fui com o primeiro-ministro, eu tinha já um passado 

de fazer informação que me ajudava bastante. Por outro lado, no tempo em que eu estive 

à frente da delegação do Jornal de Notícias eu cobria uma área que era muito interessante, 

que era a área da defesa. E, portanto, como essa área da defesa era uma área que me 

interessava, isso permitiu-me ter acesso aos grandes exercícios da Nato. Eu fiz os grandes 

exercícios da Nato na Europa e nos Estados Unidos e, portanto, isso me permitiu ver, foi 

uma experiência muito interessante... [interrupção] O que é que trabalhar nas áreas da 

defesa me ensinou muito? Ver como e que eles trabalhavam aquilo que eu chamo de 

comunicação pública. Há uma diferença entre fazer comunicação pública e comunicação 

política. A comunicação pública, ou comunicação institucional, é aquela que procura dar 

informação objetiva, factual, e a outra, a política, é aquela em que obviamente há mais 

um interesse político em trabalhar aquela informação para produzir uma determinada 

finalidade. Portanto, quando cheguei ao gabinete do primeiro-ministro, eu tinha já um 

background que me permitia chegar e ver, portanto, como eram os procedimentos 

internos, o que é sempre uma coisa que eu faço – ver os procedimentos, conhecer melhor 

o primeiro-ministro, não se pode fazer informação sem se conhecer muito bem a entidade 

para corresponder àquilo que são os seus interesses, e também para que possamos ajudar 

naquilo que é a nossa experiência da maneira de ver e melhorar aquilo que possa ser 

melhorado – e depois o que se passou foi criar uma pequena estrutura de comunicação 

para corresponder a todas aquelas solicitações, porque o primeiro-ministro naquela altura 

não tinha só a função de primeiro-ministro de Portugal, também passou a ser um membro 

participante no Conselho Europeu, na Comunidade Europeia, portanto já tinha uma outra 

dimensão, uma outra solicitação, e nos tínhamos de ter tudo isso em conta. 

P – Quantos anos de jornalismo tinha quando foi fazer assessoria? 
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FL – Tinha, tinha ... 14. Tinha 14 anos, portanto, já sendo chefe da delegação do Jornal 

de Notícias, me considerava um jornalista sénior, experiente, e a experiência que eu tive 

no meu jornal, o Jornal de Notícias, foi muito importante, porque como era um jornal do 

Norte, do Porto, e vivendo eu em Lisboa ajudou-me a ter a noção do país, a dimensão do 

país. Aqui, o jornalista em Lisboa está muito localizado neste circuito lisboeta, o Jornal 

de Notícias deu-me uma relação com o país, a dimensão do país, os problemas do país, 

das figuras do país. Portanto, tudo isso foi um acrescento, foi uma mais-valia que eu pude 

levar. Acho que há aqui uma questão: e porque se recorre a um jornalista para a 

assessoria? Acho que também posso responder a isso fazendo aqui um parêntese. Eu acho 

que quando se recorre a um jornalista é porque ele tem um conhecimento do meio que é 

muito importante e que muitas vezes as figuras com quem eles trabalham não têm. Eles 

têm que levar a essas figuras o melhor conhecimento do meio, das regras do meio, em 

todos os sentidos. E, portanto, um jornalista quando vai, se é um jornalista como eu hei 

de dizer, experimentado, esse jornalista normalmente é uma mais-valia para esse político, 

porque lhe abre um mundo que ele não conhece. Normalmente, o político – os últimos 

que temos visto, os mais antigos eram mais... tinham uma experiência mais lata – mas 

eles normalmente vivem num circuito fechado, que é o circuito do seu interesse político, 

o circuito da sua profissão ou do seu meio académico, tudo isso. Portanto, o jornalista 

abre-lhe um mundo com tudo aquilo que é o seu conhecimento. E, a par disso, há um 

outro elemento que eu considero muito importante é que um jornalista experiente tem 

uma vantagem. E qual é a vantagem? É a vantagem, de como sabe, nós jornalistas 

cruzamos diferentes interesses da sociedade. Um dia podemos estar numa conferência de 

imprensa, no outro dia podemos estar a cobrir um grave acidente, no dia seguinte estar a 

fazer uma entrevista, no outro estar a tratar de um assunto mais político, outro mais social. 

Portanto, isso nos dá uma percepção da sociedade que normalmente aqueles que vivem 

no circuito fechado da política ou da sua profissão não têm. Essa que é a vantagem. 

Depois, há aquilo que são os ritmos da informação, que são muito importantes, porque 

não é porque permite que tudo seja construído em função de um objetivo que se pretenda 

alcançar.  

P – Teve alguma dúvida quanto à questão ética de passar da profissão de jornalista 

para a função de assessor de imprensa? 

FL – Ah, vamos cá ver. Eu no princípio não escondo que tive alguma dificuldade. Porque 

é sempre aquela questão, não é que eu fosse fazer alguma coisa de diferente, que me 
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chocasse, mas é sempre, eu sei que quando se passa, fica-se, é quase uma viagem sem 

retorno. Os americanos chamam de revolving door. Eu obviamente, o que poderia fazer, 

eu senti que iria ser diferente, que as pessoas iam olhar para mim de um modo diferente. 

Eu tive um amigo que veio ter comigo com uma observação depreciativa quando me viu 

em São Bento, e disse assim com um ar depreciativo: 'Então, agora trabalhas para o poder'. 

Eu senti o choque, mas depois assumi. Por quê? Porque tinha as minhas regras para ser 

bem aceito pelo outro lado. Portanto, os jornalistas precisam de interlocutores no poder e 

eu procurei sempre fazer as coisas dentro das regras de respeito, da não ingerência, de ser 

verdadeiro. As minhas regras, que devem ser as regras, digamos assim, as regras 

praticadas, levaram a que eu me sentisse confortável. E depois fazer tudo como deve ser 

feito, e ter também uma grande lealdade entre quem está numa assessoria e o jornalismo. 

Deve haver uma grande lealdade e uma grande sinceridade, um grande sentido de 

responsabilidade, para que as duas partes tenham sempre uma boa relação, não uma 

relação de desconfiança, e dando sempre espaço a quem é jornalista de escrever o que 

entende. Não quer dizer que... o facto de haver às vezes alguma cumplicidade que..., 

temos sempre de respeitar aquilo que o jornalista escreve, só que devemos reagir se as 

informações que ele utiliza não são verdadeiras, não são factuais, e então corrigir. Mas a 

minha regra foi sempre a de respeitar o jornalismo, nem sempre se gosta daquilo que o 

jornalista escreve, mas isso faz parte das regras do jogo, respeitar e que cada um saiba 

respeitar também. 

P – Qual a avaliação do impacto de ter ido trabalhar como assessor de imprensa de 

um ministro na sua carreira profissional? 

FL – Eu, depois de... quando eu saí... houve um período em que eu saí, em 1995, eu voltei 

à minha empresa, que era o Jornal de Notícias. Foi um regresso tranquilo. Pedi para não 

tratar de assuntos políticos, para que não pensassem... nem toda a gente faz isso... eu pedi 

para não tratar de assuntos políticos, precisamente porque sabia que também tinha um 

condicionamento, mas podia fazer muitas coisas diferentes, beneficiando da minha 

experiência e até das relações pessoais. Tanto assim que no meu regresso ao Jornal de 

Notícias fiz uma coisa muito interessante que me levou a ser premiado internamente, que 

foi fazer um trabalho com famílias que estão identificadas com carreiras. Por exemplo, 

fiz com uma família, que é a família Matias, cujo antepassado era um embaixador, foi 

ministro do Salazar, os diplomatas Matias. O Marcelo Matias foi embaixador em Paris, 

depois ministro dos Negócios Estrangeiros, depois os filhos, um que é Marcelo e o outro 
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Leonardo, depois os filhos destes também estão na carreira diplomática... portanto fiz 

com diplomatas, com militares, com políticos, sei lá, fiz imensos trabalhos. Foi uma coisa 

muito interessante, porque as famílias abriram-se, mostraram confiança no meu trabalho, 

fiz portanto... fui recuperar pessoas que, enfim, pela lógica da vida estavam 

desaparecidas, um dos trabalhos que eu fiz foi com – ele já faleceu – foi com o filho do 

Marechal Craveiro Lopes, o filho dele foi ajudante de campo do pai, quando ele era 

presidente da república, chegou ao posto de coronel, e também já faleceu e, portanto, foi 

um trabalho muito interessante. Permitiu fazer jornalismo e, obviamente, tornei-me, a par 

disso, o jornal beneficiava das minhas relações pessoais. Muitas vezes, os colegas pediam 

para ter acesso a este, aquele ou aqueloutro – fontes – e eu facilitava o acesso a amigos 

ou dava indicação, ou dava os contatos e, portanto, foi também uma forma de ajudar a 

fazer jornalismo, aproveitando aquilo que eu tinha beneficiado da política e aquilo que eu 

levava da política.  

P – E depois foi chamado pelo [ministro] Martins da Cruz. Como foi? 

FL – A ida para o Martins da Cruz é uma ida normal. Porque nós tínhamos sido colegas 

em São Bento com o primeiro-ministro. Somos muito amigos, é um dos amigos que eu 

tenho da política, tenho o maior apreço por ele, é um excelente profissional. Na altura era 

um excelente diplomata, e ele me pediu que o acompanhasse e não se pode dizer não a 

um amigo. Então fui... é outra experiência, noutro plano, num ministério que é muito 

intenso, porque é um ministério onde todos os dias chegam centenas de telegramas de 

tudo o que se passa no mundo e, portanto, temos que recolher aquela informação, tratar 

aquela informação, é um ministério onde se está sempre a pedir a gestão de crises, é um 

ministério que tem uma visibilidade enorme pelas circunstâncias de que hoje o mundo é 

global e nós como país membro de várias organizações internacionais estamos presentes 

e portanto temos que dar respostas, dar contributos. Foi um trabalho muito intenso, talvez 

mais intenso do que eu podia imaginar. Naquele tempo em que trabalhei com ele, nós... 

Portugal tinha já a presidência da OSCE, que é a Organização para a Segurança e 

Cooperação Europeia, o governo anterior tinha iniciado a presidência com o ministro 

Jaime Gama e, portanto, o Martins da Cruz substituiu o Jaime Gama – sucedeu ao Jaime 

Gama – e deu continuidade e então organizou-se a cimeira da OSCE no Porto, que foi um 

grande desafio, pelo elevado número de países presentes e acomodar e organizar, e correu 

tudo muito bem e foi um enorme sucesso, porque foi feita... Decorreu na Alfândega do 

Porto, e estavam dias magníficos em dezembro e, portanto, os membros das delegações 
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puderam apreciar a beleza do Porto, a comida do Porto. Portanto, foi uma coisa que 

fizemos com imenso gosto. É um trabalho diferente. O primeiro-ministro tem sempre uma 

visão mais global, um ministro tem uma visão mais setorial, embora tudo o que diz 

respeito à política externa tenha depois um reflexo global. Mas foi muito interessante, 

tinha muitos amigos no ministério, fiz mais amigos e foi uma experiência... gostei imenso 

de ter trabalhado com ele no Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

P – Mas, de alguma forma, você ficou marcado. O episódio do Diário de Notícias... 

FL – Qual? Da nomeação? 

P – Sim. 

FL – Fiquei marcado por isso, mas só porque tinha trabalhado com ele [Cavaco Silva]. 

Levantaram essa questão, é verdade, mas não era isso que me ia condicionar a fazer o 

jornalismo que eu entendia. E devo-lhe dizer, é um orgulho que eu tenho, quando saí do 

Diário de Notícias, o jornal tinha recuperado mais exemplares na venda. Tenho aí os 

números e posso dizer isso aí à vontade. Fomos ali, eu e a equipa, para fazer um 

jornalismo como deveria ser, aliás, o processo da minha saída é um processo político, 

porque, não interessa agora falar, mas é um processo político. Mas aqueles que poderiam 

desconfiar ou achar que... estavam no seu direito de dizer tudo isso, mas quem conhece 

as regras do jornalismo e se o jornalismo era a essência da sua vida tem que se praticar as 

regras do jornalismo e foi isso que eu fiz, com imenso gosto. E aquilo que eu disse e 

repito, na minha saída consegui que o jornal vendesse mais 10.000 exemplares quando 

[antes] estava em queda.  

P – O facto de ter estado na assessoria de imprensa mudou a sua visão do 

jornalismo? 

FL – Mudou. Vou dizer por quê. Eu nestas coisas sou muito franco e estou muito à 

vontade. O que eu acho. Na política eu aprendi uma coisa que é... como eu trabalhei em 

três centros de decisão por excelência que é o gabinete do primeiro-ministro, o gabinete 

do ministro dos Negócios Estrangeiros, que também é um centro de decisão, e depois na 

presidência, eu penso que, quando se está na política, uma das coisas que se está sempre 

a fazer é a preparação da decisão. É preparar a decisão e qual é a lógica que preside a 

decisão. Percebe? Enquanto o jornalismo não procura saber o que esteve na origem da 

decisão, aquilo que esteve à montante, mas sempre ver os resultados a jusante e isso é 
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muito fácil depois para comentar, porque quando um decisor tem que tomar uma decisão, 

tem várias opções, nunca há decisões boas a 100%, às vezes temos de ponderar para 

diminuir os riscos, diminuir as consequências, sabendo que a situação é muito difícil 

perante as circunstâncias, mas obviamente temos consciência de que afinal não é o melhor 

resultado, mas o resultado possível. E aquilo que eu acho é que o nosso jornalismo prende-

se muito com o que está a jusante e nunca vai tentar compreender o processo de decisão. 

E é por isso que acho que é muito fácil fazer comentários no fim e dizer: 'Eu faria assim, 

eu faria assado, eu faria cozido'. Está bem, isso é muito fácil, mas é preciso sempre ter o 

ponto de partida para a decisão para perceber porque aquela decisão foi tomada daquela 

maneira e não de outra. É evidente, pode-se sempre estar a discordar da decisão, e pode-

se sempre achar que se fosse... e vamos aos "ses", aos cenários. Aliás, uma das coisas que 

eu digo sempre quando trabalho com os políticos, e digo: 'Evitem se pronunciar sobre 

cenários, porque os cenários é aquilo que é mais especulativo e podem condicionar 

sempre a entidade em relação ao futuro, porque admitiu coisas em circunstâncias que não 

faziam sentido'. 

P – Teixeira dos Santos com os juros a 7%, por exemplo? 

FL – O Jair está a ver. Já percebeu a minha resposta. E, portanto, quem passa pela política, 

como eu passei, em centros de decisão, como eu descrevi, a questão mais difícil é sempre 

preparar a decisão, depois preparar a comunicação, tendo em conta sempre que quando 

nós vamos fazer essa comunicação que ela pode ter fragilidades, mas é a resposta possível 

a uma situação que temos de tratar. E essa foi... Hoje olho para as coisas e me sinto uma 

pessoa mais testada, mais experimentada, também obviamente aprendemos com as coisas 

que correm mal, porque na política não só pensamos nas coisas que correm bem, 

perdemos muito tempo com as coisas que correm mal e a grande questão é sempre nunca 

cometer os mesmos erros, nunca repetir os erros, portanto a experiência na política 

significa não voltar a cometer os mesmos erros. Foi isso que para mim contou bastante e 

hoje sinto-me uma pessoa diferente, mais segura, mais experimentada, mais... que 

compreende melhor a decisão que é tomada – hoje como observador, sou um observador. 

Tento sempre compreender as decisões seja do presidente, seja do primeiro-ministro, seja 

de entidades financeiras, tento sempre compreender. E aquilo que eu vou sempre estudar 

em cada processo é o processo de decisão.  

P – E quanto à relação entre jornalistas e assessores, o que mudou na sua visão? 
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FL – É assim, eu quando comecei não havia quase ninguém, Eu fui quase... na altura não 

havia quase ninguém. Os primeiros-ministros tinham sempre o seu... eu lembro, os 

anteriores, o Balsemão tinha aquele, o Alberico, que trabalha com ele, era da Renascença, 

como é que ele se chama? Alberico. E então , o que é que mudou. Hoje o que mudou é 

que há uma coisa mais difícil, muito mais difícil do que quando eu comecei com o 

primeiro-ministro, que é a pressão do tempo. É a resposta a tudo em tempo real. Há mais 

órgãos de comunicação social, só haver mais televisões já é uma questão muito forte, 

porque as televisões criam uma pressão muito grande, têm nos seus noticiários, quando 

começam a fazer o foco sobre um assunto, aquilo quase que exige que as entidades sejam 

chamadas a pronunciar-se publicamente. Às vezes elas não têm vantagem em o fazer, 

porque não têm os dados todos e porque nem sempre a gente pode contribuir para 

alimentar aquilo que é posto em causa, e, portanto, a grande diferença hoje para mim tem 

a ver com tecnologia, com a capacidade de os órgãos de informação tratarem tudo em 

tempo real, e por isso, a gente vê que há governos que procuram perante cada situação ter 

uma resposta imediata, que é a maneira que eles acham de controlar a situação, e há outros 

que entendem que devem manter uma relação mais distanciada para manter mais, como 

é que vou dizer, mais capacidade de defesa. Isso é o que eu acho. Mas a questão hoje da 

informação em tempo real é realmente a maior, como é que vou dizer, o que mudou e o 

que criou aqui a maior pressão sobre os decisores políticos, financeiros e económicos. E 

ai daquele que não está bem preparado para enfrentar as situações, porque é muito 

importante, quando uma figura pública, seja em que área for, está com – como é que ia 

dizer – com uma situação por resolver, com um problema para resolver, é muito 

importante que essa figura, quando sai à rua, esteja bem preparada para enfrentar a 

comunicação social. Porque se não estiver preparada – bem preparada – ela pode 

contribuir para agravar um problema.  
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Entrevista com Inês Rapazote 

 

P – Como é que você conheceu os ministros para os quais foi ser assessora de 

imprensa? 

IR – O primeiro era minha fonte. Era uma pessoa com quem eu falava regularmente 

sempre que tinha que falar sobre política externa ou questões de defesa, que eu não seguia 

muito, mas às vezes tinha que fazer. Era uma pessoa a quem eu recorria enquanto fonte. 

Era o Nuno Severiano Teixeira. 

P – E a segunda? 

IR – Era conhecimento pessoal, de longa data.  

P – Então foi... 

IR – Foi pessoal, confiança pessoal. 

P – Quantos anos de jornalismo tinha quando foi fazer assessoria de imprensa? 

IR – Então, eu comecei, formalmente, porque eu já trabalhava antes, mas não tinha 

carteira ainda a profissional – fiz vários estágios. Eu comecei a trabalhar 

profissionalmente, a ganhar dinheiro, a 1 de janeiro de 98 e fui para a assessoria em agosto 

de 2006. Portanto, tinha oito anos e meio. 

P – E quanto tempo de estágio? 

IR – Tinha um ano e meio.  

P – Quer dizer, na verdade dez anos de trabalho, só que menos recebendo. 

IR – Sim. 

P – Qual a justificativa que o Nuno Severiano Teixeira deu para convidá-la para ser 

sua assessora de imprensa? Ele explicou? 

IR – Confesso que não me lembro. Eu acho que ele andava à procura de um assessor de 

imprensa e deve ter perguntado e deram-lhe várias hipóteses e ele... Não me lembro da 

justificação, mas eventualmente ele conhecia-me a mim, falamos e eu aceitei. 
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P – Na época você trabalhava na Visão. 

IR – Sim.  

P – Você teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar de jornalista para 

assessora de imprensa? 

IR – Claro. 

P – Que dúvidas? 

IR – Acho que isto é uma pergunta que dá muita conversa, acho eu. Há uma questão sobre 

a passagem: o que é ser jornalista e o que é ser assessor de imprensa? E, se isso é a 

passagem para o outro lado? Claro que o sair do jornalismo põe-nos sempre a dúvida se 

vamos querer voltar, porque eu acho que se é jornalista, não se está jornalista. Eu ainda 

tenho muita dificuldade em responder, estou a trabalhar na Gulbenkian, no serviço de 

comunicação – não faço assessoria, faço comunicação – e há sempre a questão de qual é 

a minha profissão. E eu continuo a sentir-me jornalista, no sentido de eu sou... faz parte 

de mim. Isso é um bocadinho difícil de explicar a um não jornalista, acho eu. Portanto, a 

passagem foi a questão de: eu estou a sair do jornalismo. Vou poder continuar a fazer 

jornalismo depois? Vou sentir-me confortável a fazer jornalismo? Vou querer optar pelo 

outro lado? Foi muito difícil e confesso que me fartei de chorar quando entreguei a minha 

carteira profissional. Foi um momento muito doloroso para mim. A questão era essa, era 

o que eu ia ser do outro lado. Se uma barreira à circulação de informação, ou se ia ser 

uma ponte. E acho que cada um gere isso de forma muito pessoal. É óbvio que, estando 

no Ministério da Defesa, havia muita informação classificada que eu não podia transmitir, 

e isso custa sempre a um jornalista – eu tenho aqui informação e não pode ser divulgada, 

porque foi classificada – mas eu tentava sempre, na maior parte das vezes, ser uma ponte 

entre instituições. E acho que isso acabou por não me sentir, falando da minha vivência, 

acabei por não me sentir do outro lado. Acabei por me sentir sempre jornalista, num outro 

sítio, a tentar obter informação, que um jornalista pudesse usar. 

P – E no outro ministério? 

IR – Na educação... 

P – Foi imediatamente? 
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IR – Foi imediatamente. Eu estava a regressar e a Isabel Alçada convida-me dizendo: 

preciso de ti. Creio que eu era a jornalista... conhecíamo-nos desde sempre e creio que foi 

uma questão de confiança pessoal. 

P – Ia regressar ao jornalismo. 

IR – Ia regressar, tinha decidido regressar. Na Educação é muito mais difícil, porque há 

uma voracidade na transmissão de informação. Há muitas fontes, nem todas corretas e no 

fundo é correr atrás da gestão de informação, porque não se consegue gerir nem para dar 

para o jornalista, nem para receber internamente, porque há tantas fontes... Na altura havia 

14 sindicatos de professores, 14, e eu costumava dizer que toda a gente andou na escola, 

portanto toda gente sabe de educação. E era muito difícil fazer uma comunicação 

concertada, com princípio, meio e fim, a dizer: vamos comunicar este programa que vai 

ser lançado, porque há sempre alguém que diz outra coisa diferente e que destroi no fundo 

o foco, que muitas vezes definimos: há um programa que tem que ser comunicado, porque 

é uma coisa nova, e o foco muitas vezes esvai-se porque é muito difícil comunicar no 

Ministério da Educação. 

P – E depois, voltou novamente? 

IR – Eu tinha muita saudades do jornalismo. É o que eu digo: é-se jornalista, faz parte, 

está no sangue. E, portanto, sim, regressei. 

P – E quanto tempo ficou no jornalismo? 

IR – Regressei em 2011 até dezembro de 2017. Portanto, seis anos.  

P – E por quê sair novamente? 

IR – Bom, aí foi uma conjugação de fatores. O jornalismo está a passar por uma fase 

muito difícil, espero que dê a volta. A Gulbenkian está a fazer um esforço neste sentido, 

estamos a lançar bolsas de investigação jornalística, para ver se se consegue dar uma 

ajudinha para dar a volta, mas o jornalismo está a passar a nível mundial uma grande, 

grande crise, e em Portugal, com a crise sofreu muito: fecharam jornais, as redações 

reduziram, o trabalho quadruplicou, teve de se escrever para várias plataformas ao mesmo 

tempo para se conseguir vender, pelo menos era essa a lógica da maior parte das 

administrações. A lógica era: dar as notícias, confirma-se depois – não digo que isso 

acontecesse na Visão, mas no global tem sido assim. E, portanto, esse é um fator: para 
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onde vai o jornalismo, esse não é o jornalismo que eu conheço e não é o jornalismo que 

eu gosto de fazer. Segunda questão, foi uma altura em que se soube que o grupo Impresa 

estava muito mal financeiramente e que o conjunto de revistas ao qual pertencia a Visão 

ia ser vendido e, se não fosse vendido, ia fechar. E, portanto, eu sou mãe, tenho quatro 

filhos, e pensei que não tinha possibilidade de ficar à espera para saber se ia para o 

desemprego. E então pus o meu nome no mercado a correr e surgiu essa hipótese. A 

Gulbenkian é, creio, um convite irrecusável.  

P – O que ter sido assessora do governo trouxe para o seu jornalismo? 

IR – Foi perceber o outro lado. Eu sempre fui jornalista de política – quase sempre 

jornalista de política, só no princípio da minha carreira é que não fui – e há muitas coisas 

do outro lado, da administração pública, dos procedimentos, do que é classificado do que 

não é classificado, porque a informação é gerida desta forma e não de outra, quais são os 

circuitos de tudo, qual a relação entre ministérios e parlamento, toda essa dinâmica na 

qual nós tentamos entrar enquanto jornalistas abriu-se-me e, portanto, fiquei a perceber 

muito mais coisas: a importância de fazer a pergunta tal e não a outra pergunta. A 

importância de se escolher as palavras, os timings de fazer as perguntas. Ajudou-me muito 

enquanto jornalista a perceber como lidar com o outro lado, com a administração.  

P – E quando voltou ao jornalismo, as áreas em que trabalhou tinham alguma coisa 

relacionada com o que fez como assessora? 

IR – Eu pedi para não voltar para a política imediatamente. Na altura colocou-se a questão 

de eu ter um período de nojo de três a seis meses. Eu pedi para ficar mais tempo fora da 

área da política, não por me considerar incapaz de ter um distanciamento – de todo, 

porque acho que um jornalista mesmo não tendo passado pela assessoria de imprensa tem 

que ter uma grande capacidade de autocensura e de autocontrolo – mas porque acho que 

não basta ser, há que parecer. E, portanto, eu pedi para ficar mais tempo e fiquei dois anos 

fora da política. Uma das coisas que eu costumo dizer, mais aos meus filhos, aos amigos 

dos meus filhos e quando falo em escolas sobre jornalismo, é que o jornalista político 

também vota, também tem as suas convicções e também as suas proximidades com os 

partidos políticos e com certas pessoas públicas e há que ter uma grande capacidade de 

autocontrolo, de autocensura e de distanciamento. Eu senti-me capaz, mas achei que não 

basta ser, tem que parecer. 
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P – Como vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

IR – Depende das pessoas e da forma como se exerce ambas as... mais dos assessores de 

imprensa. Há assessores de imprensa que são barreiras e há assessores de imprensa que 

se assumem como pontes. Depende também do ministro, do tipo de ministro e também 

do que postura ele pretende ter. Há de tudo. 

P – A passagem pelo governo mudou a visão tem da relação entre jornalistas e 

assessores de imprensa? 

IR – Não. Não creio. 

 

 

Entrevista com Isabel Athayde Cordeiro 

 

P – Como conheceu o ministro para o qual foi ser assessora de imprensa? 

IAC – Eu trabalhava nessa altura na Notícias de Portugal, que era a agência que foi 

criada... Antigamente, antes da Lusa, havia duas agências que eram a Notícias de Portugal 

e a Anop. E eu trabalhei antes num jornal de economia que depois passou a Jornal Novo, 

Jornal da Tarde, isso era logo a seguir ao 25 de abril. Depois fui para a Notícias de 

Portugal, que era uma agência de notícias que havia com a Anop, que depois fundiram e 

deram origem à Lusa – Lembra-se? Faz ideia, pronto. Foi nessa altura que eu fui 

trabalhar... quem é que me perguntou. Acho que foi através do Zeca Mendonça [então 

assessor de imprensa histórico do PSD, que em 2018 passou a ser assessor do presidente 

da República], não sei... fui trabalhar com a Isabel Mota, que trabalhava com o ministro 

na altura do Planeamento, que era o Valente de Oliveira. E eu trabalhei durante dez anos, 

na altura do governo do Cavaco, com a Isabel Mota. Sabes quem é? Hoje em dia é a 

presidente da Gulbenkian. Foi aí que eu fui parar. Eu estive dez anos. Nos primeiros cinco 

anos estive em part time. Naquela altura ainda havia um bocado, fazia um bocado 

assessoria nela e fiz também um bocado no ICEP, nessa altura. Depois, já não conseguia 

andar de um lado para o outro e fiquei só no gabinete.  

P – Quantos anos de jornalismo tinha quando foi fazer assessoria? 
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IAC – Eu comecei como assessora, deixe-me pensar, em 88. Eu formei-me em 77. Tirei 

economia na católica. Foi para aí um ano depois comecei nos jornais, depois fui para a 

Lusa. Foi para aí oito anos... nove anos.  

P – E qual a justificativa que deram para convidá-la para ser assessora de imprensa? 

IAC – Ouve lá, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de vontade de mudar. Às 

vezes uma pessoa está acomodada a uma situação, outras vezes não está 100% contente. 

Eu na altura não sei se a motivação foi por não estar contente de estar num sítio, se foi 

aliciar-me para um outro lado. Para já, eu era PSD, era mais do PSD, e portanto achei 

interessante mudar, achei que para mim era importante.  

P – E trabalhava na área da economia? 

IAC – Eu trabalhava no jornalismo na área da economia. Havia muito pouca gente no 

jornalismo nessa altura na área da economia.  

P – E teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar de jornalista para 

assessora de imprensa? 

IAC – Não. Sabes que eu acho que... os problemas deontológicos, quando uma pessoa é 

nova – e era logo a seguir ao 25 de abril – essas coisas não se punham, não se dava tanta 

importância a essas coisas como agora. Porque eu ainda cheguei a acumular jornalismo 

com assessoria. Depois tive que optar. Eu acho que não me fez confusão nenhuma. 

P – E depois foi ser assessora, no governo Santana Lopes... 

IAC – Não, eu não estive no governo Santana Lopes. Eu estive na câmara de Lisboa com 

o Santana Lopes. Eu nunca trabalhei no governo do Santana Lopes, foi na altura do Durão 

Barroso. 

P – Isso, Durão Barroso, com o Carmona Rodrigues. 

IAC – Foi com o Carmona Rodrigues. 

P – E como é que foi?  

IAC – Complicado. 

P – Para ir para lá, como foi o convite, onde estava nessa época? 
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IAC – Deixe-me pensar onde estava... Eu estava no Metro. Saí da Câmara de Lisboa, 

porque saí do Santana porque já não estava bem. Eu é assim: eu, quando não estava bem 

nos sítios... também tinha costas quentes, tinha apoio em casa. Portanto, eu saí e estive 

seis meses em casa sem fazer nada. E, depois, fui para o Metro. E, quando estava no 

Metro, o Carmona era ministro das Obras Públicas e convidou-me. E depois não estive 

muito tempo no Metro porque depois houve eleições, ele candidatou-se à câmara, eu fiz 

a campanha à câmara dele e eu fui trabalhar para a câmara, outra vez. 

P – Quer dizer, depois do governo voltou para a câmara. 

IAC – É o que eu digo: para mim é muito as pessoas. Eu gosto de algumas pessoas e, se 

as pessoas me desafiam, eu não sei se são de esquerda, se são de direita. Eu, por exemplo, 

trabalhei durante um ano e meio, eu estava a trabalhar na JLM, João Líbano Monteiro – 

isso foi antes da câmara – na altura em que Nogueira Leite era o presidente da bolsa de 

Lisboa. E ele depois foi para secretário de Estado do Tesouro, e era ministro o Pina 

Moura, e eu fui trabalhar com ele, durante um ano e meio. Estás a ver? No fundo, eu gosto 

das pessoas e vou trabalhar com ela. É um bocado... 

P – É questão de confiança pessoal. 

IAC – Se as pessoas confiam em mim, se eu confio nelas, se eu gosto do trabalho delas, 

se eu gosto das pessoas. Agora, não me imagino a trabalhar com uma pessoa de quem eu 

não gosto, ou não me identifico minimamente só por ser assessora. O meu único projeto 

que eu fiz – e foi um projeto e não foi uma pessoa – foi a Expo. E adorei. Se perguntares 

qual foi o projeto da minha vida, foi a Expo.  

P – Eu lembro, eu estive seis meses lá dentro [como jornalista]. 

IAC – Eu não estive seis meses, estive cinco anos. Porque eu vi aquilo tudo nascer do 

zero. Portanto, aquilo é que é o projeto. Hoje uma pessoa vai lá e vê o que se fez. Trabalhar 

num gabinete com pessoas que fez coisas que são importantes e que serviram para 

dignificar a pessoa com quem se trabalha ou acha que se fez coisas que são importantes, 

ou que se evitou alguma confusão, situações, ou não sei o quê, mas o projeto foi a Expo.  

P – Qual a avaliação do impacto de ter ido trabalhar como assessora de imprensa 

do ministro na sua carreira profissional? 
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IAC – Sabes que quando eu comecei a trabalhar como assessora de imprensa, a assessoria 

de imprensa era completamente diferente do que é hoje, não tem nada a ver. Nós fazíamos 

os comunicados de imprensa, as deslocações dos ministros, eram os ministros às chegadas 

ou às partidas do aeroporto, lembra-se? Não tem nada a ver. Por outro lado, foi na altura 

em que apareceu o Independente, aquilo ali começou a mexer, porque até ali fazia-se as 

chegadas e as partidas dos ministros. Depois houve a Lusa, depois os jornais, depois 

apareceu o Público, portanto já havia as agendas dos próprios jornais, mas até essa altura, 

ouve lá... 

P – Era comunicação pública... 

IAC – Era comunicação institucional, no fundo.  

P – Meios públicos de comunicação. 

IAC – Era, era. Mandavas para as televisões e para não sei quantos as chegadas e se tu 

querias que os ministros dissessem alguma coisa ia às chegadas e às saídas do aeroporto. 

Tu lembras-te? Não tem nada a ver com a assessoria de imprensa de hoje. Quer dizer, foi 

diferente, porque no fundo foi uma transição na minha vida que veio do jornalismo para 

a assessoria. Eu acho que, a princípio, a assessoria de imprensa não era muito interessante 

como trabalho. Aliás, no gabinete da Isabel Mota eu fazia muito mais do que a assessoria 

de imprensa. Eu fazia, o que era o planeamento das ajudas, das visitas, fazia mais. 

P – Era quase uma chefe de gabinete? 

IAC – Não era uma chefe de gabinete porque havia [um chefe de gabinete]. Era assessora, 

que tinha também a imprensa. 

P – E depois voltou para a câmara. E depois, considerou a possibilidade de voltar ao 

jornalismo? 

IAC – Depois desse tempo todo não.  

P – E por que não? 

IAC – Porque já tinha passado muito tempo, já não tinha... Para já, ninguém me convidou. 

Eu estive durante muito tempo requisitada à Lusa, porque na altura ainda se podia estar a 

trabalhar e ser requisitada à Lusa. E eu lembro-me que depois eles pararam com isso e 

uma pessoa tinha que optar: ou regressava ou ia-se. Tanto que eu nunca estive em nenhum 
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quadro. O único quadro em que eu estive foi na Lusa. Depois, a partir disso estive sempre 

a recibos verdes. Nem se pode dizer, eu tenho uma reforma de miséria, porque uma pessoa 

descontava os mínimos. Por isso que hoje em dia eu me meti nisto [agente imobiliária 

Remax]. 

P – E atualmente como vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

IAC – Sabes que não te posso dizer. Eu estou afastada há muitos anos. Eu acho que o 

tempo, com as novas tecnologias, com as redes sociais, isso mudou completamente tudo. 

E eu estou afastada desse meio. Quando isso apareceu, eu já não estava no jornalismo, 

portanto, apesar de continuar a seguir muito nas redes sociais, aquele bichinho, o bichinho 

da política, o bichinho do jornalismo passou-me. Portanto, não consigo me pronunciar. 

Sei que continua a haver alguma promiscuidade entre os jornalistas e a política, continua 

sempre. 

P – Mas o facto de ter sido assessora mudou a visão que tinha? 

IAC – Às vezes as pessoas dizem-me assim: ah, aqueles jornalistas... Eu estou sempre a 

defender os jornalistas. Como a pessoa esteve lá, sabe que às vezes não é bem assim. Não 

mudou muito a minha maneira de ver. Acho que hoje está completamente diferente. Acho 

que hoje em dia não me posso pronunciar sobre o jornalismo porque eu não estou no meio 

há muito tempo e é um meio completamente diferente. Encontro com muitos deles, sou 

amiga de alguns, continuo a falar com muitos, mas não posso... Para ser franca, podia 

dizer: acho que é horrível, acho que é ótima, mas não me posso pronunciar, porque eu 

afastei-me muito desse meio de alguns anos para cá. 

  

 

Entrevista com Ivone Dias Ferreira 

 

P – Como é que conheceu o ministro para quem foi fazer assessoria de imprensa? 

IDF – Eu fui aluna dele. Aliás, ele era meu orientador de mestrado. E, além disso, ele 

conhecia-me, eu estava na RTP, depois saí da RTP, continuamos a nossa amizade e nosso 

trabalho – o meu mestrado ainda é daqueles antigos, não dos de 70 páginas. São 300 e tal 
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páginas e um ano e meio de aulas. E, portanto, eu acabei o mestrado em 2003 e conheci-

o em 1999, 98. E estava a trabalhar fora, na Suíça, no consulado geral de Portugal, quando 

ele foi convidado pelo doutor José Manuel Durão Barroso para ministro. Eu também saí 

da RTP e, passado uns tempos, estive como coordenadora de produção e programas e 

tinha um programa chamado Aula Magna no Canal de Notícias de Lisboa, que foi um 

canal que depois deu origem à SIC Notícias, e lá tinha um programa chamado Aula 

Magna que era sobre educação. E entrevistava todas as semanas sobre os temas da 

educação o professor David Justino, a Ana Catarina Mendes, que na altura ainda não tinha 

acabado a licenciatura em direito, mas era já deputada do PS e a Luísa qualquer coisa do 

PCP, peço desculpa porque ela era uma excelente deputada e uma excelente conhecedora 

das matérias. E, portanto, durante quase um ano fiz esse programa. Quando ele foi 

nomeado, ele telefonou-me e disse: estás na Suíça, mas eu gostava que voltasses. E eu 

disse: 'Ó, professor, eu estou há dois anos fora e eu estou fora do mundo do jornalismo. 

Eu não quero ir para aí, eu estou bem aqui em Genebra. Estou a gostar muito'. 'Não, vem, 

vem, vem, faço questão'. E pronto, falou com o cônsul geral, que disse logo que não podia 

recusar um pedido de um ministro em termos diplomáticos... 

P – Estava fazendo o quê na Suíça? 

IDF – Estava no consulado geral de Portugal a trabalhar na área da comunicação, na área 

de... o consulado era muito pequeno e as pessoas têm que ser polivalentes. Aliás, eu 

habituei-me a ser polivalente na minha vida.  

P – A sua formação é em quê? 

IDF – Eu venho de história. Eu sou licenciada em história, depois fiz uma pós-graduação 

em jornalismo internacional, na Escola Superior de Jornalismo do Porto, que hoje já está 

agregada à Faculdade de Letras. Eu também fiz história na Faculdade de Letras do Porto 

e depois fiz o mestrado em sociologia aprofundada da realidade portuguesa. Depois fiz a 

pós-graduação em competitive inteligence na Academia Militar, cheguei a dar aulas na 

Academia Militar a alunos de pós-graduação e mestrado e agora estou a fazer o 

doutoramento em políticas públicas na área da administração da saúde.  

P – Quantos anos de jornalismo tinha quando foi ser assessora? 

IDF – Quando fui para assessora, eu entrei para assessora em 2002, eu entrei na RTP em 

1981 como apresentadora. Em 1983, 84, comecei a fazer talk shows, entrevistas... 
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P – Então tem 21 anos de jornalismo. 

IDF – Sim, tenho 21 anos de televisão. Jornalismo, carteira profissional, eu creio que a 

tinha desde 1994.  

P – Qual a justificativa que o ministro deu para convidar a si para ser assessora 

dele? 

IDF – Deu uma justificação engraçada. Ele disse: eu quero-te a ti porque te reconheço 

competência, mas sobretudo porque confio em ti. E, na altura, eu disse-lhe: eu quero ser 

escolhida por competência e não por confiança. Hoje, acho um erro. Aliás, a partir do 

momento em que lá cheguei e comecei a vivenciar aquela experiência, acho que um 

ministro, um secretário de Estado ou quem quer que escolha um assessor deve 

essencialmente confiar nele – e depois, naturalmente, ajuda a competência. 

P – Ele sabia exatamente o que pretendia de um assessor de imprensa? 

IDF – Ele sabia exatamente, ele era muito bom comunicador – e é, ainda hoje – eu não 

tinha nenhum problema com ele. Nós nos entendíamos muito bem, ele percebia as minhas 

ideias, eu percebia as dele. Havia às vezes algumas pequenas divergências, até porque eu 

dediquei-me muito à área, li tudo, sabia tudo da legislação, estava sempre muito 

preocupada. Por exemplo, ele tinha um problema, ele fumava. E a minha preocupação era 

que os jornalistas, por exemplo, não o vissem a fumar ao pé de uma escola... Eu era 

demasiado protetora e nesses pequenos assuntos eu tinha muito medo desses pequenos 

escândalos que podem destruir um político. Mas o professor David Justino era uma pessoa 

muito conhecedora da área. Aliás ele era professor, veio da universidade, tinha já 

experiência autárquica, e ele era – era e é – muito bom comunicador e tinha facilidade 

grande para a comunicação, ele sabia exatamente o que queria, discutíamos os assuntos 

todos os dias. Foram dois anos e meio de um convívio diário... que foi o prolongamento, 

porque eu já tinha uma grande admiração por ele como professor e como pessoa e acho 

que foi muito bom. 

P – Teve alguma dúvida em relação à passagem do jornalismo para a assessoria? 

IDF – Não. Eu já não estava propriamente no jornalismo, eu já tinha saído.  

P – Mas a saída, como é que foi? 
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IDF – Foi porque eu quis, eu tive uma proposta melhor para dar formação profissional 

noutras áreas, depois trabalhei no Instituto Camões no gabinete de comunicação e aí tive 

a oportunidade de fazer grandes eventos, como a Feira do Livro do Brasil ou a Feira do 

Livro de Génève e comecei a perceber que a comunicação é muito mais do que o 

jornalismo e o jornalismo é talvez um pouco, com as regras que existem em Portugal e 

estou a falar da legislação portuguesa, ou era na altura muito limitativo da nossa 

criatividade. E o mundo jornalístico em Portugal é muito pequeno e eu quis experimentar 

outras coisas e eu estava há fazer o meu mestrado em sociologia e eu queria experimentar 

outras coisas e foi por aí. 

P – Qual a avaliação que tem de ter ido trabalhar como assessora de imprensa do 

governo na sua carreira profissional? 

IDF – Foi um marco, foi fundamental. Eu percebi muita coisa que não percebia enquanto 

jornalista. Eu percebi o que é mandar ou pensar que se manda, gerir ou pensar que se gere, 

influenciar ou pensar que se influencia, percebi como é que funciona um governo, como 

é que funciona um ministro, um secretário de Estado, as lutas pelo poder, as intrigas, mas 

também a força de querermos constituir ou fazer alguma coisa diferente. Os ideais – há 

pessoas que estão mesmo no governo por ideais e não por opções políticas ou por visões 

políticas ou estratégicas limitativas ou sob o ponto de vista da ambição. Há pessoas que 

entram por ideal e querem fazer alguma coisa, e que estão de boa fé. Eu, no jornalismo, 

tinha uma visão sobre o que era o poder político e quando cheguei ao embrião ou ao 

centro do poder político percebi como alguns jornalistas estão muito mal preparados 

quando questionam, quando fazem as perguntas de uma forma muito imperativa, como 

se soubessem alguma coisa do que se passa. Se conhecessem ou se tivessem em atenção 

o porquê das coisas, talvez a informação fosse menos – ainda hoje menos espalhafatosa, 

menos demagógica, menos grandes títulos e mais formação, mais literacia para o povo. 

Tornei-me muito mais idealista depois que estive como assessora – e mais combativa 

pelos direitos das pessoas, dos cidadãos. Porque acho que muitas coisas as pessoas 

recebem-nas enviesadas. Pouco conhecimento e enviesado através da forma como o 

próprio jornalista olha para as coisas sem uma visão totalmente imparcial.  

P – E quando saiu foi trabalhar para onde? 

IDF – Eu saí... o meu ministro... houve dois governos do PSD, e quando o doutor Pedro 

Santana Lopes sobre a primeiro-ministro não reconduz o professor David Justino, fui 
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convidada pelo ministro da Saúde para ir para o Ministério da Saúde, também tinha 

havido a remodelação dos secretários de Estado. 

P – E por que o ministro da Saúde convidou a si? 

IDF – Porque a Educação e a Saúde em Portugal trabalham muito juntas e os assessores 

de imprensa da Educação e da Saúde também têm que trabalhar muito juntos. E eu já 

trabalhava muito bem com a equipa da Saúde, com o António Mocho e os outros dois 

colegas. O António Mocho era o assessor principal. E, por exemplo, quando um aluno 

tem um acidente numa escola, sai da escola com o seguro escolar, mal entra no centro de 

saúde já tem o seguro de saúde dos pais e eu apenhei ali uma fase muito má que foram 

vários acidentes com as balizas dos campos de futebol, não sei se com uma ou duas 

mortes, e nos tínhamos de concertar, naturalmente, o discurso entre o Ministério da Saúde 

e o Ministério da Educação para sermos... por exemplo, esse foi um dos casos em que nós 

trabalhámos muito juntos, mas qualquer problema que houvesse na saúde, ou que os 

jornalistas questionassem na saúde e envolvesse escolas ou alunos ou professores, a saúde 

fazia o favor telefonar e eu fazia a mesma coisa com eles: 'Olha, eles estão a me perguntar 

isto, mas cuidado que eles vão te perguntar isto de certeza'. E, portanto havia uma 

solidariedade entre nós muito grande e, além disso, encontrávamos entre nós várias vezes, 

os assessores dos ministros em ações, em sessões e em eventos relacionados com temas 

variados e, portanto, havia uma boa relação, e o António Mocho provavelmente sugeriu 

ao ministro e o ministro aceitou e eu passei para o Ministério da Saúde. E foi ali que fiquei 

desde 2004, do final de 2004, e nunca mais saí da saúde, estou aqui.  

P – E depois, quando saiu do Ministério da Educação? 

IDF – Eu tinha me candidatado, curiosamente, o ambiente é simpático, mas eu estava 

muito cansada da assessoria. As assessorias de imprensa nos governos, quando são 

levadas ao extremo – e eu levo tudo um bocadinho ao extremo – eu entrava às 7h30, 8h 

da manhã e às vezes saía às 11h30, 12h, 3h da manhã, e ao outro dia estava às 7h da 

manhã. Hoje já não tenho idade sequer para ser assessora, não porque não tenha 

capacidades e competências, mas porque não tenho força física. Já não me apetece. Eu 

estava muito cansada e tinha havido a possibilidade de me candidatar aqui a este hospital 

[Garcia de Orta], que é onde eu pertenço, estava a começar a sua acreditação no King's 

Fund e precisava de criar um gabinete de comunicação, porque era uma das exigências, e 



357 
 

com alguém que falasse inglês. E eu vim cá, prestei provas, havia duas pessoas mais e 

fiquei.  

P – Considerou a possibilidade de voltar ao jornalismo? 

IDF – Por acaso não, porque foram surgindo outras atividades, outros eventos, outras 

coisas. Eu estive aqui meio ano e ao fim de meio ano fui convidada, já no governo do 

engenheiro Sócrates, pela doutora Elsa Pais, para ir trabalhar as áreas da comunicação, 

da educação e da saúde na estrutura de missão contra a violência doméstica, porque o 

meu mestrado, em que fomos colegas, era sobre crime e violência. Eu trabalhei os 

comportamentos de crianças marginais tendo em consideração a influência da família, do 

grupo e da televisão. E lá está, mais um cargo que eu achei que, independentemente das 

minhas competências, do meu trabalho e da minha dedicação e aquilo que eu fiz naquela 

estrutura de missão que foi aquela experiência extraordinária, mas independentemente 

disso, a relação de confiança e de amizade entre a presidente e os seus técnicos ajudaram 

a que aquela estrutura de missão fosse um êxito. Posso considerar que foi um trabalho 

muito bem feito de toda a equipa ao longo de três anos. 

P – E como vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

IDF – Eu acho que os jornalistas desconfiam sempre dos assessores de imprensa. E acho 

que os assessores de imprensa têm sempre medo dos jornalistas. Uns desconfiam porque 

acham sempre que nós estamos sempre a mentir, a esconder, a ocultar, o que não é 

verdade. Aliás, eu acho que um assessor – acho que há muitos assessores que nunca foram 

jornalistas. Eu considero que devem ser sempre jornalistas e em quantos mais órgãos de 

comunicação social, melhor. Eu acho que tive muita sorte em ter trabalhado na rádio, na 

televisão, no jornal e quando eu entro para a assessoria de imprensa do ministro eu sei 

exatamente como é que funciona a redação de um jornal, como é que funciona a redação 

da televisão, como é que funciona a rádio. Nós íamos e definíamos, por exemplo, que 

uma notícia saísse às 7 da manhã na rádio. Eu sabia que tinha que mandar depois da meia 

noite e meia ou depois das 2 da manhã para a TSF. Porque depois das duas da manhã? 

Porque eu podia ter queimado completamente a notícia, porque às 7 já havia outra para 

abrir. Eu muitas vezes ficava acordada até às 7 da manhã, antigamente não havia essa 

coisa de clicar e marcar tudo por hora, era bem mais difícil. Eu lembro-me que punha o 

despertador às 5 da manhã porque só às cinco da manhã é que a SIC Notícias dava as 

primeiras páginas dos jornais e eu precisava ver se eu estava nas primeiras – quando eu 



358 
 

digo eu é se a Educação estava nas primeiras páginas e qual era o tema. E muitas vezes 

estávamos com um tema que nós nem pensávamos que estivesse, e de imediato às 6 da 

manhã eu estava a telefonar para o meu ministro e dizer: professor, olha que às 7 a TSF 

está a nos telefonar porque quer uma opinião sobre isso ou sobre aquilo – e quem diz a 

TSF, diz a Antena 1, diz outro qualquer. E, portanto, tudo isso, nós gostávamos que a 

nossa notícia saísse na rádio às 7 da manhã, fosse para o jornal da tarde e para o telejornal 

e ao outro dia estivesse nos jornais já mais aprofundadamente, porque a rádio alerta, a 

televisão mostra algumas imagens e capta mais a atenção e depois o jornal desenvolve e 

aprofunda para que o público possa conhecer melhor. Tudo isso era trabalhado ao 

pormenor. Eu acho que também porque era conhecida da RTP e porque o meu trabalho 

foi sempre calmo e eficiente, digamos assim, as minhas colegas – eu tinha colegas e 

continuo a chamar-lhes colegas, embora... Muitas vezes elas diziam: 'E, pá. Não me 

chames colega porque já não somos colegas'. E eu dizia: 'Sempre somos colegas na 

solidariedade e na luta pela verdade'. Quer dizer, ao fim e ao cabo, o assessor não quer 

mentir, nem quer pintar, quer ter a oportunidade de explicar porque às vezes as medidas 

são positivas, a maioria e às vezes prejudicam. É que as medidas são sempre positivas par 

alguém e menos positiva para outro. E nós precisávamos mostrar os dois lados da questão. 

Eu tinha pessoas, e colegas, e amigas, que ainda hoje mantenho, que telefonava e dizia: 

'Eu tenho esta notícia que vai sair amanhã ou depois. Tu queres?' E quando eu perguntava 

'Tu queres?' é porque eu sabia porque eu estava a perguntar-lhe. Eu sabia que aquele órgão 

de comunicação tinha o perfil que servia para aquela notícia e que atingia os meus 

objetivos. E as pessoas estavam livres de dizer quero ou não quero. E eu posso querer 

como? 'Ah, eu quero'. 'Achas que pode ser isso, aquilo, na primeira página, ou com uma 

entrevista com o ministro ou com o secretário de Estado, interessa-me mais isso'. Fazia 

isso. Se não pudesse ser feito, não havia birras nem havia guerras, era uma relação baseada 

na sinceridade, na honestidade, nos conteúdos que eu tinha para distribuir e naturalmente 

nunca tive nenhum problema com nenhum órgão de comunicação social... antigamente 

toda gente tinha muito medo do Correio da Manhã ou do 24 Horas, por exemplo. Eu 

nunca tive problemas com ninguém, muito menos com esses órgãos de comunicação, 

lidei sempre com todos com a maior seriedade, e disse sempre a verdade. 'E, pá, tu sabes?' 

E eu: 'Se tu descobrires e tiveres prova, publica. Eu negarei ou não. Agirei em 

conformidade com aquilo que tu escreveres. Tu estás livres de investigar'. Porque havia 

muitas coisas que eles diziam: 'Eu sei que é verdade, que há uma guerra enorme entre o 

ministro e secretário de Estado'. E eu: 'E, pá, eu não tenho conhecimento disso, mas se tu 
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descobrires – eles até estão lá dentro a conversar – mas se tu descobrires que existe isso...' 

Naturalmente que havia tricas, havia discussões, havia opiniões diferentes, agora nunca 

chegando ao ponto que muita gente me questionou. E para mim era sempre fundamental 

dizer sempre a verdade. Podia não ter dito toda a verdade em algumas vezes. Porque, lá 

está, há a tal confiança, há a discrição e há o sigilo a que estamos obrigados. Eu assisti a 

muitas coisas que naturalmente não podia e, ainda hoje, não divulgo, como é óbvio.  

P – E o estar dentro do governo mudou a visão que tinha da relação entre jornalistas 

e assessores de imprensa? 

IDF – Sim, mudou muito também. 

P – Como? 

IDF – Sobretudo porque quando eu vim da Suíça, já estava dois anos fora do mundo da 

comunicação social e achava que até nem conhecia nada, eu no princípio tinha muito 

medo dos jornalistas, porque achava que eles estavam muito bem preparados. Não quero 

dizer que alguns não estejam. Como em tudo, há boas e más pessoas. Mas comecei a 

perceber uma coisa. Os jornalistas vão pelos comunicados dos sindicatos, das 

associações, e eu agora tenho uma fase que digo sempre e é por isso que tenho muito 

respeito pelo jornalista. 'O jornalista pergunta aquilo que não sabe, para ouvir do 

especialista, do entrevistado aquilo em que ele é perito, a resposta é dada. Portanto, eu 

tenho que ter muito respeito pelo entrevistado, porque ele, se eu for uma boa jornalista, 

eu posso estar a perguntar uma coisa numa área de que eu tenho um conhecimento 

razoável, mas não tenho profundo – quem tem é o especialista que me está a responder. 

E esse especialista, se eu for uma boa jornalista, de certeza que me dá dicas para eu ir 

investigar e tornar aquele trabalho um trabalho muito mais interessante, mais profundo, 

muito mais formativo do que especulativo. E eu acho que isso, na assessoria eu percebi 

as fragilidades de alguns jornalistas. Enquanto jornalista não me apercebi nunca das 

nossas fragilidades, porque era um trabalho, era a equipa, era o grupo, os jornalistas são 

muitos coesos, muito unidos, e se calhar até um pouco autoconvencidos: 'Nós sabemos, 

eu estou aqui porque eu sei!' Não, eu sei uma parte. Aliás, se calhar é a idade que me leva 

a pensar isso. Tenho outro tipo de comportamento, de percepção e de observação que não 

tinha quando tinha 30, 27, 28 anos. Mas, hoje, acho os jornalistas muito bem preparados, 

mas hoje em dia os jornalistas baseiam-se nas opiniões dos comentadores que comentam 

tudo e nada. Hoje os nossos comentadores sabem de tudo e eu acho que devíamos saber 
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um pouco de menos assuntos e um pouco mais de cada assunto. E, sobretudo, ter tempo 

para explicar. Acho que hoje em dia a comunicação é muito rápida. Muita coisa passa e 

as pessoas ficam com uma... ainda no outro dia vi uma coisa que até estive para escrever 

uma coisa. Vi uma comentadora acusar outro comentador: 'Tu, que até tiveste um 

processo, que até tens um processo no Ministério Público de racismo?' E depois ele fez 

muito bem. Ele interrompeu e disse: 'Eu não saio daqui sem explicar que realmente foi o 

Bloco de Esquerda que me pôs um processo e o Ministério Público reconheceu que não 

havia motivo e que eu não era racista por ter feito aquelas afirmações.' Repare – se ele 

não tivesse parado e não tivesse explicado, o que ficaria no ar: uma comentadora acusou 

o outro de racismo e ele ficou calado. Que ele tinha o processo, mas o processo já 

terminou, o processo foi dado como não condenado e sem motivos para ser condenado e 

nem o Bloco de Esquerda disse: 'nós perdemos este processo', porque não lhes 

interessava, nem este comentador teve o direito ou o dinheiro para pôr uma página: 'Eu 

não fui condenado'. Repara: são estas construções de imagem que se fazem e que os 

jornalistas ajudam a construir e que não são as mais corretas e que levam muitas vezes a 

que se desvie ou a que se crie uma imagem deformada da realidade e isso eu tenho pena 

que assim aconteça. 

 

 

Entrevista com Joana Réfega 

 

P – Como é que conheceu a ministra para quem foi assessora de imprensa? 

JR – Eu tinha conhecido a doutora Ana Jorge na altura em que ela estava no Hospital 

Garcia de Orta. E, na altura, eu estava a fazer um programa de saúde para a RTP1, o 

Centro de Saúde. Portanto, foi nessa altura que a conheci, e sobretudo conhecia e 

trabalhava muito de perto com uma colega que começou também com a doutora Ana 

Jorge no governo, no Ministério da Saúde. 

P – A Cláudia Borges? 
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JR – Cláudia Borges. Portanto foi daí que surge o convite. A Cláudia é convidada, havia 

a necessidade de reforçar a equipa e foi-me feito o convite para integrar o governo nessa 

altura. 

P – Quantos anos de jornalismo tinha quando foi ser assessora? 

JR – Eu tinha uns cinco anos, cerca de cinco anos. 

P – E o seu curso era... 

JR – O meu curso... estudei jornalismo, licenciei-me em jornalismo, depois fiz um estágio 

no jornal Independente, na SIC Notícias, e estive na produtora Até ao Fim do Mundo, 

onde fui repórter do programa Centro de Saúde, na RTP1, e do programa Magazine, que 

era um programa mais na área da cultura, na [RTP] 2. Depois estive algum tempo ainda 

como freelancer, já mais na área da saúde e no final de 2006 surge um convite para 

integrar uma agência de comunicação. Foi nessa altura que eu deixei o jornalismo.  

P – Qual a justificativa que a ministra deu para convidá-la para ser sua assessora? 

JR – Na altura, por ser recomendada pela Cláudia Borges, e acho que minha vantagem 

era... eu não saí direto do jornalismo. Portanto, além de ter feito jornalismo e no último 

período ter sido mais na área da saúde, eu passei entretanto durante dois anos a fazer 

consultoria de comunicação e assessoria de imprensa em agências de comunicação, com 

alguns clientes na área da saúde. Portanto, a mais valia seria ter estado quer no jornalismo 

quer na consultoria de comunicação. 

P – Quando foi do jornalismo para a assessoria, teve alguma dúvida em relação à 

questão ética dessa mudança? 

JR – Sim, claro, acho que é impossível uma pessoa não se questionar. 

P – Que tipo de dúvida? 

JR – Primeira dúvida... A dúvida é se a pessoa está certa da decisão. É de facto uma 

mudança muito grande. Questionei-me de facto porque as questões éticas que se 

levantam... no meu caso acredito que tenham sido atenuadas pelo facto de ter um período 

de agência pelo meio. Se a transição tem sido imediata, do jornalismo para o governo, 

creio que na altura ter-me-iam surgido mais questões do que aquelas que me surgiram. 

Agora, é inevitável que uma pessoa se questione. Eu estava habituada a estar de um dos 
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lados e, de repente, vou conhecer o outro. De alguma forma eu consegui lidar bem, as 

questões que se levantaram foram antes de ter assumido o papel, do que depois disso. Na 

realidade, acho que nunca usei qualquer tipo de informação que tivesse tido em 

benefício... acho que separei muito bem as duas áreas. Portanto, fiz um período aqui de 

ruptura entre as duas para que não contaminasse. 

P – Quando saiu do governo, o que foi fazer? 

JR – Voltei à agência de comunicação. 

P – A mesma? 

JR – Não. Estive noutra. eu saí do governo no último dia do ano de 2009, porque achei 

que estava de facto na altura de mudar. E surgiu-me na altura um convite para uma 

agência e comunicação, outra.  

P – Pensou em voltar ao jornalismo? 

JR – Não. 

P – Por quê? 

JR – Pensei que já não fazia sentido, depois de tantos anos. Aí sim, acho que teria uma 

série de questões éticas que não me deixariam fazê-lo. Eram muitos anos a fazer 

assessoria de imprensa. 

P – Que tipo de questões éticas não deixariam fazer jornalismo? 

JR – Eu acho que já não teria a mesma visão um bocadinho distanciada de uma série de 

questões e de áreas, porque já há muito tempo que estava de um dos lados, a tomar partido 

de alguma forma por um dos lados com os quais trabalhava. Portanto já não fazia mito 

sentido ter uma visão um bocadinho mais isenta e objetiva, porque já estava um bocadinho 

mais turva. 

P -Qual a avaliação do impacto de ter ido trabalhar como assessora de imprensa na 

sua carreira profissional? 

JR – Teve um impacto evidente. Para mim, enquanto pessoa, foi um crescimento imenso, 

enquanto pessoa e enquanto profissional. Até porque eu integrei o governo muito jovem, 

não tinha 30 anos. Portanto, acho que foi um salto muito grande, que me deu muita 
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experiência e muita bagagem e é evidente que me deu mundo também, porque eu acabei 

por conhecer uma série de pessoas que de outra forma não teria conhecido, de outras 

áreas. Foi de facto muito enriquecedor. 

P – Quando saiu, o trabalho da agência também era ligado à área da saúde? 

JR – Tinha todo tipo de clientes, só não fazíamos produto, que é uma área que de facto 

não me agrada. Mas era muito a área institucional, portanto, todas as áreas: a saúde, a 

cultura, o meio empresarial... 

P – Atualmente, como vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

JR – Eu acho que é possível, pelo menos eu posso falar por mim... é possível criar-se uma 

relação bastante saudável, desde que a base seja a transparência e a honestidade. Portanto, 

ao longo da minha vida eu não tenho tido grandes... pelo contrário, eu tenho tido relações 

muito abertas e muito saudáveis de trabalho, porque também tenho me pautado sempre 

por isso. Tenho sempre relações muito transparentes, muito honestas, em que cada um 

sabe exatamente qual é o seu lugar, qual é o seu papel, portanto acho que é possível um 

entendimento no meio. 

P – E a passagem pela assessoria de imprensa do governo mudou a sua visão sobre 

a relação entre jornalistas e assessores? 

JR – Mudou, porque permite estar... se eu já tinha conhecido aquilo que era estar como 

jornalista, o que é ser jornalista, aquilo que é necessário, acho que me foi mais fácil, 

quando passei para a assessoria, saber exatamente aquilo que o jornalista procura. 

Portanto, era mais fácil adaptar-me às solicitações e a esta gestão das relações. Acho que 

me facilitou bastante o ter lá estado. Não sei se era isso que me tinha perguntado. 

P – Era o que acontece, os processos – como via isso? 

JR – É evidente que a relação não passa a ser a mesma, porque já não somos um igual. 

P – Mas já não era antes. 

JR -Na agência também não. Mas o jornalista olha para o assessor de imprensa de um 

governo de uma forma diferente – pelo menos há alguns anos era assim – da forma como 

olha para um assessor de imprensa de uma agência de comunicação. De alguma forma, 

acho que me vê mais como fonte de informação do que numa agência. Numa agência eu 
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tenho que ser muito mais proativa para ir ao encontro do jornalista, do que propriamente 

no governo, em que a par desse trabalho de proatividade há muita reatividade, porque 

estamos permanentemente a ser solicitados, e isso na agência acontece menos. 

 

 

Entrevista com Jorge Costa 

 

P – Quantos anos de jornalismo tinha quando foi ser assessor de imprensa? 

JC – Com interrupções. Desde 1985, até 2002, perto de 20 anos. 

P – 17 anos. 

JC – 17 anos, sim. 

P – E a sua formação superior? 

JC – Economia e filosofia. 

P – Dois cursos? 

JC – Licenciei-me em filosofia. Estudei economia. 

P – E trabalhava em que meios antes de ir para o governo? 

JC – Só trabalhei em jornais. 

P – Mas em que jornal trabalhou? 

JC – Antes de ir para o governo trabalhava no Jornal de Negócios. 

P – E como conheceu a ministra Manuela Ferreira Leite? 

JC – Na minha atividade jornalística. Sim, na atividade jornalística, este é um país muito 

pequenino. Conheci-a eu como jornalista e ela como política. Ela tinha sido líder do grupo 

parlamentar do PSD, já tinha sido ministra da Educação e secretária de Estado do 

Orçamento. Foi secretária de Estado do Orçamento, depois foi ministra da Educação, 
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depois líder do grupo parlamentar do PSD e, quando eu a conheci pessoalmente, já era 

ministra de Estado e das Finanças. 

P – E como ela justificou chamar a si para ser assessor de imprensa? 

JC – Precisava de alguém que lidasse com... por acaso, neste caso, quer dizer, as razões 

gerais pelas quais um político... 

P – Eu quero saber no seu caso específico. 

JC – No meu caso específico, eu penso que ela tinha a noção clara de que eu não era um 

jornalista de esquerda. Portugal é um país onde sociologicamente a imprensa é bastante, 

mesmo no jornalismo económico-financeiro, é bastante de esquerda. O facto de que não 

ser, assumidamente, publicamente, não ser, penso que contribuiu para isso. Julgo 

também, quero acreditar, contribuíram também as minhas qualidades como jornalista, 

como profissional, portanto julgo que isso teve origem... De resto, foram relações gerais, 

o facto de saber economia, dominar os assuntos económicos e financeiros e ao mesmo 

tempo estar ligado à imprensa. No caso particular dela, há um problema particular dela, 

que ela sempre teve e manteve, que é a dificuldade especial em lidar com a imagem 

pública. E, portanto, há uma certa aversão ao contato com os media, e, portanto, precisava 

de alguém que sob pressão ajudasse a fazer isso. 

P – O que ela disse, concretamente, do que pretendia de um assessor de imprensa? 

JC – Isso é um dado adquirido. 

P – Tinha noção exata do que era um assessor de imprensa? 

JC – Eu tive com todo o contato dela com a imprensa, mas também eu tive com todo o 

contato dela com o exterior, com os média, mas também com o parlamento. 

P – Quer dizer que era assessor de imprensa e também assessor político? 

JC – Sim. Sem dúvida. Assessor político, sem dúvida, mas também speech writer, essas 

coisas todas. Agora. Na conversa estava subentendido quais são as funções do assessor 

de imprensa. 

P – É só para entender o conhecimento que ela tinha do que faz um assessor. 
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JC – Isso ela tinha. Tinha, porque ela já tinha sido política e, normalmente, em Portugal, 

acho que há muitos anos, mas muitos anos mesmo, os políticos normalmente incumbem 

alguém da responsabilidade de fazer a área da comunicação. 

P – Teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar de jornalista para 

assessor de imprensa? 

JC – Só tive a certeza de que nunca mais voltava ao jornalismo. Isso... 

P – E por quê nunca mais voltar ao jornalismo? 

JC – Porque essa transumância é uma coisa que eu não acho muito boa. Eu acho que é 

duvidoso. Pode ir para astronauta, pode ir para o que quiser. Agora, o jornalismo tem que 

ter alguma independência. Uma coisa é ter a sua formação filosófica, a sua visão das 

coisas, outra coisa é ter relações de caráter partidário. São coisas muito diferentes. Uma 

pessoa pode ser filosoficamente liberal, como eu – no sentido europeu do termo, não no 

sentido americano – e não ter nenhuma inclinação partidária. Quando se vai trabalhar com 

um político está-se a abraçar um projeto político concreto, está-se daquele lado. Julgo que 

há pessoas que afirmem que são profissionais a tratar da comunicação, mas eu tenho 

dificuldade em compreender isso. Eu pessoalmente não vejo as coisas assim. Não é o meu 

modelo. Portanto, a partir do momento em que eu decidi que ia aceitar o convite da dra. 

Ferreira Leite para ser o seu assessor de imprensa, ficou claro que terminava ali o 

jornalismo. 

P – Qual a avaliação que tem do impacto de ter ido trabalhar como assessor de 

imprensa na sua carreira profissional? 

JC – A minha carreira profissional, em um certo sentido, recomeçou. Voltou. Portanto, 

há ali uma descontinuidade, eu deixei de ser jornalista e passei a ser... estava em aberto. 

P – O que fez depois de sair do governo? 

JC – Depois de sair do governo, eu fui trabalhar para a Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, onde estive a fazer diversas coisas mais ou menos relacionadas com a 

comunicação. Depois fui para Israel. 

P – Fazer o quê? 



367 
 

JC – Fui numa tentativa de emigrar para Israel. Adorava ter lá ficado. Não fiquei porque 

só lá é que descobri, apesar de gostar muito daquele país, que aos 50 anos não é idade 

para emigrar. A aprendizagem do hebreu é muito complicada. Eu sei falar hebraico, mas 

é muito complicado. Não dava, porque quando eu dominasse o hebraico para poder entrar 

no mercado de trabalho para fazer qualquer coisa eu teria 60 anos. Quer dizer, já não é 

idade para começar. De modo que acabei por voltar. Quando voltei, este país estava numa 

situação completamente caótica. Tinha afinidades políticas muito claras com o dr. Pedro 

Passos Coelho e pronto. Depois fui trabalhar para o governo, mas numa função que já não 

tem nada a ver com a imprensa.  

P – O que era? 

JC – Estava a trabalhar com o ministro adjunto Miguel Poiares Maduro.  

P – Como assessor político? 

JC – Sim. Estava como assessor político, mas mais no sentido policy do que politics.  

P – Ou seja, assessor político no sentido de elaboração de estratégias políticas? 

JC – Sim. Em inglês há uma distinção muito clara entre policy e politics. E eu estava a 

trabalhar de facto na área da criação do discurso explicativo. O país teve, como sabe e eu 

não preciso explicar, num momento de confronto consigo próprio, em um ambiente de 

catástrofe. Era necessário explicar o que se estava a passar. É evidente que, ao explicar, 

não havia a ilusão de explicar o que se estava a passar para tornar menos difícil o que se 

fez, mas de qualquer forma tinha-se de ser comunicado. E, portanto, tive a trabalhar um 

bocado nessa área, na construção do discurso político em torno do processo de 

ajustamento.  

P – Como é que vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

JC – Eu vejo pouco. Quer dizer, eu não tenho contacto com essa realidade. A minha última 

relação com os jornalistas foi como assessor de imprensa. Isso ocorre em 2003, 2004, já 

foi há muito tempo. E, portanto, desde aí não tenho relações profissionais com o 

jornalismo. Penso que depende muito do assessor. Há desde o burocrata, que eu vejo aqui 

[no parlamento], cuja única função é estabelecer a ponte entre o político e os jornalistas. 

Não intervém. Até os que funcionam em outros modelos, que era o que eu estava a fazer, 

que ajudam o político a construir um discurso explicativo. Nós vivemos em democracia 
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e a democracia vive da palavra, da capacidade de explicarmos aquilo que estamos a fazer, 

o que queremos fazer e de mobilizarmos vontades por intermédio da palavra. E, portanto, 

é decisivo construir um discurso. Quando as questões que estão no domínio da pólis cuja 

comunicação é tecnicamente complexa, como as finanças públicas, isso é um desafio 

profissional. Quando, além de serem tecnicamente complexas, são extraordinariamente 

pretensiosas, conflituais. As finanças públicas é uma área onde se enfrentam, há conflitos. 

O orçamento de Estado não é elástico. A economia é um jogo de soma múltipla. Finanças 

públicas, não. O que tu levas é aquilo que eu não levo. E quando as situações são de 

austeridade, a conflitualidade tende a ser, pode ser, explosiva. E a comunicação é mais 

importante do que nunca, porque é preciso legitimar as opções, as escolhas que se fazem.  

P – A sua passagem pela assessoria de imprensa mudou a visão da relação entre 

jornalistas e assessores? 

JC – Não. Repare, eu acho que há modelos muito diferentes e eu acho que o assessor de 

imprensa também é muito... eu conheço modelos muito diferentes, muito diferentes. 

Porque vai tudo da relação que o assessor de imprensa tem e do próprio estofo intelectual 

do assessor de imprensa. Às vezes, uma versão minimal, que é essa do jornalista não 

contata com o ministro, contata com o assessor de imprensa. Ele vai dizer: olha, fulano 

de tal, do jornal XPTO, quer falar consigo, até o fulano que tem um papel de assessoria 

no verdadeiro sentido da palavra assessoria, de aconselhamento, de planeamento e de 

aconselhamento estratégico. 

 

 

Entrevista com José Pedro Santos 

 

JPS – Talvez seja uma das coisas interessantes de dizer, eu nunca teria ido para uma 

assessoria do governo se não tivesse alguns problemas aqui dentro da empresa. E muitas 

vezes, o que nos faz sair é algum desencanto com a profissão e com a forma como somos 

tratados. E foi justamente isso o que aconteceu na altura, eu estava a ser tratado de uma 

forma... um bocadinho à margem. E se não fosse isso talvez não tivesse ido. Isso não quer 

dizer que não tenha gostado da experiência. Gostei, tive uma, se calhar é uma coisa 
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engraçada de se dizer. Tive uma percepção da fragilidade do poder que não tinha se não 

tivesse passado para o outro lado. Hoje vejo as coisas com outros olhos. E o que é 

interessante é que nós olhamos para os gabinetes como se fossem coisas com a 

informação fechada e que as decisões se tomam muito solitariamente, mas afinal as coisas 

não são assim. As decisões tomam-se envolvendo muita gente e só por milagre é que as 

coisas não saem cá para fora. Nesse sentido, achei que tudo aquilo que se passa nos 

gabinetes é de uma fragilidade... é a própria fragilidade do poder que nós, jornalistas, não 

temos consciência. 

P – Como é que conheceu o ministro para o qual foi ser assessor de imprensa? 

JPS – Foi-me apresentado. Foi-me apresentado pela Maria Rui. Ou seja, a Maria Rui me 

apresentou. Ou seja, uma assessora de imprensa, também nossa colega, também 

jornalista, que me apresentou quando fez o convite.  

P – Quantos anos de jornalista tinha nessa época? 

JPS – Eu na altura tinha cerca de 20. 20 anos. 

P – A sua formação é... 

JPS – Jornalismo.  

P – Qual a justificativa que o ministro deu para convidar a si para ser assessor? 

JPS – Eu acho que, no meu caso concreto, o ministro não conhecia ninguém. O ministro 

vinha da área financeira, lidava pouco com a comunicação social. Percebeu-se depois, 

quando ele começou, que ele tinha pouco jeito para lidar com a comunicação social, 

precisou de alguém e foi na altura a entourage do gabinete do primeiro-ministro que 

tratou desse tipo de coisas, como acontece, acho que, invariavelmente. Os ministros 

escolhem pouco os secretários de Estado, mas também escolhem pouco os assessores de 

imprensa. Pelo menos é a percepção que eu tenho é que, na maior parte dos ministros não 

políticos, os assessores de imprensa são escolhidos pelo mais alto nível do governo e não 

pelos próprios ministros. 

P – O que ele disse que pretendia de um assessor de imprensa. Ele sabia exatamente 

o que era a assessoria de imprensa? 
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JPS – Não. Eu acho que não. Eu acho que há é uma percepção um bocadinho pouco 

democrática daquilo que é um assessor de imprensa. Ou seja, o que eu acho que há muito 

nos ministros hoje, e eu digo isso de todos os partidos, eu acho que os assessores de 

imprensa são vistos como uma forma de controlar um bocadinho a imprensa. E nesse 

sentido eles se põem numa posição de força que acaba por ter um efeito diametralmente 

oposto àquilo que pretendem alcançar. Eu devo tomar as medidas e as preocupações para 

que as coisas que eu não quero que saiam não saiam na imprensa. Não devo fazer tudo 

para que as coisas saiam e depois tentar travar as coisas. Eu posso citar um caso conhecido 

e que me deu um fim de semana de trabalho chato que foi... nós fomos para uma sessão 

no Porto, normalmente quando saíamos eu procurava ter saídas de som para gravar os 

discursos do ministro lá dentro e não ser confrontado com perguntas cá fora, que eram 

mais complicadas. O que aconteceu foi que não tinha saída de som, não tinha nada disso, 

como era só um assessor de imprensa era mais difícil. O ministro fez o discurso, foi um 

discurso até relativamente correto, sendo que agora já não se falava de crise e sim de 

crescimento económico. Esse discurso em si não tinha propriamente grande novidade, 

nenhum problema. Mas à saída uma jornalista faz uma pergunta, uma espécie de casca de 

banana: 'Então, senhor ministro, a crise acabou?' 'A crise acabou.' As notícias, quando 

nos vínhamos na estrada, eram de que o ministro decreta o fim da crise. Eu não sei se tu 

lembras dessa coisa... Mas, depois, o que é que aconteceu. Aconteceu uma situação ainda 

mais caricata, que foi o próprio ministro usar o verbo decretar para desmentir as suas 

próprias palavras. Ou seja, tornou tudo ainda mais complicado. O assessor de imprensa a 

dizer: 'Pelo amor de Deus, não faça isso.' E ele a dizer: 'Não, não, eu quero fazer isso'. E 

então, ele pega no telefone e liga para a TSF e vai explicar as suas próprias palavras. E 

ele a dizer: eu não posso decretar, porque o fim da crise não se decreta. Quer dizer, tornou 

tudo um bocadinho até patético: 'Com certeza que não, não era isso...' Enfim, foi um fim 

de semana a levar por causa de uma coisa dessas. Quer dizer, tudo aquilo era 

perfeitamente escusado. São muitas vezes esse tipo de caos que levam a... e muitas vezes 

os ministros não fazerem orelhas moucas aos assessores de imprensa. Eu dizia muitas 

vezes aos colegas meus que a minha vantagem como assessor de imprensa é saber 

colocar-me do outro lado. Porque o assessor de imprensa que não se coloca do outro lado 

e quer ser uma espécie de ministro da propaganda ou qualquer coisa, eu acho que 

dificilmente tem sucesso. A mais-valia do assessor de imprensa é conseguir colocar-se do 

lado de lá e conseguir prever o que a comunicação social vai perguntar e que respostas é 

que podem criar ou não embaraços ao ministro. 
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P – Você trabalhava na área em que foi fazer assessoria de imprensa? 

JPS – Não. Trabalhava na política e fui fazer assessoria de imprensa na área da economia. 

E tive o cuidado também de ser um ministro independente, para não ter um cariz... eu não 

tinha nenhum partido político, nunca fui filiado a partido nenhum e, portanto, eu tive o 

cuidado. Ou tive eu ou teve a entourage que me colocou para me por com um ministro 

independente. 

P – Teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar do jornalismo para a 

assessoria de imprensa? 

JPS – Tive, tive.  

P – Qual a natureza dessas dúvidas? 

JPS – Eu acho que deveria ser uma coisa mais incompatível. Eu, próprio, sou agora editor 

de Política, e quando o Pedro Camacho me convidou para ser editor, eu disse que não, 

que eu já passei pelo governo e não quero ter chatices. Basta haver dúvidas ou pairar 

dúvidas, para eu não querer: deixem-me lá como editor, eu estava como editor de qualquer 

outra coisa. Tinha dito a mim mesmo que ia e não voltava à política. Agora, o que eu acho 

também é que entre as assessorias e as agências de comunicação há jornalistas a circular. 

O meu caso não era um caso único e acabei por aceitar porque me disseram: 'E, pá, tens 

o Baldaia, o David Dinis, toda gente lá esteve, porque tu tens esse problema?' E eu disse: 

'É verdade.' Só que, basta haver a dúvida para nós nos sentirmos um bocadinho mais 

constrangidos.  

P – A dúvida foi na ida. E na volta também? 

JPS – Na volta também.  

P – E como foi a volta? 

JPS – A volta foi difícil. Há um período de nojo, em que estive no desporto. Não tive 

problema nenhum com isso. Estive cerca de um ano, ano e tal, no desporto, a fazer coisas 

com que nunca tinha lidado, mas longe das áreas em que estive envolvido. E gostei 

também. Até que surgiu um convite para outra editoria, que são os piquetes, na parte da 

manhã e da noite, que controla a redação toda, mas é um período fora de horas, e 

felizmente não tive problemas. Nem acusações, nem nada disso. 
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P – Qual a avaliação do impacto de ter ido trabalhar como assessor na sua carreira 

profissional? 

JPS – Essa é uma pergunta difícil... Tive consciência de muitas coisas de que não fazia 

ideia. Tenho informação sobre áreas e dou valor a algumas coisas que não daria se não 

tivesse passado por lá. Como a área de energia, do turismo, certos contratos que se fazem 

com rotas aéreas, por exemplo, há uma série de... 

P – Isso é no trabalho. Agora, na carreira profissional, o que mudou? 

JPS – Na carreira, não sei se teve alguma mais-valia. Se calhar até me prejudicou um 

bocadinho. 

P – Por que prejudicou? 

JPS – O regresso é sempre mais difícil e há um cariz de se olhar para alguém e: esse tipo 

já esteve do outro lado. E, portanto, acho que ha algum constrangimento nos convites que 

se fazem para as pessoas que tenham passado para o outro lado. Nomeadamente em 

órgãos de comunicação social que tenham participações do Estado. 

P – Mas isso é mais seu ou é o sentir de fora? 

JPS – Eu já disso o que sinto. De fora sinto um bocadinho isso porque acho que as pessoas 

olham sempre assim: esse tipo já foi, já esteve do outro lado. Isso é uma coisa que me vai 

perseguir o resto da minha vida, já estava consciente disso e acho que do outro lado as 

pessoas tem essa visão. 

P – Considerou outras possibilidades ou, como estava ligado à empresa, ia voltar à 

empresa? 

JPS – Não, não, não. Eu queria voltar à empresa. Já queria voltar à empresa mesmo antes 

de ir. Eu gostei muito de ter passado, de ter tido essa experiência, mas eu queria ter voltado 

antes do que voltei. Porque acho, apesar de tudo, um jornalista que se sente jornalista quer 

estar a... apesar dos momentos menos bons e da crise que a imprensa atravessa atualmente 

eu acho que um jornalista sente-se sempre bem é a exercer a sua atividade profissional, 

não do outro lado. 

P – Como vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 
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JPS – Eu acho que há uma grande dependência dos jornalistas dos assessores de imprensa. 

Ao contrário do que se seria de esperar, o assessor de imprensa deveria ser alguém que 

fazendo o seu papel junto das suas tutelas, mas tendo uma função de facilitador para os 

jornalistas. Hoje torna-se quase uma fonte única e eu acho que muitas vezes os jornalistas 

ao quererem saber notícias fazem muito o que o assessor de imprensa quiser. Quer dizer, 

há casos de notícias plantadas no jornal, o assessor de imprensa dá e diz: publiquem a 

coisa assim. O jornalista deve funcionar como filtro, deixa de exercer a sua função de 

intermediador entre a fonte e o público, e isso é mau. Acho que a figura do assessor de 

imprensa deve ser facilitador e em termos internos, de facilitador também para o ministro, 

para ele saber o que tem a dizer e o que não tem a dizer, mas não como alguém que cria 

dependência nos jornais. E o que eu acho é que há pessoas a dizer investigação e sabemos 

que não há investigação, há assessores de imprensa e agências de comunicação que 

colocam as coisas nos jornais. O assessor diz: se queres isto, tens que publicar isto assim. 

E o jornalista decide, ele precisa como pão para a boca de um cacha e não sei o que mais, 

e vai publicar. Acho que isso é mau e é talvez das coisas que estamos a assistir mais 

negativas hoje no nosso jornalismo. 

P – E essa passagem pela assessoria de imprensa mudou a concepção da relação 

entre jornalistas e assessores de imprensa? 

JPS – Não. Isso eu acho que não. A única coisa que mudou foi que eu nunca tive a 

percepção de que ser assessor de imprensa fosse tão duro. Eu tinha gente que me 

telefonava a toda hora, desde as quatro da manhã, das cinco da manhã até às... 24 horas 

por dia. Procurei sempre ajudar, atendo sempre os telefones, conhecia um monte de gente 

do outro lado, já tinha sido jornalista, mas nunca pensei que, trabalhando na área 

económica, num período em que havia vários jornais económicos trabalhando em 

concorrência, que fosse tão agressivo por parte dos jornalistas. Que os jornalistas 

económicos fossem tão agressivos para com o assessor de imprensa. Isso eu achei duro e 

mudou a minha forma de ver no sentido de que achava que o assessor de imprensa tivesse 

uma função mais calma. Mas há uns que têm, são mais longínquos, não atendem, depende 

da forma como o assessor de imprensa encara o papel que tem, do grau de 

profissionalismo com que exerce essa atividade. Mas, nesse aspecto, mudou minha visão 

do papel do assessor de imprensa e do papel dos jornalistas. Percebi que há jornalistas 

com um grau de agressividade enorme para conseguir notícias.  
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Entrevista com Leonor Ribeiro da Silva 

 

P – Como conheceu o ministro para quem fez assessoria de imprensa? 

LRS – Conheci-o através de um jornalista, nosso amigo comum, com quem eu tinha 

trabalhado enquanto jornalista, que é o José Freire Antunes, que tinha sido diretor de um 

jornal que durou muito pouco tempo, que foi o Liberal, e a quem eu tinha dito que gostava 

muito de mudar de lado. Mas eu vivia no Porto, na altura, de onde sou oriunda, e mudar 

de lado para mim era uma exigência maior do que alguém que vivesse em Lisboa, porque 

exigia mudar do Porto para Lisboa. Porque eu queria, eu tinha como aspiração ir para a 

assessoria do governo. E eu, na altura, em 1991, tinha acabado de haver eleições, e o PSD 

de Cavaco Silva tinha ganho pela segunda vez com maioria absoluta e esse José Freire 

Antunes disse que vai começar um novo governo, há duas pessoas minhas amigas nesse 

governo, a quem te posso apresentar. Porque eles precisam de assessoria de imprensa. E 

disse-me: "Um é secretário de Estado e o outro é ministro. Mas o que é secretário de 

Estado tem mais probabilidades de ter mais sucesso na vida do que o que é ministro". E 

eu, por acaso, só fui à entrevista com o secretário de Estado, porque foi a primeira que 

ele me marcou, que é o José Manuel Durão Barroso. A entrevista correu tão bem, foi 

aquele momento de as pessoas terem grande empatia uma com a outra, que eu fui uma 

sexta-feira a essa entrevista em Lisboa e na segunda-feira o gabinete dele telefonou-me 

para começar a trabalhar. 

P – O que ele disse que pretendia de um assessor de imprensa? Qual a visão dele do 

trabalho? 

LRS – Ele pretendia uma pessoa que fosse, em primeiro lugar, absolutamente leal, que 

compreendesse o mundo da imprensa, o conhecesse, daí no meu caso o facto de ter um 

currículo de jornalista, também ter ajudado, e que fosse capaz de dizer não sem 

problemas. Ele avisou-me que a minha vida iria ser sobretudo dizer não, porque ele só 

queria falar quando tivesse alguma coisa para dizer. Não com a assiduidade com que os 

jornalistas o procuravam. Ele era secretário dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, 

na altura, e tinha ido muita visibilidade porque tinha acabado de fechar os acordos de 

Bicesse de paz para Angola e, portanto, era muito solicitado. E ele queria que eu soubesse 

dizer não e soubesse trabalhar em função dele e não em função das exigências dos media. 
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P – Quantos anos de jornalismo tinha quando foi fazer assessoria pela primeira vez? 

LRS – Eu comecei a trabalhar em 84 e fui de 84 a 91. Portanto, sete anos.  

P – Trabalhava em que empresa? 

LRS – Eu comecei aqui no Porto, a ser correspondente do jornal Tempo aqui no Porto. O 

Nuno Rocha me descobriu também numa situação social e depois trabalhei no 1º de 

Janeiro, que era um jornal do Porto. E depois ainda trabalhei num pequeno projeto. Não, 

foi depois, foi entre o Tempo e o Primeiro de Janeiro. Não foi nada, já não me lembro em 

que data foi. Entre os dois trabalhei alguns meses nesse projeto do Liberal. Foi uma coisa 

que durou muito poucos meses. 

P – Trabalhava na área de política? Em que área trabalhava? 

LRS – Como eu estava no Porto, trabalhava muito na área da economia, porque era um 

altura em que a economia estava a crescer muito em Portugal, as empresas estavam todas, 

as grandes empresas estavam sediadas todas aqui no Norte, de maneira que eu seguia 

muito a vida das empresas, e política um pouco também, mas muito menos. Mas 

basicamente, era o chamado Nacional, política e economia. 

P – Teve alguma dúvida quanto à questão ética de passar de jornalista para a 

assessoria?  

LRS – Nenhuma. Não tive nenhuma, porque para mim mudar de lado era um one way 

ticket. Mudar de lado não tinha retorno. Eu nunca tive a ambição de voltar ao jornalismo. 

Portanto, eu ia mudar de lado para o lado em que eu queria estar.  

P – Qual a avaliação do impacto de ter ido trabalhar como assessora de imprensa de 

um ministro na sua carreira profissional? 

LRS – Para mim, teve um impacto enorme, porque nunca mais deixei de o ser. Primeiro, 

porque também no meu caso, deu-se a circunstância de eu ter criado uma relação muito 

forte com a pessoa para quem fui trabalhar e acompanhei-o depois ao longo do percurso 

político dele. E como o percurso político dele foi muito importante, eu comecei a trabalhar 

com o secretário de Estado, passei para... e ele logo a seguir foi ministro dos Negócios 

Estrangeiros, depois foi para a oposição, nesse período eu tive uma breve passagem pela 

Embaixada de Portugal em Viena porque eu falo alemão, mas enquanto ele... Não, 
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desculpe. Ele não foi logo para a oposição. Ele foi para os Estados Unidos, para 

Washington, para fazer... para dar aulas e também fazer um doutoramento que acabou por 

não fazer, porque entretanto o partido chamou-o para ser o presidente e quando ele foi 

nomeado presidente do partido, o que logicamente o tornava candidato a primeiro-

ministro, eu despedi-me do lugar em que estava na embaixada de Portugal em Viena para 

vir trabalhar de novo com ele. Portanto, depois estive três anos com ele na oposição, como 

líder da oposição, depois primeiro-ministro e depois presidente da Comissão Europeia. 

Portanto, o impacto de eu ter ido trabalhar com ele determinou todo o resto da minha 

vida.  

P – E depois da Comissão Europeia? 

LRS – Depois da Comissão Europeia, eu tencionava fazer um gap year, fazer pelo menos 

um ano de nada, só que devido a razões familiares voltei ao Porto, onde os meus pais 

estavam já numa fase final da vida, e eu decidi acompanhá-los nessa fase e não fazer nada. 

Só que, com a idade, aconteceu que já era presidente da Câmara Municipal do Porto um 

colega meu de infância, um amigo de infância, que não quis me deixar a não fazer nada e 

me chamou para ser chefe de gabinete dele. Portanto, o meu percurso, decidido no dia 1 

de novembro ou 31 de outubro de 91 continuou. 

P – E, atualmente, como vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

LRS – Essa é uma pergunta muito aberta. Eu estive muitos anos fora de Portugal, mas a 

minha visão não é só de Portugal, porque no fundo eu fiz a mesma coisa enquanto estive 

dez anos em Bruxelas. Eu acho que em Portugal a relação entre jornalistas e assessores 

de imprensa é mais... íntima é uma palavra errada, mas é mais... 

P – Próxima? 

LRS – Mais próxima, apesar de tudo, do que o que eu assisti em Bruxelas. Em Bruxelas 

também existe uma relação, mas a relação em Bruxelas, num meio como o das instituições 

europeias tem mais regras claras. É mais transparente, de alguma maneira. O assessor de 

imprensa é mais um ajudante dos jornalistas, no sentido em que, no caso de um sítio como 

aquele, em que há imensíssima informação para digerir, é também alguém que lhes 

proporciona uma maior facilidade em compreender a informação. Mas também é claro 

que o assessor de imprensa está a trabalhar, obviamente, com um determinado objetivo. 

Que é claro, aceite e legítimo. Em Portugal, parece-me às vezes haver assim, um... vou 
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usar uma palavra forte, mas parece-me haver um pouquinho de promiscuidade, de as 

fronteiras serem menos tênues, de haverem em muitos casos uma aproximação que às 

vezes roça a amizade e em que as fronteiras não são claras no trabalho de um e doutro. 

Não quero ser presunçosa, mas às vezes do que eu vejo... também fui assessora de 

imprensa em Portugal... mas, vou dizer alguma coisa que talvez o vá chocar, mas a maior 

parte dos jornalistas em Portugal tem uma determinada cor política e essa cor política, 

essa tendência política aproxima-os muito mais dos partidos da esquerda quando a 

esquerda está no governo. E, portanto, julgo que as relações são muito mais próximas do 

que no nosso caso, no caso de pessoas que trabalham para governos que estão à direita do 

Partido Socialista. 

P – Essa promiscuidade, qual o efeito que você vê que tem no jornalismo? 

LRS – Tem o efeito de deturpar a realidade. Tem o efeito do favor, do tendencioso, de 

favorecer aquilo a que se está mais próximo. Tem um efeito perverso. Perverso é demais. 

Tem um efeito negativo. Perverso é uma palavra muito forte.  

P – A passagem que você teve pela assessoria de imprensa mudou a visão que tem 

do jornalismo? 

LRS – Mudou completamente. 

P – De que forma? Como via antes e como vê agora? 

LRS – Se calhar, perdi a inocência. Também estava no princípio da carreira. Eu era mais 

inocente do que sou hoje, mas perdi um pouco a inocência. No meu caso, quando comecei 

a fazer assessoria de imprensa percebi que o meu esforço muitas vezes para apresentar 

um determinado ponto de vista era em vão se a pessoa com quem estivesse entretanto a 

falar não estivesse interessada nesse ponto de vista. Perdi a inocência, sim. Tive 

desilusões. 

P – E como é a visão dessa relação. Como definiria hoje? 

LRS – O que eu posso dizer é que eu hoje em dia... digo aqui o que digo muitas vezes aos 

meus amigos que me dizem: "Já viste o que aconteceu a A?" E eu: "O quê?" "Isto assim, 

assim". "Mas onde é que viste isso?" "Li no jornal?" E eu respondo, invariavelmente: 

"Mas tu não podes acreditar no que lês nos jornais". E eu sei porque estou a dizer isso. 

Digo isto a muito amigos meus que continuam ficar surpreendidos por eu estar a dizer. 
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Mas, obviamente, eu hoje leio qualquer meio com muito mais ceticismo do que antes. Se 

nos focarmos em Portugal, quando leio uma notícia, pergunto sempre: "Porquê é que esta 

notícia está aqui? Quem é que quer conseguir o quê através desta notícia?" É muito 

ceticismo. Para mim, obviamente, que ao longo do tempo o jornalismo perdeu 

imensíssima credibilidade. 

P – Há várias perguntas que você já respondeu no meio das outras. Por exemplo, se 

tinha ideia de voltar ao jornalismo? 

LRS – Não. Em relação a voltar ao jornalismo, eu nunca tive essa ambição e não a tenho 

agora. Mas às vezes pergunto-me se, com tudo o que sei e com tudo o que percebo não 

seria... Não quero ser presunçosa... Com tudo o que aprendi, que hoje me torna mais 

lúcida, se não seria de tentar, mas depois é um pensamento de um segundo, porque 

desiludiu-me. Tudo desiludiu-me. Quando falo com jornalistas da minha época, e que 

ainda hoje são jornalistas, fico também a saber que não é só por eu ter mudado de lado 

que me desiludi. Porque vejo colegas meus da época que estão talvez tão desiludidos 

como eu e me dizem: "Tu não fazes ideia o que é o jornalismo hoje. Isto não tem nada a 

ver com a nossa época". E, portanto, aí penso: não foi só por eu ter mudado de lado que 

fiquei a saber o que teria sabido de qualquer maneira. Quem ficou do lado de lá também 

se desiludiu com a evolução do jornalismo. 

 

 

Entrevista com Luís Bernardo 

 

P – Como foi a passagem para a assessoria de imprensa? 

LB – Eu tive uma atividade política e comecei muito cedo. Nas associações de estudantes. 

E fui quadro da JS. E fui da direção nacional do Conselho Nacional da Juventude, fui 

substituir o António José Seguro, que na altura era o representante da JS nessa 

organização, e eu fui substituí-lo como representante da JS no CNJ. E, por inerência, 

integrava o secretariado nacional da JS. Portanto, eu naturalmente poderia ser um dos 

deputados em 95, se tivesse continuado na carreira política. Eu sou um caso diferente 

daquele caso típico do assessor. Eu fui ter ao jornalismo, mas eu entrei para a equipa do 
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guionismo. Quando me convidaram, foi para o guionismo. Só que depois não avançou o 

guionismo e surgiu a oportunidade do lançamento de um novo projeto de televisão, que 

era a TVI. Tinha surgido a SIC, eu acompanhei de muito perto a SIC – por algumas 

amizades pessoais – e quando me lançaram o desafio de ir para a equipa da TVI fazer 

jornalismo eu entrei logo para a equipa principal. Eu não tinha formação na área do 

jornalismo, minha formação é mais jurídica.  

P – Fez o curso de direito? 

LB – Sim. O que acontece: fiz todo o percurso da TVI, fui um dos fundadores da TVI. 

Há umas marcas importante. No primeiro jornal da TVI, a primeira reportagem do 

primeiro telejornal da TVI é minha. Portanto é uma coisa que vai ficar para sempre, estive 

sempre a trabalhar na equipa de política, que é a minha área de especialidade. Quando fui 

para a TVI, fiz questão de esclarecer que era militante do PS e era quadro da JS, mas a 

partir do momento em que entrasse nos quadros da TVI isso ficava em suspenso. Eu, 

aliás, pedi para sair do Conselho Nacional da Juventude, suspendi, como é óbvio – era 

uma coisa que era incompatível, isso está fora de questão. E, na altura, lembro-me que 

uma das pessoas que trabalhava comigo que era a Fernanda Mestrinho dizia: 'E, pá, foste 

das poucas pessoas que no jornalismo teve coragem de dizer logo claramente: eu sou isto, 

vou suspender, a partir de agora farei minha atividade independentemente'. O meu 

percurso jornalístico acompanha os primeiros cinco anos, seis anos, da TVI. Eu fiz sempre 

política, tive sempre uma perspectiva do jornalismo, já dentro de uma perspectiva de 

aprendizagem das novas tecnologias, já na altura. Eu montava as minhas próprias peças. 

O conceito que na altura era NG, que era o conceito de filmar, editar, ser jornalista foi 

uma coisa que logo me apaixonou na altura. Tive sempre muita atenção à própria 

realização, aos conceitos mais técnicos. Havia alguns colegas meus que diziam: tu estás 

aqui a fazer uma aprendizagem qualquer porque não queres ser jornalista. Estás a fazer 

uma aprendizagem. Eu já estudava na altura muitas técnicas de comunicação, era todo 

um mundo novo. Entretanto, eu tive logo em 95 convites para ir para assessor e eu não 

quis, porque achei que isso era um passo para mim que era determinante. E, depois, 

quando saí eu disse sempre aos meus colegas que nunca mais voltarei ao jornalismo. Não 

que eu critique quem o tenha feito, mas foi uma opção pessoal. Fui jornalista, estive 

aquele tempo, e acho que se vou voltar para a política é em definitivo. Vou exercer outro 

tipo de atividades, mas não voltarei ao jornalismo. Sem juízos de valor. 
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P – Há várias perguntas que eu ia fazer que você já respondeu. Quanto tempo você 

esteve no jornalismo? 

LB – Estive cinco anos.  

P – E o que aconteceu que o fez sair do jornalismo e ir para a assessoria? 

LB – Achei que, dentro daquilo que era na altura o projeto televisivo da TVI, acho que 

não tinha muito mais por onde evoluir. Se houvesse a oportunidade de fazer grande 

reportagem, talvez fosse isso que me interessava. Até por uma simples razão. Eu, quando 

estava na TVI, logo ao início, fizeram um inquérito sobre o que é que queriam fazer na 

televisão. Eu fui o único jornalista que disse que não queria ser pivô. Nem como primeira 

prioridade, nem como segunda, nem como terceira. Toda a gente queria ser pivô. E, dentro 

daquilo que me interessava e que me apaixonava, eu acho que não era possível fazer muito 

mais. Ou ir para outras áreas. Acho que o tipo de jornalismo que eu gostaria de fazer, que 

me faria crescer como pessoa, que era a grande reportagem, o documentário mais 

evoluído, ou um outro tipo de linguagem, eu achei que, pelo menos naquela altura, 

naqueles processos de crise que a TVI estava a passar não era possível. Então, nessa 

altura, veio uma opção de mudar de vida.  

P – E a opção foi um convite de... 

LB – O convite veio diretamente do Jorge Coelho. Eu conhecia bem o António Guterres 

e o Jorge Coelho. Eu, aliás, até escolhi, eu ajudei a escolher os primeiros assessores do 

primeiro governo. E, depois, na altura, o Jorge Coelho percebeu um desabafo meu e disse: 

'E, pá, chegou a altura de trabalhar com eles'. O convite foi até para o Ministério da 

Cultura. Eu estive lá ainda um ano e meio, com o Manuel Maria Carrilho. Eu achei aquilo 

muito estranho e ele: 'E, pá, é muito importante, é um ministério que nós queremos dar 

uma grande divulgação, queremos projetá-lo imenso'. Depois... na altura até chamaram 

ministério da propaganda. Mas queriam dar um redimensionamento, é uma pessoa que 

não é deste mundo e eu dei uma ajuda. Mas já estava trabalhando numa perspectiva de 

ajuda tendo em conta a própria programação vasta da Expo e também já a futura 

presidência. Eu rapidamente integrei a equipa do António Guterres. Por outro lado, eu fui 

me especializando em marketing político. Fazer campanhas eleitorais. Mais tarde então 

assumi a coordenação do ponto de vista da comunicação das campanhas. E, portanto, foi 

algo em que eu fui aprofundando. Eu acho que o jornalismo deu um registo, eu dizia 
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muitas vezes que é possível ser um bom assessor de imprensa – porque depois eu também 

divirjo um bocadinho dos assessores de imprensa. É muito difícil ser um bom assessor de 

imprensa ou de comunicação sem ter um conhecimento profundo do que são as redações 

e o jornalismo. Porque eu acho que muitas vezes eu reconheci isso em alguns colegas 

meus que não tinham bem a percepção do que era importante ou a leitura da imagem que 

nós temos do outro lado. Acho que isso é fundamental. Além das técnicas todas que eu 

aprendi: o estar com os pés bem assentes na terra, a capacidade de não ser um yes man 

nas equipas governamentais. Porque a verdade é que com o jornalismo nós assumimos o 

sentido crítico e isso foi fundamental ao longo da atividade. Por outro lado, eu nunca fui 

um clássico assessor de imprensa. Eu contrariei todos os assessores de imprensa, exceto 

numa ou outra exceção. Mas nós todos éramos uns meros assessores, eu não tenho pejo 

nenhum em dizer isso, um assessor de imprensa. Que se limitavam a fazer uns 

comunicados, que se limitavam a fazer... eu fui muito para além disso, eu sempre tentei 

definir estratégias.  

P – A respeito de estratégias...  

LB – Parte do meu trabalho foi desenvolvido no governo e fez escola na altura. Para já, 

haver uma agenda a semana, a quinzena, ao mês e a três meses. Porque uma própria 

definição da agenda e uma análise do trabalho permite-nos orientar estrategicamente todo 

o plano de comunicação. O que nos leva a ter a nossa própria agenda, independentemente 

das surpresas que haverá sempre. É mais fácil se nós tivermos uma agenda, com a 

programação, do que só andar a reboque dos acontecimentos. 

P – Que é uma atuação... 

LB – Do que o comunicadozinho. E outra questão é também fazer valer a importância do 

cargo de assessor de comunicação. Eu penso que quando comecei era um assessor de 

imprensa e ao fim de pouco tempo já era um assessor de comunicação, e quando saí já 

era claramente um estratega de comunicação, fazia parte do processo de comunicação, na 

orientação estratégica do que era definido. E eu não consigo conceber nos dias de hoje 

uma organização política a sério em que os responsáveis pelo processo de comunicação 

não façam parte do processo de decisão. Tem que partilhar, tem que ter pelo menos o 

conhecimento. E tem que dar a sua perspectiva, porque o momento de comunicação é 

preponderante e fundamental no processo de decisão política. Não é o que faz a política, 

mas é um elemento importante na definição da estratégia política. Sem boas políticas, não 
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é possível haver boa comunicação, isso aí é verdade. Mas ajuda muito haver esse 

conhecimento. Uma pessoa pode trabalhar imenso, mas depois se não sabe comunicar ou 

se não tem uma perspectiva, depois é difícil. Por outro lado, eu, com as experiências de 

governo, às vezes quando estou em contato com colegas meus, ainda agora, a questão de 

poder, nos ministérios, pergunto-lhes às vezes, digam-me cinco coisas que vocês estejam 

a fazer. E às vezes eles têm muita dificuldade. E eu digo que isso só mostra que vocês 

não têm preparado o vosso plano estratégico. Vocês nem sabem o que estão a fazer do 

ponto de vista da comunicação. Vocês só tinham que chegar aqui, seja numa conversa 

informal, seja numa reunião e dizer: a nossa prioridade é esta, esta, esta, esta e esta. A sua 

lógica política. E é esse o rumo do trabalho que nós devemos ter. Por outro lado, sermos 

as antenas permanentes do que se passa à volta para o interior, porque, normalmente, do 

ponto de vista das estruturas, os assessores jurídicos e económicos são sempre tipos que 

estão muito mais fechados, não têm esta abrangência – é claro que há exceções, tipos que 

tem uma sensibilidade muito grande – mas por norma são mais técnicos, são mais 

tecnocratas. E, para piorar, gostam sempre de dizer aquilo que o chefe gosta de ouvir. 

Nós, dentro das equipas, temos ainda a responsabilidade de às vezes sermos o provocador, 

o elemento de reação, o elemento de suscitar e dizer não: ter a coragem de dizer não, que 

isto não está certo, está errado. A pior coisa que pode existir é um yes man no cargo da 

comunicação. É a pior coisa que pode existir. Não pode abrir brechas, não pode dizer lá 

fora que a pessoa esteja em divergência, mas internamente, fechados, deve dizer tudo 

aquilo que acha. Também não dar aquela imagem de que é seguidista. Muitas vezes, eu 

próprio fazia uma certa autocrítica: eu compreendo o teu ponto de vista, até aceito, mas 

tem que perceber que o nosso ponto de vista é este, este e este. Pode estar certo, pode 

estar errado, mas é a minha perspectiva. 

P – Em termos de ser jornalista e passar para a assessoria. A questão de não 

retornar, de ser definitiva a passagem para a assessoria, teve um lado ético? 

LB – Apesar de que as fronteiras do jornalismo estão cada vez mais esbatidas e até, 

inclusive, acho que hoje... quer dizer, o que eu aprendi ao longo destes anos na política 

seria muito útil para o jornalismo. Mas acho que há opções na vida que demos tomar e, 

do meu ponto de vista pessoal, na reflexão que eu fiz, a passagem foi uma coisa definitiva. 

Tem a ver com outras lógicas também: carreira, pessoal etc., mas eu próprio acho que eu 

não ficaria bem comigo próprio, no sentido que eu acho que perderia um pouco aquela 

equidistância. Sair do poder para voltar ao jornalismo não me parecia... talvez também eu 
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não sentia isso se fosse uma paixão de vida. Havia alguns colegas meus que era uma 

paixão de vida. Não tem a ver com qualidade, mas era uma missão. Eu simplesmente não 

sentia isso. Nunca tive esse chamamento. Talvez por isso também, na opção ética que eu 

tomei, e foi uma opção ética, eu achei que quando dei aquele passo tinha que ser 

definitivo. Não havia volta a dar.  

P – Ser assessor acabou por definir toda a sua carreira profissional. Atualmente faz 

assessoria empresarial? 

LB – Essencialmente, o que é que eu sou. Atualmente, um empresário. Em que tenho uma 

componente forte na área da comunicação. Mas é uma comunicação mais institucional, 

mais empresarial, mais política geoestratégica. Depois, aceitei o cargo de diretor de 

comunicação do Benfica, onde só coordeno. Tenho uma coordenação, não estou lá a 

tempo inteiro, mas tenho uma coordenação. Mas, essencialmente, o que eu faço é ajudar 

as organizações a... estrutura de comunicação das organizações. Portanto, o que é que 

sou: um empresário, mas também um consultor de comunicação especializado em 

algumas áreas, mais institucional e empresarial. 

P – E como vê hoje a relação entre jornalistas e assessores? 

LB – Isto é um paradoxo. Eu acho que o jornalismo está a passar por um momento difícil. 

E acho que, apesar de tudo, os mais novos são mais desconfiados em relação à relação 

com os assessores. Pela sua insegurança e impreparação, eu percebo isso. Antigamente, 

apesar de tudo... eu sempre tive uma boa relação com a maior parte das pessoas, porque 

para mim era muito claro que eu tinha um dever enquanto assessor, de dar as minhas 

explicações, mas respeitando na íntegra depois o trabalho que fosse efetuado pelos 

jornalistas. Claro que muitas vezes eu discutia com eles: tu és do partido A, fazes isto, 

aquilo. Mas percebi exatamente sempre qual era a divisão de tarefas, o patamar. Não me 

incomoda nada o contato. Acho isso uma coisa perfeitamente absurda. A pessoa pode 

falar perfeitamente e pode tomar o seu juízo, ter as suas opiniões no seu trabalho. O que 

é grave e muitas vezes eu sinto aqui, os jornalistas telefonam só por telefonar. Isso 

acontece muito hoje em dia. Já estão com a ideia feita, programada, ou pelo seu chefe, ou 

por si próprio, e muitas vezes nem os factos os levam a alterar a sua posição. Agora, acho 

também que depende do tipo de jornalismo, que o televisivo... Por incrível que pareça, 

acho o seguinte: o televisivo ou de agência é mais distante, mais equilibrado. Por incrível 

que pareça acho que o do jornal é o que está mais marcado. Quer dizer, o mais 
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tendencioso. Chega uma altura que bastava ler o título e eu já sabia quem era o jornalista, 

o que é terrível. Agora, eu acho que a relação não mudou muito, exceto no sentido que 

vejo os mais novos mais frágeis e mais desconfiados. Ou aceitam mais facilmente aquilo 

que lhe é dado, por uma questão de eficácia do trabalho, porque hoje em dia é pedida 

tanta coisa para fazer dentro de uma redação,ou estão logo desconfiados à partida, acham 

logo que estão sendo manipulados, mas isso tem a ver com insegurança.  

P – Como a passagem pelo jornalismo e pela assessoria mudou essa visão da relação 

entre jornalistas e assessores? Nesses vinte anos, o que acha que mudou? 

LB – Verdadeiramente, eu acho que não tem havido grandes alterações. Eu acho que, 

naturalmente, há uns picos, uns momentos, há uns com a ilusão que controlam, o que é 

completamente absurdo, ainda mais na área da política. Eu chegava a divertir-me. Aliás, 

todo e qualquer cliente que eu tenha que dizia que é possível controlar, eu dizia: esqueça, 

quem diz isso está a vender gato por lebre. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que ao 

longo dos anos continua. E, ao contrário do que se diz, eu não sinto isso, salvo raras 

exceções. Na minha área, as relações do Jornal de Notícias e do Jogo com o Futebol Clube 

do Porto, se eles dizem para pôr azul, eles põem. É uma exceção. Agora, na generalidade, 

o que eu sinto é que ainda, apesar de tudo pode haver alguma promiscuidade, mas essa 

promiscuidade apesar de tudo não tirou... há uma independência por parte dos jornalistas. 

Também não parto do princípio que seja possível dominar, controlar, influenciar. Não 

vale a pena, as circunstâncias dos factos muitas vezes levam a que as coisas sejam 

melhores ou sejam piores. Como eu já vivi ciclos, já vivi fases hegemônicas, em que toda 

a gente dizia bem, depois já todos diziam mal, já vivi tantos ciclos que hoje talvez tenha 

uma visão um bocadinho mais fria, mais distante. Acho que não há. Acho que tudo tem a 

ver com a melhor ou pior preparação dos jornalistas. Isso preocupa-me. Apesar de esta 

ser uma das gerações mais preparadas, talvez seja das profissões em que a diferença é 

muito grande, porque os jornalistas de há 20 anos eram pessoas muito mais estruturadas 

e preparadas porque até para assinar uma peça, para assinar uma reportagem, para lá 

chegar, havia todo um percurso. E, hoje em dia, eu às vezes fico até surpreendido com 

alguns jornalistas que eu por acaso até lido. Não é possível haver bom jornalismo com 

alguém que não tenha hábitos de leitura, que não tenha uma cultura geral mínima, que 

quando uma pessoa começa a falar sobre determinados assuntos perceba que a pessoa que 

está ali não é do nosso mundo. Antes no jornalismo, seja na política, seja na cultura havia 

alguns gostos comuns, havia conversa, havia movimento, havia debate, havia discussão 
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e hoje muitas vezes eu fico... às vezes encontro pessoas que tanto estão no jornalismo 

como poderiam fazer qualquer outra coisa. Vão para a comunicação, de repente até 

gostavam do marketing, e vão para o jornalismo porque acham que é um sonho, mas é 

um sonho de aparecer na televisão. Depois, aquilo tudo começa-se a espremer e não há 

ali nada. E isso eu sinto uma grande diferença. Aliás, se nós olharmos para as televisões, 

que é o caso paradigmático, se virmos a composição das equipas, mesmo as mais jovens 

e o que vimos, hoje a diferença é brutal. Os mais jovens há vinte anos já eram pessoas 

que valia a pena um bocadinho conversar.  

 

 

Entrevista com Manuel Meneses 

 

P – Como é que conheceu o ministro para o qual foi assessor? 

MM – Fui assessor de dois ministros. O primeiro foi o ministro da Agricultura, Sevinate 

Pinto. Já o conhecia. Não profissionalmente, porque ele é casado com uma prima de um 

grande amigo meu de infância e eu conhecia-o por laços de proximidade, de amizade. O 

segundo ministro foi o Álvaro Barreto, foi na sequência deste, quer dizer, quando o 

governo mudou... eu não queria, eu não queria continuar, mas foi-me pedido que eu 

continuasse. Desta vez com o ministro da Economia. 

P – Tinha quantos anos de jornalismo quando foi para o governo? 

MM – Isto foi em 2002, desde 1976, tinha 26 anos.  

P – Tinha curso superior? Qual a sua formação? 

MM – A minha formação ... frequentei o curso de direito até ao quarto ano, não cheguei 

a acabar, nessa altura fui para a BBC de Londres. Tenho a minha formação feita lá. Já 

não cheguei a acabar o curso de direito nessa altura. Posteriormente fiz um curso de 

Relações Internacionais. Ciência Política e Relações Internacionais. 

P – E quando foi para o governo estava na RTP? 

MM – Estava na RTP.  
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P – E qual a justificativa que o ministro deu para convidá-lo? Por que escolheu a si? 

MM – Em princípio foi por que me conhecia.  

P – E o segundo ministro? 

MM – Foi porque, quando mudou o governo, o ministro da Economia perguntou se 

poderia recomendar a alguém e o ministro que ia a sair recomendou o meu nome. E nessa 

altura eu estava muito renitente em voltar à assessoria. 

P – Por quê renitente? 

MM – Porque é um trabalho muito penoso. É duro, muito mais duro do que as pessoas 

possam imaginar, é muito penoso, porque nós... isto é minha experiência pessoal. 

Enquanto jornalista, eu controlo a minha vida, controlo os assuntos sobre os quais vou 

falar, os assuntos que vou tratar, os assuntos que vou cobrir, as reportagens que vou fazer, 

enfim, dentro de certos limites. Quer dizer, quando me pedem uma reportagem, posso 

orientá-la de uma certa forma ou de outra, conforme eu entender, ou pelo critério que eu 

entender que deve ser usado. Enquanto assessor, eu estou completamente sujeito àquilo 

que são as solicitações dos jornalistas. Quando toca o telemóvel de manhã, quando 

chegamos ao gabinete de manhã, nós não fazemos a mínima ideia do que nos vai 

acontecer. Que perguntas é que vão fazer, que assuntos é que vão interessar os jornalistas 

e, portanto, a partir daí, podemos ter a vida completamente virada do avesso. Quer dizer, 

há muita coisa que não sabes, temos que buscar informação, recolher informação, para 

responder às solicitações.  

P – O ministro sabia o que pretendia de um assessor de imprensa? 

MM – No meu caso, acho que não. Acho que queria alguém que pudesse servir um pouco 

como porta-voz, basicamente, e que gerisse esta relação que é entre aquilo que os 

jornalistas querem saber e aquilo que ele está disposto a dizer, que ele pode dizer ou que 

lhe interessa dizer. Portanto, era um pouco isto o que me foi pedido que fizesse, nos dois 

casos. Agora, era muito mais forte a pressão dos jornalistas para pedir informações sobre 

as mais variadas coisas e, depois, aqui em Portugal acontecem determinadas coisas e 

penso que nos outros países não é tanto assim. Eu tenho alguma experiência de Inglaterra 

e não é assim... Há informação, factual, estatística, informação institucional, sobre como 

funcionam as coisas, que não precisa ser o gabinete do ministro a responder. São 
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informações estatísticas, são dados concretos, mas é frequente estarem a perguntar: qual 

é a produção anual de batata? Eu sei lá, o ministro não sabe e quando precisa saber 

pergunta aos serviços. Mas os ingleses têm isso organizado. Esse tipo de informação 

pública não precisa ser dada a nível do ministro, pode ser dada ao nível do organismo que 

reúne estas informações.  

P – Em que área do jornalismo trabalhava? 

MM – Internacional.  

P – Quer dizer que foi uma mudança completa... 

MM – Para a agricultura, sim. Fiquei a conhecer o país agrícola que não conhecia. 

P – Você teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar de jornalista para 

assessor de imprensa? 

MM – Tive alguma. Precisamente por causa disto: nunca pensei em fazer carreira de 

assessor. Aliás, não fiz carreira de assessor. Nunca pensei em fazer carreira de assessor e 

hesitei muito em desempenhar essas funções. Embora, a certa altura, as coisas não 

estavam acorrer muito bem na RTP, abriu-se esta oportunidade e foi uma forma de tornear 

os problemas que existiam na RTP nesta altura. A questão ética... eu pus-me sempre 

algumas balizas em relação ao desempenho das funções. Por exemplo, nunca me envolvi 

em questões partidárias. A questão do partido, coisas de política partidária, tratavam com 

os assessores do partido. Eu tratava de assuntos do ministério e que diziam respeito à 

agricultura. 

P – A ideia era de um serviço público, informar as pessoas? 

MM – Exatamente. Tudo o que envolvesse – isso com os dois ministros – tudo o que 

envolvesse questões com o partido, com o partido do governo, entenda-se, não me 

envolvia nelas.  

P – E qual foi o impacto de ter ido trabalhar como assessor de imprensa do governo 

na sua carreira profissional? O que aconteceu? 

MM – Aconteceu que a minha carreira profissional estagnou. Eu acho que isso aconteceu 

com muita gente. A partir do momento em que nós saímos... E, no caso da RTP, era 

possível sermos requisitados, mantínhamos o lugar de origem. Só que nos períodos que 



388 
 

estávamos fora as coisas continuavam a decorrer na empresa e houve gente que foi 

promovida ou que mudava de setor, foi desempenhar outras funções e, no meu caso, eu 

quando voltei, voltei para o sítio onde estava e algumas pessoas tinham em termos de 

carreira prosseguido e algumas passaram à frente. Eu costumo dizer que fiz dois 

percursos. Um percurso até sair e o outro, não foi bem como se voltasse à estaca zero, 

mas foi... 

P – Foi trabalhar na mesma área em que estava antes? 

MM – Eu quando saí estava como chefe de redação e, quando voltei, os lugares de chefe 

de redação estavam preenchidos e, portanto, voltei para o desk.  

P – E esse processo, como vê a volta da assessoria para o jornalismo? 

MM – Como estava na parte internacional e mantive-me sempre na área internacional, 

não houve propriamente conflitos de interesse entre as áreas que eu cobria e as questões 

relacionadas com a política interna do governo. As que se sucederam e as áreas em que 

estive envolvido enquanto assessor. Tanto na agricultura como na economia. Eu cobria 

as relações internacionais, cobria as eleições em França, as eleições em Itália, os Estados 

Unidos, as crises, o Médio Oriente, não havia sobreposição. Nunca tive propriamente um 

choque, um problema de conflito de interesses nessa área. Mas se me pedissem para fazer 

uma reportagem sobre agricultura ou qualquer outra área, para já não fazia, mas nunca 

me foi pedido sequer. Qual foi a pergunta? 

P – Como foi essa passagem? 

MM – Não foi particularmente complicada. 

P – E hoje em dia, como é que vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

MM – Na minha opinião, eu acho que os assessores não deviam ser jornalistas. Porque 

há uma diferença fundamental entre uma função e outra. Por que se recorre a jornalistas? 

Se calhar por que não há assessores ou não há formação para assessores. Há sempre esta 

ideia de que o jornalista, como trabalhou na imprensa sabe melhor como as coisas 

funcionam dentro da imprensa. Por um lado é verdade, mas não quer dizer que não seria 

mais eficaz, também não fazia parte das minhas funções tentar, entre aspas, vender o 

ministro, vender as políticas do ministro. Não tinha essa função... O facto de eu conhecer 

os jornalistas da redação não adiantava grande coisa em relação àquilo que eu estava a 
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fazer. O meu percurso, nesse aspecto, foi ao contrário. Foi mais reativo do que, 

propriamente, proativo, na relação àquilo que era preciso dar como informação. E assim... 

eu me perdi um pouco.  

P – E a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

MM – O assessor hoje em dia deve ser um profissional de comunicação e que soubesse 

lidar. Eu não tinha formação nenhuma, nunca tive formação nenhuma em estratégias de 

comunicação. Uma coisa que não existe em Portugal, que é o porta-voz, que é alguém 

que fala em nome de, como tem os governos, como tem a comissão europeia, que de certa 

forma defendem a posição. A minha posição não era propriamente defender a posição do 

governo, era dar a posição do governo. Eu não defendia. Simplesmente eu dizia: a posição 

é esta. Agora cada um faz dela o que quiser. Não vou dizer que está bem ou que está mal. 

Não fazia juízo de valor sobre o que estava a fazer. Se a posição era aquela, se a decisão 

tinha sido aquela, eu explicava-a toda, mostrava os fundamentos, mas não a discutia. 

P – A passagem pela assessoria de imprensa mudou sua visão da relação entre 

jornalismo e assessoria? 

MM – Mudou. Mudou porque percebi que nem sempre do lado dos jornalistas as coisas 

eram postas de uma maneira muito honesta.  

P – Como assim? 

MM – Eu dou um exemplo. Pelo tipo de perguntas que era feito, a certa altura conseguia-

se perceber quem é que tinha dito ao jornalista ou quem é que tinha suscitado ao jornalista 

essa linha. Eu tive situações em que tive uma reunião com diretores gerais, como o 

ministro e alguns técnicos sobre alguma coisa que se estivesse a preparar para fazer, uma 

coisa a ser apresentada, uma legislação, seja lá o que for. Portanto, um número restrito de 

pessoas. Eu participava só como observador, para saber o que é que se passava. Acabava 

a reunião e dentro de cinco minutos tinha um telefonema: parece que estiveram nessa 

reunião a discutir esse assunto assim ou assado. É possível? Alguém dentro disse isso 

fora. E é muito complicado gerir esse tipo de coisas. Também me apercebi a certa altura 

que havia jornalistas que tinham artigos prontos para serem publicados e só lhes faltava 

a confirmação de um facto ou uma citação para justificar o artigo e muitas vezes eu disse: 

não, sobre isso não falo. Já estava tudo preparado. 
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P – E essa passagem no seu processo de trabalho. Mudou alguma coisa na forma de 

fazer jornalismo o conhecimento do funcionamento do governo? 

MM – Mudou e não mudou. Mudou neste aspecto: era mais fácil, passou a ser mais fácil 

descodificar aquilo que estava a ser dito, seja pelo ministro, seja pelos outros assessores, 

já depois de deixar de ser jornalista. Eu cobri, por exemplo, as cimeiras da terceira 

presidência [portuguesa da União Europeia], eu já estava deste lado, e é mais fácil 

descodificar aquilo que está a ser dito pelos ministros. Mas, tirando isso, não altera 

significativamente nada. E depois de ter deixado de ser assessor voltei a ser contatado por 

dois governos, ministros de dois governos diferentes, de partidos diferentes, e disse que 

não. 

P – Atualmente está reformado. Há quanto tempo? 

MM – Desde outubro de 2014.  

P – Então foram mais dez anos de jornalismo depois de sair do governo? 

MM – Sim. Saí da RTP, depois ainda estive alguns meses. Tenho 68 anos, também já não 

quero mais.  

 

 

Entrevista com Margarida Bon de Sousa 

 

P – Como é que conheceu o ministro para quem foi ser assessora de imprensa? 

MBS – Fui convidada pelo João Paulo Velez, que era o assessor principal, e eu tinha 

acabado de sair do Diário de Notícias, por decisão própria. Fui convidada e, como estava 

desempregada, não recusei. Não conheci logo o primeiro-ministro, fui conhecendo aos 

poucos, e não vou dizer o que penso sobre ele porque... 

P – Não é esse o interesse da entrevista, não faz parte da tese a área política, faz 

parte o seu processo, não pretendo individualizar. 
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MBS – A minha função era sobretudo organizacional do gabinete de imprensa. Nós 

chegamos lá, nem o contato dos jornalistas tínhamos, portanto foi preciso fazer uma base 

de dados, foi preciso gerir pessoas, foi preciso uma série de tarefas, com as quais eu fiquei. 

Nem tinha uma proximidade muito grande com o primeiro-ministro, era o João Paulo que 

tinha, e basicamente eu garantia a retaguarda. É o trabalho que gosto de fazer. Por minha 

sugestão, começamos a ter reuniões semanais com todos os assessores de imprensa, 

porque havia de início um claro atropelo das agendas, havia, por exemplo, dois 

acontecimentos relevantes de dois ministros diferentes no mesmo dia. Portanto, foi 

necessário olear essa parte, também foi o meu papel. 

P – Quantos anos de jornalismo tinha quando foi ser assessora de imprensa? 

MBS – Eu comecei no jornalismo em 79, não diretamente no jornalismo, mas como 

secretária da seção de economia do Expresso, depois tirei o primeiro curso de Ciências 

da Informação na Católica que houve em Portugal. Quando saí fui para o Correio da 

Manhã, julgo que em 81. Em 82 fui despedida por causa de uma greve do Correio da 

Manhã, e entrei na televisão. Estive na televisão 10 ou 11 anos e depois entrei em 92 para 

o Diário de Notícias, de onde saí em 2003. Já tinha bastantes anos de profissão. 

P – Qual a justificativa que lhe deram para convidar a si para assessora de 

imprensa? 

MBS – Pela minha experiência e outra coisa, a confiança também, porque quando se está 

num gabinete de um primeiro-ministro é preciso as pessoas terem solidariedade, é preciso 

terem ética, não é? Julgo que foram as duas coisas, meu profissionalismo e a minha 

equidistância política, apesar de ser próxima da direita nunca fui filiada em nenhum 

partido, a minha capacidade de julgamento, a minha relação com os jornalistas. 

P – Em que área do jornalismo trabalhava? 

MBS – Economia. Eu sempre trabalhei em economia. Muito anos. Desde que entrei no 

Diário de Notícias, estive um ou dois anos no Internacional e viajei bastante, fui para a 

Rússia, fui para a Polónia, fui para a Ucrânia, cobri essa parte toda, e depois convidaram-

me para ir para a economia e fui para a economia. 

P – Teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar de jornalista para 

assessora de imprensa? 
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MBS – Não. Até porque era uma área que eu não cobria, de que eu estava longe. Embora 

conhecesse e conheço muitos deputados, e embora tenha tido trabalhos na Assembleia da 

República por conta da economia, eu nunca fui ligada à política, nunca escrevi sobre 

política, era uma área completamente nova, para mim foi um desafio, não me arrependo, 

aprendi imensa coisa e nunca senti dualidade. Eu vinha de um mundo diferente. Eu vinha 

do mundo dos números, vinha do mundo dos empresários. Economia é muito mais difícil 

do que política, porque você está sempre sujeito a processos. As pessoas têm que ser 

muito mais objetivas e eu vinha desse mundo. Era um mundo em que estava há não sei 

quantos anos. Nesse aspecto, nunca me senti dividida.  

P – E quando saiu do governo foi trabalhar para onde? 

MBS – Eu quando saí do governo parti a bacia, estive um ano em casa. Fui trabalhar para 

o Oje, também fazendo economia, e depois do Oje fui para o I, também a fazer economia. 

Nunca cobri política, nunca escrevi sobre política, acho que é mais difícil alguém que 

depois seja reintegrado num órgão de comunicação social a escrever sobre política. As 

minhas fontes não eram políticas, embora tenha criado laços com quem fez parte do 

governo, e mais com o PSD, porque curiosamente a minha relação com os deputados foi 

sempre mais próxima com PS do que com o PSD ou CDS. Do CDS também era próxima, 

mas era sempre em questões económicas, nunca pus em questão esse regresso. Eram dois 

mundos completamente antagónicos, diferentes, distantes, embora, claro, a economia 

tenha muito a ver com política, mas depende do ângulo em que você aborda... 

P – Se é micro, se é macro, empresas... 

MBS – E mesmo a micro, mais ligada à política, você pode sempre abordá-la de uma 

forma económica e não política. Acho que isso para mim foi pacífico.  

P – E qual a avaliação do impacto de ter ido trabalhar como assessora na sua 

carreira profissional? 

MBS – Basicamente, eu acho que não teve nenhum, porque as pessoas sabem que eu sou 

uma pessoa séria a trabalhar. Quando é preciso investigar eu investigo até ao fim e se há 

amigos meus, o que é normal que eu tenho muitos amigos empresários, eu falo para eles 

e ponho as questões completamente independente da minha amizade. Portanto, acho que, 

neste aspecto, tem mais a ver com o que as pessoas me julgam – que julgam o meu 

trabalho – do que o estigma de ter passado por ali. Eu posso dizer que a minha passagem 
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pelo gabinete do primeiro-ministro me fez perder uma amizade com uma jornalista de 

quem eu era bastante próxima. Só que assim como eu respeito as decisões das outras 

pessoas, peço o mesmo para mim, que respeitem as minhas decisões. Ela ficou 

completamente chocada por eu ter ido trabalhar para o Pedro Santana Lopes. Porque eu 

acredito que se fosse para um dirigente do PS ela não teria as mesmas reticências. Por 

outro lado, é assim. Eu também organizei o Congresso dos Jornalistas em 96, estava na 

comissão executiva. Portanto, as pessoas conheciam o meu trabalho conheciam a minha 

maneira de pensar, conheciam o meu distanciamento em relação a algumas situações. Eu 

tenho alguma coisa meio estranha que é assim: eu saio dos sítios e fecho a porta. E acho 

que quando eu saí – acho não, tenho a certeza – que quando eu saí do governo fechei a 

porta. Funciono muito assim. 

P – E a volta ao jornalismo depois, houve alguma dificuldade, alguma questão? 

MBS – Não, a única questão que se colocou, houve outros jornalistas que queriam saber 

como é que tinha sido a minha passagem pelo governo. Eu nessas situações acho que sou 

leal, portanto, nunca comentei, nunca contei, nunca dei a minha opinião sobre o Pedro 

Santana Lopes. É uma questão de princípio e, portanto, nunca fui colocada em situações 

mais complicadas porque nunca me pus a jeito.  

P – Como vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

MBS – Uma das coisas que nós procuramos fazer durante o tempo do governo do dr. 

Pedro Santana Lopes foi respondermos cabalmente a cada pergunta que nos colocavam 

e, se houvesse documentos, nós entregávamos os documentos. O que eu penso acerca dos 

jornalistas é que muito poucos fazem esse trabalho de uma forma séria. E prestam-se a 

milhares de entendimentos porque não são profissionais. Há uma coisa que eu acho que 

é determinante para nos colocar no papel de assessores é que os nossos salários são pagos 

pelo erário público. nesse sentido, quando nós saímos do governo, passamos a pasta, julgo 

que foi ao David Dinis [Damião]. Passamos a pasta integralmente. Ou seja, os contatos, 

os dossiers, as fotografias, organizamos tudo e passamos tudo. E eu penso que há poucos 

assessores de imprensa que o fazem, porque abstraem-se de que quem está a pagar são os 

impostos dos contribuintes e, portanto, jogam com os jornalistas: não respondem, a gente 

tenta ligar cinco vezes e eles não dizem nada, não esclarecem coisa nenhuma, só 

confundem – com algumas exceções. Não que sejam todos assim. Há exceções e ainda 

bem que há exceções, porque há pessoas que trabalham na linha que nós tentamos 
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trabalhar quando estávamos no governo do doutor Pedro Santana Lopes. Penso que eles 

causam mais ruído do que propriamente ajudarem a nós trabalharem de uma forma eficaz. 

Por outro lado, eu tenho, graças da Deus, os telemóveis da maioria dos ministros tanto do 

PS quanto do PSD, porque há muitos anos que eu sou jornalista. Portanto é normal que 

eu tenha uma proximidade e é normal que quando eles vão para o governo as coisas não 

mudem, pelo menos com alguns deles. Eu tinha o contato direto com os ministros ou 

secretários de Estado quando eu queria e isso se hoje fosse jornalista no ativo continuava 

a ser exatamente a mesma coisa. 

P – A sua passagem pelo governo mudou a visão que tem da relação entre jornalistas 

e assessores de imprensa? 

MBS – Mudou neste sentido: nós tentámos ser ao máximo profissionais e acho que isso 

de alguma maneira contribuiu para a minha volta ao jornalismo. Ou seja, as pessoas que 

falavam comigo sabiam que eu respondia exatamente às questões que elas queriam. 

Portanto, para mim isso foi uma mais valia e não um défice. Eu sempre tive boas relações 

com os jornalistas, eu lembro-me apenas de uma situação que foi um confronto com uma 

jornalista, que ela nem sequer quis receber os documentos. Tinha as ideias feitas e, 

portanto, tudo o que fossem papéis não quis ler. Eu não acho que isso seja também uma 

posição ética de um jornalista. Afora isso, tudo correu lindamente, eu acho que é assim: 

não foi tanto, com os jornalistas, mas houve uma coisa que eu percebi que é o 

partidarismo, a máquina partidária, como é que ela funciona quando ela chega ao poder. 

E, de facto, são pessoas muito pouco preparadas, são pessoas, que na maioria das 

situações põem mais grãos de areia na engrenagem do que ajudam a engrenagem, e isso 

para mim foi surpreendente. Hoje eu sei que é assim em todos os partidos, pelo menos no 

PS e no PSD. Com os jornalistas nunca tive problemas exceto essa situação concreta e 

acho que isso contribuiu para a minha volta e isso contribuiu para ser respeitada pelas 

pessoas. Eu não passo rasteiras, não retalho a informação. 

P – O que eu queria saber é sobre a situação: estamos diante de dois lados, em que 

um pede a informação e o outro dá a informação. O seu caso é um. Mas deu para 

ver o quadro geral dessa situação? 

MBS – Nós sempre demos orientações a todos os assessores do governo para 

responderem a todas as perguntas dos jornalistas. E penso que isso, apesar de tudo, correu 

bem. Apesar de todo o resto, apesar da confusão que houve, as discrepâncias que houve, 
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o governo do doutor Pedro Santana Lopes – e eu falo por todos os assessores – sempre 

respondeu às perguntas dos jornalistas, sempre atenderam os jornalistas, e isso foram 

orientações que foram dadas do gabinete do primeiro-ministro e que as outras pessoas 

seguiram. Portanto, a esse nível eu acho que nós ganhámos todos pontos, porque ninguém 

nos acusou de ermos boicotado o trabalho dos jornalistas. Como lhe digo, eu sei que não 

é assim em todos os governos, não sei como é que agora a presidência da república age, 

mas isso eu acho que depende de algumas orientações, depende da seriedade e da ética, 

dos jornalistas que estão lá.  

Ah, esqueci-me de dizer uma coisa: eu também fui assessora da CAP. Eu dava-me muito 

bem com o João Machado e gosto imenso dele. E fui eu que deitei abaixo o ministro da 

Agricultura. Não me lembro do nome dele.  

P – Mas isso foi em que período? 

MBS – Foi logo a seguir a eu sair do governo do Santana.  

P – Antes da fratura da bacia? 

MBS – Antes do Oje, acho eu.  

P – Depois do ano em que ficou parada? 

MBS – Sim, depois do ano em que fiquei parada fui ser assessora. E nós deitamos abaixo 

o ministro da Agricultura com relatórios e com dados. E ele acabou por se demitir, ou 

saiu, ou não foi reconduzido no segundo governo do Sócrates. E eu acho que essa é a 

melhor maneira de uma pessoa lidar quando está numa assessoria de imprensa. Contra 

factos não há argumentos, e o que você tem que fazer é preparar dossiers profissionais, 

dossiers que passa a determinados jornalistas – você não vai passar a jornalistas em quem 

não confia – e no fundo foi isso que nós fizemos no Santana, que é procurar em cada 

momento ajudar o máximo possível os jornalistas com factos, não com opiniões. Acredito 

que isso, de alguma maneira minimizou o desgaste do governo Santana Lopes. Não sei 

se me fiz entender. 

 

[Após ter terminada a entrevista, ela afirmou que tinha mais a dizer. O gravador foi 

ligado novamente e:] 
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MBS – Que é assim. A dada altura, a SIC e o grupo do Diário de Notícias começaram a 

atacar o Santana de uma forma, como é que eu vou dizer, muito degradante. Eu tive que 

telefonar um dia a um amigo meu que tinha influência no grupo da Lusomundo – na altura 

era Lusomundo – para não deixar sair uma notícia, porque era demasiado degradante, era 

uma situação que eles nunca fariam com um governo do PS, por exemplo. Aliás, viste o 

Sócrates, só agora é que se está a julgar o Sócrates. Mas os governo de esquerda têm 

muito mais influência sobre a comunicação do que os governos de direita e o que passa 

bem na esquerda não passa bem na direita. E outra vez tive de falar pela mesma razão ao 

Alcides Viana, de quem sou amiga, porque trabalhei com ele na televisão, também para 

tirar uma peça da SIC, e ele tirou. Porque nós não fizemos isso na base do poder, na base 

da chantagem – percebe? – fizemos isso apelando a um certo resguardo da figura de um 

primeiro-ministro, independentemente de ser o Santana ou não. E das duas vezes correu 

bem. Eu não considero isso censura, eu considero é que seja quem é o primeiro-ministro 

tem que haver um certo decoro na maneira como tratamos a pessoa que dirige os destinos 

do país. E, portanto, essas minhas duas intervenções foram relativamente a notícias que 

degradavam completamente a imagem do primeiro-ministro.  

 

 

Entrevista do Maria de Lurdes Sousa 

 

P – Como é que conheceu o ministro para quem foi fazer assessoria de imprensa? 

MLS – Para ser exata, eu não conhecia o ministro antes de trabalhar para ele. Eu conhecia 

era o secretário de Estado, na altura, da Defesa do Consumidor, era o Fernando 

Serrasqueiro. Ele, eu conhecia, e foi através dele que fomos fazer assessoria ao ministro. 

Os secretários de Estado não tinham assessores diretos. Nós fazíamos assessoria ao 

ministro e aos secretários de Estado. Na realidade, não conhecia o ministro pessoalmente. 

P – Quantos anos de jornalismo tinha quando foi ser assessora? 

MLS – Eu tinha doze anos.  

P – E a formação era em... 
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MLS – Em Ciências da Comunicação, sim.  

P – Quando conheceu o ministro, qual a justificativa que ele deu para convidá-la 

para ser assessora? 

MLS – Olha, foi precisamente porque o Ministério da Economia, na altura tinha muitas 

áreas. Foi um dos megaministérios do governo. E então nós éramos vários assessores de 

imprensa, sendo que a ideia era distribuí-los pelas áreas. E uma vez que nós tínhamos a 

defesa do consumidor e era uma área em que se queria apostar muito, e era uma área 

muito popular, no sentido positivo do termo, e como eu estava num jornal, no Correio da 

Manhã, que era também popular, acharam que eu era uma pessoa indicada para agarrar 

essa área, por saber me mexer bem, para chegar mesmo ao público, ao povo. 

P – E você trabalhava na área do ministério? 

MLS – Eu trabalhava na política.  

P – Então foi uma mudança de área? 

MLS – Foi, foi, foi. 

P – Você teve alguma dúvida em relação à questão ética de mudar do jornalismo 

para a assessoria de imprensa? 

MLS – Para ser sincera, não. Porque nunca pensei em voltar. A partir do momento em 

que optei por ir, sempre achei que nunca voltaria. 

P – E por quê não? 

MLS – Lá está. É uma questão ética. Porque enquanto em outros países existe aquela 

carreira de assessor de imprensa, e até muda um governo e os assessores de imprensa são 

os mesmos – é uma carreira – nós aqui não, é quase uma opção política. A partir do 

momento em que vamos trabalhar para um governo de uma determinada cor política, 

automaticamente ficamos conotados com essa cor política, quer se queira, quer não. E 

acho que regressar ao jornalismo colocava-me sempre naquela posição de: OK, vou 

continuar a escrever sobre política? Quer dizer, se escrevo alguma coisa menos favorável 

ao Partido Socialista, vão dizer: foi amiga deles e agora foi cuspir no prato onde comeu. 

Se escrevia alguma coisa favorável: olha está a proteger os amigos. Aqui, em Portugal, 

pelo menos, coloca-nos sempre numa situação complicada.  
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P – Mas vontade deve ter tido de voltar ao jornalismo? 

MLS – Não. Virei mesmo as costas.  

P – E quando saiu, o que foi fazer exatamente? 

MLS – Exatamente isto. Uma loja de artesanato. Porque eu já fazia artesanato como 

hobby, há muitos anos. Desde miúda que faço artesanato. E quanto mais estressada, mais 

vontade tenho de fazer estes trabalhos. Enquanto estive no governo, como deve imaginar, 

o estresse era muito e usava muito isto como escape. Já tinha a ideia de: no dia em que 

eu... E comecei a fazer assim, a pôr em algumas lojas, a fazer algumas feirinhas, para ver 

se as pessoas eram receptivas ao trabalho ou não. E já tinha ideia: quando isto acabar, eu 

vou me dedicar ao meu hobby e vou fazer do meu hobby profissão. E foi o que fiz. 

P – Qual a avaliação de ter ido trabalhar como assessora na sua carreira 

profissional? 

MLS – Acho que aprendi imenso. Aprende-se imenso. É muito interessante perceber o 

que a gente chama o outro lado. Não é tão fácil como as pessoas pensam. Sobretudo para 

nós que também tivemos do lado do jornalista. Mas percebo que é importante para um 

político, sobretudo para aqueles que são menos políticos, como era o caso do primeiro 

ministro com quem eu trabalhei [Manuel Pinho], o segundo não, o segundo sabia de 

política mais do que qualquer um, o Vieira da Silva. Ensinar política ao Vieira da Silva é 

ensinar o sermão ao padre. Mas o Manuel Pinho não era um ministro político, como se 

veio a perceber. E acho que, de facto, é importante para eles também, que nós já tenhamos 

sido jornalistas. E, para nós, jornalistas, acho que é importante também perceber o que é 

que se passa no outro lado, porque é que às vezes certas mensagens passam e outras a 

gente diz: 'Ah a mensagem foi mal transmitida.' Foi mal transmitida por quê? O que é que 

falhou? O que é que está por trás? É muito importante. Eu acho que se aprende imenso. 

Não me arrependo nada. Apesar de ter virado as costas, não me arrependo. Gostei muito.  

P – Atualmente, como é que você vê a relação entre jornalistas e assessores de 

imprensa? 

MLS – Eu acho que há um bocado o mito de que jornalista e assessor de imprensa são 

quase inimigos. Eu acho não tem que ser assim. Bem pelo contrário. Eu acho que o 

assessor de imprensa, quando está, entre aspas, a defender o ministro, está a fazer o seu 
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trabalho, com certeza, mas acho que se nós respeitarmos o trabalho de quem está do outro 

lado, que é normal que faça perguntas, que é normal que incomode, que é normal que 

chateie... Eu posso lhe dizer, que estive seis anos no governo, não tive nunca nenhuma 

chatice com nenhum jornalista.  

P – E a visão que tem da relação entre jornalistas e assessores de imprensa mudou 

depois de ter passado pela assessoria? 

MLS – Mudou, mudou. Eu sempre tive aquela ideia de que o assessor de imprensa servia 

para esconder coisas. Para não dizer, determinadas coisas. Às vezes também é, 

obviamente, mas não é só. Mudei muito a ideia que tinha dessa relação. 

P – Em que sentido? 

MLS – No sentido positivo. O que eu notei, e isso eu tenho que dizer, me desculpem os 

jornalistas, é que as redações estão cheias de gente inexperiente. Muito mal preparada. 

São atirados aos lobos de um dia para o outro. Eu assisti a conferências de imprensa 

absolutamente constrangedoras, em que os jornalistas iam para lá sem saber do que é que 

estavam a tratar. Põem o microfone à frente do político, ele diz o que quer, e não fazem 

nem uma pergunta, às vezes. Há muita gente mal preparada. Infelizmente, no jornalismo 

em Portugal estão a se afastar as pessoas com experiência, pessoas que sabem, que andam 

nisto há muitos anos, em detrimento de pessoas, isto não é... até podem alguns anos mais 

tarde virem a ser excelentes jornalistas, a questão não é essa, mas por quê? Por que pagam 

mal, sai mais barato. E depois, às vezes, o resultado final é o que se vê.  

 

 

Entrevista com Maria do Céu Novais 

 

P – Como conheceu o ministro para quem fez assessoria de imprensa? Primeiro foi 

a Isabel Pires de Lima. Você conhecia a Isabel? 

MCN – Não diretamente. Eu conhecia várias pessoas que a conheciam. E, portanto, o 

meu nome foi-lhe indicado por pessoas que nós tínhamos em comum e como eu fazia há 
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muitos anos jornalismo na área da cultura, no meio da cultura havia pessoas que me 

conheciam e, portanto, foi assim por pessoas em comum.  

P – Qual a justificativa que a ministra deu para convidar a si para ser assessora de 

imprensa? Ela explicou? 

MCN – Sim. Primeiro recebi um telefonema a dizer ela gostaria de falar comigo porque 

gostava de fazer um convite para trabalhar no gabinete. Aí nem foi ela que telefonou, foi 

o chefe de gabinete que telefonou. E depois, quando eu fui conhecê-la presencialmente, 

o que ela me disse foi que sabia que eu era uma jornalista com muita experiência na área 

da cultura e, portanto, que gostaria de contar com a minha colaboração para ser assessora 

de imprensa dela. Ela fundamentou com o fato de eu ter experiência no jornalismo 

cultural. 

P – E qual a perspectiva que ela queria dar para o trabalho de assessora. Ela 

apresentou alguma visão? 

MCN – Assessora de imprensa. [Ela disse:] Eu gostaria que fosse a minha assessora de 

imprensa. Não justificou, nem apresentou estratégias, digamos "eu quero ser assim com 

jornalistas, eu quero fazer assado", não, ela só disse que gostava que eu assumisse o lugar 

de assessora de imprensa. Portanto, ela não especificou mais nada. 

P – Nessa época trabalhava na Lusa? 

MCN – Não nessa época eu já não trabalhava na Lusa, eu já tinha saído da Lusa Eu estava 

a trabalhar numa pequena empresa de comunicação, já estava do lado da comunicação. 

Tinha deixado o jornalismo há cerca de um ano e meio, sensivelmente, e estava numa 

pequena empresa de comunicação, que já não existe, e eu ainda estava ali num terreno 

misto porque a minha função nessa empresa, eu era responsável pelos projetos editoriais 

dessa empresa. Essa empresa tinha publicações institucionais, publicações a pedido de 

entidades, e eu fazia os conteúdos, geria as publicações, portanto, eu estava ali num 

caminho entre a comunicação e o jornalismo, porque no fundo continuava a escrever, a 

editar e a pensar em conteúdos. E foi nessa ocasião que me chegou o convite. 

P – E esses conteúdos eram na área da cultura? 
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MCN – Estes conteúdos já não eram na área da cultura, eram conforme as entidades com 

as quais essa empresa de comunicação contratualizava. Mas envolvia livros e revistas. 

Era no setor da economia social e no setor das obras públicas. 

P – Na segunda vez que esteve no governo, quanto tempo passou entre a primeira e 

a segunda vez que esteve no governo? 

MCN – Dois meses, porque eu entrei no início do primeiro governo Sócrates, em 2005, e 

acabou em 2009. E depois nós caímos, ou seja, a ministra foi convidada a sair do cargo 

antes do fim da legislatura, em 2008. Portanto, eu estive entre 2005 e 2008 com a ministra 

Isabel Pires de Lima. Entretanto o primeiro-ministro demitiu a Isabel Pires de Lima e nós 

caímos todos. Quando cai um ministro nós caímos todos. Entretanto, o ministro que lhe 

sucedeu na pasta da cultura foi o António Pinto Ribeiro e normalmente os ministros 

querem constituir a sua própria equipa. Há exceções, e portanto uma pessoa fica nessa 

expectativa. O ministro chamou outra pessoa para ficar no lugar da assessoria de imprensa 

e eu estive sensivelmente um mês, um mês e meio antes de transitar para o Ministério da 

Ciência. Eu saí em janeiro de 2008 da Cultura e sensivelmente em fevereiro ou março 

estava no Ministério da Ciência. 

P – Como foi o convite do ministro, como é que ele abordou você? 

MCN – O ministro Mariano Gago já era um ministro que eu conhecia há muitos e muitos 

anos. Eu conhecia o ministro Mariano Gago quase desde que eu era adolescente, porque 

ele dirigia um laboratório e eu, aquelas situações da vida pessoal, eu frequentava esse 

laboratório por que meu namorado trabalhava nesse laboratório. É daquelas coincidências 

e, portanto, eu conhecia-o de eu aparecer lá miúda e depois ao longo da vida, quando ele 

se torna ministro eu entretanto torno-me jornalista e começo a encontrá-lo em algumas 

ocasiões de serviço e tanto eu como a assessora de imprensa dele, que é assessora de 

imprensa dele desde sempre, que é a Dulce Anahory, lembrava de mim. Portanto, houve 

sempre aquele carinho, de me conhecer desde miúda e, depois, quando mais tarde, nas 

voltas da vida, eu deixo o jornalismo e vou para o Ministério da Cultura, a Dulce sabia 

que eu tinha entrado para o governo com as funções de assessora de imprensa e a partir 

daí ficamos sempre em contato, passamos a ser colegas, ela na Ciência e eu na Cultura, 

íamos nos falando. E, portanto, deu-se a coincidência de que quando nós caímos na 

Cultura a Dulce Anahory estava exatamente à procura de uma outra pessoa para a ajudar 

no gabinete de imprensa do Mariano Gago. E, portanto, o convite surgiu naturalmente. 
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P – O convite veio da parte dela, então? 

MCN – Sim, da parte dela, mas conversando primeiro com o ministro.  

P – Teve um caráter diferente, então 

MCN – Teve um caráter diferente. Foi uma coisa mais informal porque eu tinha esse 

conhecimento de longa data com a assessora de imprensa de longa data do Mariano Gago.  

P – Teve alguma dúvida quanto à questão ética de passar da profissão de jornalista 

para a assessoria?  

MCN – Eu nunca mais me vou esquecer do primeiro telefonema que eu recebi como 

assessora de imprensa de um jornalista. Foi uma sensação... eu lembro-me como se fosse 

ontem. Foi uma sensação muito estranha. Muito estranha e eu diria que até um pouco 

desconfortável. De repente, a pessoa compreende que está num papel diferente. À medida 

que ia observando – eu estive dez anos no jornalismo e ao longo desses dez anos nós 

vamos observando muitos colegas que vão passando do jornalismo para a assessoria de 

imprensa, uns voltam ao jornalismo, outros não voltam. Portanto, isso é um movimento 

regular. E também vamos observando os comentários que se tecem à volta dessas 

situações, também as pessoas reagem de uma forma diferente a essas situações. Mas eu 

nunca tive, das observações que fui fazendo e das situações que fui tendo conhecimento, 

eu não tinha aquele preconceito – 'Ah, agora eu vou para assessoria de imprensa torno-

me uma pessoa duvidosa, uma pessoa estranha, vou enganar jornalistas'. Nunca pensei 

isso, sempre tive um entendimento da assessoria de imprensa como um trabalho sério. E 

sempre conheci ao longo da vida assessores de imprensa que faziam um trabalho sério, 

assim como em todas as áreas há pessoas que fazem as coisas com determinados 

princípios e outras não. Mas isso é comum a qualquer área de atividade. Mas eu sempre 

acreditei, sempre achei que a assessoria de imprensa é outra forma de trabalhar com o 

jornalismo, porque, se você conhecer todos os modos de trabalhar do jornalismo, você 

passa a conhecer a cabeça dos jornalistas – já foi um deles – tem muito mais condições 

para colaborar com o produto final que é a informação, que é uma informação que tanto 

o assessor de imprensa quanto o jornalista deve querer que seja o mais rigorosa possível, 

em benefício do conhecimento público. E, portanto, eu achei que esse conjunto de valores 

que eu tinha, essa ideia do serviço público de levar o conhecimento às pessoas, contribuir 

para informar e, por consequência, para criar um pensamento crítico sobre o que se passa 
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na sociedade, todo esse conjunto de valores que me fizeram apaixonar pelo jornalismo, 

eu achei que num outro posicionamento poderia continuar a cumpri-los na assessoria de 

imprensa. Caso contrário não tinha ido. Portanto, a ética acho que é a mesma do 

jornalismo, a questão é que, e isso é completamente claro para todos, a pessoa a partir 

daquele momento está efetivamente daquele lado. E é óbvio que tudo o que colocar no 

campo público, tudo o que passar para a comunicação social, terá o sentido de valorizar 

a imagem da pessoa que nós estamos a assessorar. Mas esse é um dado que toda a gente 

conhece. Portanto, a partir do momento em que toda a gente conhece esse dado, não há 

batota nenhuma. Eu, como jornalista, sempre que falava com um assessor de imprensa, 

sabia a priori que ele estava a tentar defender o seu ministro. É para isso que o contratam, 

para cuidar da imagem do ministro. Não é para o atirar para a fogueira, como é lógico. 

Isso não tem nenhum problema a partir do momento que é um aspecto que todos 

dominam. Portanto, é uma regra do jogo que é conhecida de todos os jogadores. Portanto 

a partir daí e possível fazer um trabalho seriíssimo e respeitar todos os princípios que 

existem no jornalismo, no bom jornalismo. 

P – Qual a avaliação do impacto de ter ido trabalhar como assessor de imprensa na 

sua carreira profissional? 

MCN – Acho que há muitas experiências diferentes. A minha, até agora, não foi muito 

boa, porque eu realmente aceitei o desafio da assessoria de imprensa, convencida de que 

seria uma experiência profissional diferente e enriquecedora, porque realmente a pessoa 

acede a uma série de lugares, situações e dados que no jornalismo não conseguiria ter, 

têm-se uma noção, passa-se para os bastidores, e, portanto, ganha-se uma noção mais 

profunda de tudo o que se passa. Sempre achei que ia voltar ao jornalismo, para mim 

sempre foi claro que ia voltar ao jornalismo, é a minha profissão, eu costumo dizer que 

eu sou jornalista, não estou jornalista, mas sou. Sempre achei que era uma passagem e 

depois regressaria ao jornalismo com toda a tranquilidade. De fato não foi isso que 

aconteceu, até hoje, porque quando terminam as minhas funções de assessora de imprensa 

em 2011, é quando o país mergulha a pique na crise, e portanto era o pico da crise e nesse 

ano começam exatamente as redações começam a ficar mito fragilizadas, começam a 

haver muitos despedimentos, e portanto revela-se um cenário em que eu não tenho como 

voltar. Não consegui. Não havia nenhuma oportunidade, porque todas as redações 

estavam em processos de despedir jornalistas e não de contratar, e eu já estava alguns 

anos fora do meio e portanto não se proporcionou. O que eu posso dizer é que no meu 
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caso pessoal, se tivesse voltado ao jornalismo teria voltado uma jornalista muito mais 

apetrechada do que saí, porque realmente fiz uma viagem aos bastidores das coisas e acho 

que conseguiria perfeitamente tirar partido desse conhecimento privilegiado a que tive 

acesso, sem por em causa a questão ética – isso nem pensar – mas realmente não tive essa 

oportunidade e, pelo contrário, o que me aconteceu é que fui cada vez mais empurrada 

para me afastar da profissão que eu adoro.  

P – Para onde foi trabalhar depois de deixar a assessoria do ministro? Foi trabalhar 

como assessora de imprensa? 

MCN – Depois. Imediatamente depois eu entrei para a função pública. Desde 2011, eu 

integro os quadros da função pública, o que eu acho que é uma coisa completamente 

contrária ao espírito de um jornalista. Acho que qualquer pessoa que tenha sido jornalista 

percebe o quanto há aqui de antagonismo entre o modo de estar no jornalismo e o modo 

de estar na função pública. Eu não consigo me adaptar, sou uma eterna, serei uma eterna, 

espero que não porque espero que terei outras oportunidades profissionais, mas sou uma 

inadaptada nesse sistema da função pública, porque o meu mindset, a minha forma de 

pensar, não se enquadra. Não é melhor nem pior, é diferente. Portanto tenho estado em 

institutos públicos e organismos públicos, a trabalhar nos respectivos gabinetes de 

comunicação. Só que a comunicação ao nível destes organismos públicos – pelo menos 

nestes que eu conheço e já estou no terceiro, já conheci três realidades diferentes na 

administração pública – a gente pode transitar em mobilidade de um para outro – e 

realmente é uma forma, o que eu sinto é que afasto-me cada vez mais do que é a minha 

linha de conforto, a minha linha profissional. Porque o jornalismo é o jornalismo. Na 

assessoria de imprensa de um ministério as redações continuam a ser o nosso dia a dia. 

Nós não estamos lá, mas é nesse diálogo que nós trabalhamos dia a dia, em contato com 

os jornalistas, em contato com as notícias. E, portanto, eu continuei a sentir-me sempre 

no meu meio, estava do outro lado da barricada, mas estava no meu meio: os jornais, as 

notícias, os jornalistas, as conversas com os jornalistas. Nestes gabinetes de comunicação 

já não há nada disso. Portanto, apaga-se esta luz. o que se faz são aquelas coisas mais no 

âmbito da chamada comunicação estratégica, comunicações internas, as noticiazinhas 

para o site, quase que não se fala com os jornalistas, depois a pessoa, no meu caso, que 

eu venho do jornalismo escrito, as pessoas identificam-se como alguém que tem 

facilidade de redação, facilidade de escrever, portanto pedem-me para escrever cartas, 
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ofícios, tudo o que seja escrever. Portanto, eu neste momento estou a milhas do que é o 

meu trabalho. 

P – Neste momento você está no INA [Instituto Nacional de Administração]? 

MCN – Estou no INA. 

P – E antes você esteve onde? 

MCN – Primeiro estive na FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que atribui as 

bolsas, e no Instituto Camões. Na FCT foi mais interessante no início porque foi para 

onde eu transitei diretamente, foi para onde eu entrei por um concurso que abriu para o 

qual eu concorri e entrei, era um concurso para abrir um gabinete de comunicação na 

FCT, que estava desativado há muitos anos, desde o tempo do Mariano Gago. O Mariano 

Gago também dirigiu a FCT, muitos anos atrás. Foi um concurso que pedia um 

profissional sénior, do jornalismo, da comunicação, para abrir, montar de raiz este 

gabinete de imprensa. Foi nesta qualidade que eu entrei, portanto eu criei e fiz renascer o 

gabinete de imprensa e esta foi, apesar de tudo, uma experiência interessante, embora, lá 

está, o clima é muito diferente, o ambiente é muito diferente, mas foi um desafio muito 

interessante e eu ainda senti um pouco que estava com as mãos na massa, digamos. Estava 

dentro da minha área. Mas a partir daí as coisas foram, a exigência foi diminuindo e, 

portanto, o que eu sinto, esta passagem pela assessoria de imprensa poderia ter tido, 

poderia ter feito eu voltar ao jornalismo com outra bagagem, por circunstâncias 

conjunturais, da vida, do destino, chame-se o que quiser não aconteceu e, portanto, o que 

eu acho que o caminho que eu tenho feito é que eu tenho me afastado cada vez mais do 

caminho que é o meu ponto identitário do ponto de vista profissional que é o jornalismo. 

P – Havia uma relação entre o local em que você foi trabalhar e a área tutelada pela 

ministro.  

MCN – Foi. Sim. Foi um concurso público que abriu nessa altura e eu obviamente estava 

no ministério, soube que o concurso abriu e como estava na circunstância de depois, nessa 

altura, estávamos em 2010, a situação política estava bastante instável, percebia-se que a 

situação política podia ser o fim daquela legislatura. E por isso, eu não tinha nenhum 

ponto de retorno. Porque eu rescindi meu contrato com a Lusa, não tinha nenhum vínculo 

profissional, não tinha nenhum sítio para onde voltar. E colocava-se esta questão, nessa 

altura eu já tinha quarenta e picos e portanto tinha que cuidar de ter um emprego, senão 
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eu ficava desempregada e nessa época estávamos a caminhar a passos largos para uma 

situação de crise. Eu estava muito preocupada com essa situação, e as pessoas à minha 

volta também, não é, a Dulce [Anahory] que era minha colega na altura e amiga, todas as 

pessoas, eu tinha uma situação familiar que não era compatível com ficar de um momento 

para outro desempregada. E, portanto, esse concurso abriu correspondendo a uma 

necessidade da FCT e obviamente nós soubemos, porque a FCT era tutelada por nós. Mas 

o concurso, posso lhe dizer que eu tenho orgulho de ter trabalhado com dois ministros 

que em termos de integridade, honestidade e transparência são exemplares. São pessoas 

completamente diferentes, mas a esse nível são exemplares. E, portanto, o Mariano Gago 

nem soube que eu tinha concorrido, ninguém lhe disse nada. O presidente da FCT na 

altura soube que eu concorri, porque até a Dulce comentou com ele, mas foi um processo 

completamente em silêncio e toda gente fez de conta que não sabia até à realização das 

provas. Porque nós fizemos provas, exames de admissão, provas escritas e entrevista. E 

concorreram pessoas de fora, do jornalismo, de outros setores, com as características 

exigidas no concurso, que realmente apontavam para experiência na área do jornalismo e 

da comunicação de ciência e eu tive a nota mais alta no exame escrito, que tinha como 

júri uma pessoa também do jornalismo e só a partir daí é que na altura o presidente da 

FCT falou comigo, de uma forma natural, descansou, porque viu que eu tinha tido a 

melhor nota na prova escrita, precisamente com o cuidado de evitar qualquer pensamento 

do estilo "ah, mas ela está ali, vai ser privilegiada porque vem do gabinete do Mariano 

Gago que tem a tutela da FCT. Portanto é uma situação completamente transparente, não 

teve nada a ver com esse aspecto e o Mariano Gago só soube que eu estava na corrida e 

que tinha a melhor nota mesmo no final do processo. Portanto foi completamente 

transparente, sem nenhuma batota. 

P – A sua passagem pela assessoria de imprensa do governo mudou a sua visão sobre 

essa relação? De que forma? 

MCN – Eu acho que não me trouxe nenhuma surpresa. Mudar é um verbo muito forte. 

Eu acho que definiu melhor o que é essa relação. Eu compreendi melhor as várias texturas 

dessa relação.  

P – E quais são essas texturas? 

MCN – Bom, eu acho que tem a ver com tudo, e nestas profissões não é estar no 

microscópio a trabalhar com o tubo de ensaio e com a lâmina e com a célula. São 
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profissões que envolvem contato humano, envolvem relações humanas. O jornalismo é 

uma profissão que envolve relacionamento humano. E portanto, todas essas profissões 

que se traçam nesse plano do relacionamento interpessoal são sempre extremamente 

influenciadas pelo caráter das pessoas que nelas se movimentam. Isso não se aprende em 

escola nenhuma, isso é uma característica intrínseca das pessoas. E, portanto, como eu 

disse há pouco e isso é completamente consensual e natural, em todos os setores de 

atividade e em todas as áreas encontramos pessoas com diferentes características de 

personalidade e de caráter, feitios diferentes, com formas diferentes de encarar a realidade 

e reagir perante as adversidades que normalmente se encontram. O que eu percebi é que 

realmente o trabalho de assessoria de imprensa é muito mais estressante que o trabalho 

do jornalista, e nós no jornalismo achamos que o nosso trabalho é muito estressante, mas 

realmente na assessoria de imprensa é muito mais estressante. É um verdadeiro fio da 

navalha, porque a pessoa de repente percebe que tudo o que disser entra na esfera pública 

e pode ter um custo em termos de notoriedade pública da entidade, do ministério, do 

ministro, que nos cumpre defender, que nos cumpre preservar, que nos cumpre zelar pela 

boa imagem e portanto é uma situação em que... o jornalismo é sempre na base do fazer 

perguntas, questionar, assenta muito na base de fazer perguntas. O problema são as 

respostas, não são as perguntas. E na assessoria de imprensa nós estamos a dar as 

respostas. É muito mais difícil dar as respostas do que fazer as perguntas. Isso foi algo 

que eu aprendi e depois há outra situação muito interessante que é a diferença dos timings. 

O timing do jornalismo, o timing das notícias é completamente diferente quase sempre 

do timing das entidades, sejam políticas, empresariais, seja o que for. Portanto, querem 

que determinados assuntos entrem na esfera pública, só que em timings diferentes. A 

conveniência dos tempos muda conforme a posição em que as pessoas estão, e essa gestão 

dos timings entra muito no trabalho do assessor de imprensa. Quando o assessor de 

imprensa tem o sentimento de um jornalista, que era o meu caso, e até era uma situação 

que a ministra brincava muito comigo porque ela dizia: "Mas a Céu sente muito mais o 

que eles sentem do que nós sentimos. E, de facto, eu estava para gerir o equilíbrio nas 

funções que eu desempenhava, mas o meu pensamento, o meu sentimento estava sempre 

do outro lado, o lado do jornalista. Portanto, havia situações que me afligiam imenso 

porque eu sabia que aquela informação era muito importante para o jornalista naquele 

momento e eu até a tinha, mas eu não a podia dar. Se eu a desse, estava a fazer um mau 

trabalho do ponto de vista de quem me paga o ordenado, eu tinha um contrato, eu aceitei 

ser colaboradora, não é. Mas como eu tinha perfeitamente a noção, enquanto antiga 
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jornalista – jornalista há dez anos, ainda por cima – exatamente dentro daquela área, eu 

conseguia, eu imediatamente tinha aquela percepção empática, de me colocar no lugar 

dos meus antigos colegas e pensar, 'Se eu estivesse ali eu também estava desesperada para 

saber isto', não é? Então cria-se ali uma dualidade interior que tem que ser resolvida, 

como é lógico, mas que é estressante, é muito estressante. E, portanto, eu acho, eu percebi 

que há... do contato com a generalidade da comunicação social eu percebi que há... muitos 

dos jornalistas que faziam a área da cultura tinham sido meus colegas. Eu também 

trabalhava na área da cultura e o período de tempo era curto. Neste momento, não há 

tantas pessoas [que trabalharam comigo], porque as pessoas vão mudando, mas ali eu 

tinha saído da Cultura há um ano, ano e meio e as pessoas eram as mesmas que eram as 

minhas colegas, que eu encontrava nos serviços e, portanto, toda a gente me conhecia 

perfeitamente. Eu lembro-me uma vez que eu fiquei completamente derrotada porque 

numa dessas situações ouvi 'Então diz lá...' – então não podes dizer. 'Mas vá lá, eu preciso 

fazer a notícia.' E eu: 'Eu não posso, eu não posso'. E lembro-me perfeitamente de uma 

jornalista que tinha sido minha colega que disse: 'O pá, não faças isso. Oh, Céu, tu és uma 

de nós!' Isso me tocava porque eu sabia o que ela estava a falar, eu sentiria aquela... eu 

poderia sentir aquela dor, aquela aflição, aquele stress, que eu vivenciei vezes sem conta. 

Portanto, eu acho que talvez nesse aspecto, talvez para quem não seja tão jornalista como 

eu era seja mais fácil. Eu conhecia alguns colegas na assessoria de imprensa que não 

tinham tido experiência de jornalista ou tinham tido uma experiência fugaz, e de facto 

eles levavam isso com muito mais tranquilidade. Afligia-me mais porque estava 

permanentemente nessa situação de empatia com o outro lado. Mas eu acho que... o que 

uma pessoa percebe na assessoria de imprensa, uma percepção que eu tinha do trabalho 

jornalístico e das formas de tentar interagir com o lado oficial, neste caso com os 

ministérios, os gabinetes, a percepção que eu tinha era limitada ao meu próprio meio 

profissional. Portanto, era como eu fazia, como eu tinha aprendido a fazer, como eu via 

os meus colegas de referência a fazer, as pessoas que me tinham ensinado a fazer e que, 

portanto, tinham a mesma escola que eu. E, realmente, num país pequeno como Portugal, 

existe uma grande diversidade de abordagens, as pessoas têm formas diferentes de 

trabalhar e abordar as coisas e, portanto, eu acho que na assessoria de imprensa eu, claro, 

ao longo desses seis anos, porque no conjunto foram seis anos de trabalho, eu percebi que 

há formas diferentes de abordar o assessor de imprensa, de abordar a informação, de lutar 

pela informação, de trabalhar a informação. Nem todos fazem exatamente como eu fazia. 

Isso é natural, somos todos diferentes, portanto, até desse ponto de vista é muito 
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enriquecedor, abre um outro ponto de vista sobre a generalidade da atividade, do 

jornalismo, da política, das ligações entre os assuntos, portanto há muita coisa que se 

desvenda com esta passagem para o outro lado. 

 

 

Entrevista com Maria Rui 

 

P – Como é que conheceu o primeiro ministro para o qual foi ser assessora de 

imprensa? 

MR – Eu fui convidada para ser... eu era jornalista, na Rádio Renascença, e pronto, 

trabalhava, fazia política, fazia várias coisas, e houve uma vez que tive uma grande 

discussão, digamos, uma troca de argumentos por causa de uma notícia que eu tinha, e 

que a fonte era boa, e então eu falei para o engenheiro José Sócrates, que era secretário 

de Estado. Então, tivemos uma boa troca de argumentos. E daí, depois dessa troca de 

argumentos, eu dei a notícia, ele não me confirmou, dei a notícia na mesma, e passado 

uns tempos, pouco tempo, ele convidou-me para ser assessora de imprensa da Elisa 

Ferreira, que era a ministra do Ambiente, com quem ele trabalhava, porque ele era 

secretário de Estado. Eu já estava um bocadinho cansada, apetecia-me fazer uma coisa 

nova. E fiquei ali a pensar, e depois achei que era uma boa ideia mudar e aceitei. Fui 

trabalhar com a Elisa Ferreira, com o engenheiro José Sócrates e com o engenheiro José 

Magalhães, que também era secretário de Estado. E gostei imenso, gostei muito de 

trabalhar e de estar na assessoria de imprensa. Eu era uma mulher da rádio, portanto para 

mim, quando um jornalista me ligava, para além do mais importante que, é claro, era 

recolher a informação, era a rapidez com que dava a informação. Como era uma mulher 

de rádio, sabia que era tudo para ontem. Para mim, o escrever para amanhã nunca existiu 

na minha cabeça, porque eu era uma mulher de rádio e, portanto, para mim era sempre 

tudo para ontem. Portanto, aquilo que eu tentava sempre era recolher a informação o mais 

rápido possível e transmitir o mais rápido possível. Até porque eu não gosto de ter os 

assuntos pendentes. Eu não deixo para amanhã o que posso fazer hoje. Não gosto de ter 

o tricô no colo, como se costuma dizer. E, pronto, foi sempre isso que eu tentei fazer e 

ser o mais transparente possível. Quando digo isto quero dizer que há muitos jornalistas 
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que às vezes telefonam a dizer: Rui, passa-se isto assim, assim, assim, ou isto, isto e isto; 

e eu digo: bom, eu sei o que se passa, mas não posso dizer. Então não vale a pena 

perguntar, porque eu sei e não vou dizer e esta é a minha posição. Pagam-me para eu não 

dizer e então não digo. E, portanto, eu não sou muito do gênero de rococó. 

P – E depois, qual o seu percurso? 

MR – Eu fui para assessora de imprensa da Elisa Ferreira, trabalhando para o Sócrates e 

dava apoio ao Ministério do Ambiente e, quando o Sócrates passa para ministro adjunto 

do primeiro-ministro, em 1997, eu fui convidada a ir com ele. Eu gostava muito de 

trabalhar com ele e cresci muito com ele, aprendi muito com ele e, pronto, fui com ele. 

P – E depois, quando saiu? 

MR – Depois... em 97, eu fiquei com ele até 99 e em 99 eu vivia com um francês, estava 

apaixonada por um francês. Ele foi para Paris e depois foi para Bruxelas e eu fui para 

Bruxelas em 99. E só regressei a Portugal em 2003, para ser assessora de imprensa do 

António Costa, que era o líder da bancada socialista do grupo parlamentar socialista. O 

Guterres tinha se demitido, ele ficou como líder e depois convidou-me para trabalhar com 

ele e eu vim trabalhar com ele em 2003. Eu deixei Bruxelas, não acabei o contrato, vim 

trabalhar com ele... 

P – Fazia o que em Bruxelas? 

MR – Era porta-voz da REPER. Assessora de imprensa na representação de Portugal 

junto da União Europeia. Volto em 2003 para trabalhar com o Costa, porque o PS estava 

na oposição, e estou como assessora de imprensa dele em 2003 e 2004 e o dr. Ferro 

Rodrigues demite-se, o engenheiro José Sócrates vai para líder do Partido Socialista, é 

primeiro-ministro em abril, se não estou em erro, portanto eu fico com ele até ao verão. 

No verão saio novamente para ir ter com o amor da minha vida em Bruxelas. Depois, 

regresso em 2012, a convite do dr. António Costa para trabalhar com ele na Câmara de 

Lisboa. Depois faço a campanha para a câmara, ganha a câmara, fazemos a campanha 

interna no Partido Socialista, com [contra] o António José Seguro, depois ele ganha as 

eleições e eu fiquei com ele em São Bento durante cerca de um mês. Depois, saí. Eu 

estava muito cansada, tinha estado muitos anos com ele e estava muito cansada, foram 

três campanhas muito, muito duras, a campanha das legislativas, a campanha interna e a 

campanha autárquica, foi um ano que fizemos essas campanhas. Eu estava muito cansada 
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e disse ao dr. António Costa que tinha pouca energia para lhe dar, precisava descansar. 

Precisava de ter uma vida normal, precisava de sábados e domingos de descanso, quando 

posso. 

P – Imagino que no partido também... 

MR – Às vezes no partido aqui também, mas é uma vida mais tranquila. Portanto, eu pedi 

para sair, o dr. António Costa concordou e achou bem e, pronto, aqui estou. 

P – Quantos anos de jornalismo tinha quando foi ser assessora de imprensa do 

governo? 

MR – Eu teria 11 anos de jornalismo. 

P – E a sua formação? 

MR – A formação... eu entrei para a rádio como... eu não fiz o curso de comunicação 

social. Acho que na altura nem havia. Eu fiz o primeiro ano de direito, detestei o curso e 

saí, e depois disseram-me que havia um concurso para a rádio, porque precisavam de 

jornalistas. Portanto, eu fiz um estágio durante três anos e depois, ao fim de três anos, tive 

a carteira profissional.  

P – Quando foi para ser assessora de imprensa, qual a justificativa que, no caso o 

Sócrates, deu para convidá-la? 

MR – Ele disse que me convidava para ser assessora de imprensa dele porque eu tinha 

muito mau feitio e não tinha medo de dizer que não. E que ele precisava de uma pessoa 

assim, uma pessoa que não tivesse medo, que tivesse mau feitio... porque eu tinha tido 

uma discussão com ele. E ele achava que eu não olhava para o poder de uma maneira 

subalterna. Não olhava para o poder... 

P – De baixo para cima? 

MR – De baixo para cima, sim. Para mim, hoje um ministro é um ministro, mas no fundo 

é um ser humano. Amanhã já não é. Quer dizer, tudo isto é passageiro. Isto é muito rápido.  

P – A área em que trabalhava era a mesma em que foi ser assessora? 

MR – Não, não. Aprendi muito, tive que estudar muito. 
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P – Primeiro foi para o ambiente. Em que área do jornalismo trabalhava? 

MR – Fazia política e nós, na rádio, fazíamos tudo. Eu, como tinha vindo de Macau, que 

eu tinha estado uns anos em Macau, quando foi o julgamento do Melancia fiz a cobertura 

do julgamento do Melancia – era a pessoa que mais conhecia Macau, fazia muitas coisas 

relacionadas com Macau, mas fazia tudo. 

P – Teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar de jornalista para a 

assessoria de imprensa? 

MR – Não, não tive dúvida nenhuma, mas soube que no dia que passasse para a assessoria 

de imprensa nunca mais voltaria ao jornalismo. Eu acho que um assessor de imprensa não 

pode voltar ao jornalismo. Acho que em Portugal é uma pena nós não termos uma carreira 

de assessores de imprensa. Acho promíscuo e condenável jornalistas que são assessores 

de imprensa e que voltam ao jornalismo. Quanto a mim, isso deveria ser proibido. Eu 

acho que um assessor de imprensa não pode, não deve, voltar ao jornalismo. São duas 

coisas completamente diferentes. Em nada se assemelham.  

P – Porque não pode voltar? A legislação [em Portugal] diz que entrega-se a carteira, 

retira-se a carteira... 

MR – Porque não faz sentido que eu seja assessora de imprensa de um primeiro-ministro 

ou de um governo de um partido, porque o trabalho de um assessor de imprensa é 

esclarecer, dar toda a informação, mas também vender as políticas desse ministério, desse 

governo. Ora, voltar, entregar a carteira, e depois ir com toda a ligeireza recolher a carteira 

e voltar a escrever sobre esse mesmo governo ou outro qualquer, eu não acho correto. 

Porque as pessoas são parciais. Quer dizer, um assessor de imprensa que depois volta a 

ser um jornalista desportivo, tudo bem, o desporto não tem nada a ver com política; que 

vai fazer política internacional, tudo bem. Agora, um jornalista que volta a fazer política 

eu não acho correto e acho que deveria ser proibido. Para mim, essa posição é muito clara 

desde sempre e foi muito claro que eu sabia que no dia que eu largasse eu não voltaria 

nunca mais. Porque nem me sentiria bem comigo própria, achava uma coisa... não estaria 

bem comigo própria. 

P – Qual a avaliação do impacto de ter ido trabalhar como assessora na sua carreira 

profissional? 
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MR – O impacto na carreira? Não sei, eu cresci muito, aprendi muito. Acho que a idade 

é uma grande conselheira. Eu não voltei ao jornalismo. Também, se tivesse voltado, tinha 

voltado mais rica, talvez mais ponderada, talvez a compreender melhor o outro lado, o 

lado do poder e da decisão. Mas acho que enriqueci como pessoa. 

P – Como vê hoje em dia a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

MR – Eu acho que a relação tem mudado nos últimos anos. Hoje em dia eu acho que... A 

minha experiência, aquilo que me diz, é que antigamente, os jornalistas eram jornalistas 

por áreas. Ou seja, havia jornalistas que faziam ambiente. E esses jornalistas sabiam muito 

sobre aquela área, estudavam, se aprofundavam, tinham memória. Hoje em dia, os 

jornalistas são obrigados a fazer tudo. É raro encontrar um jornalista que só faça ambiente, 

isso praticamente não existe. Ou seja, as pessoas não sabem nada, sabem pouco, têm 

pouco tempo para ler e para estudar, e, portanto, as coisas têm que ser rápidas e imediatas. 

Ora, isso nunca deu bom resultado. Portanto, o resultado não é melhor para os jornalistas, 

nem para os leitores. Porque as cosias são feitas sempre superficialmente. 

P – Isso torna mais fácil o trabalho dos assessores? 

MR – Não, eu acho que torna mais difícil. Porque os jornalistas que nos ligavam há uns 

anos atrás eram jornalistas que às vezes podiam saber mais que nós sobre um assunto, 

mas estavam disponíveis para ouvir e para argumentar. Tinham disponibilidade e tinham 

tempo. Não havia a pressão mediática que há hoje: tenho que escrever já porque senão o 

do lado vai escrever. E é preciso alimentar o online. É preciso é ser rápido. Depois, o 

conteúdo pouco interessa. A verdade é que nós abrimos hoje o online e ser um jornalista 

do Diário de Notícias, do Público, do Expresso a escrever a notícia nós nem sabemos, 

porque o título é sempre o mesmo. Quer dizer, não há um cunho pessoal. Antigamente 

havia um cunho pessoal. As pessoas estudavam, tinham tempo. Portanto, eu acho que os 

próprios jornalistas sofrem com isso. E, portanto, quando falam com um assessor de 

imprensa, normalmente querem uma resposta de sim/não. Primeiro, já vem com uma ideia 

preconcebida. É muito difícil desviar a pessoa, porque não estão disponíveis para ouvir, 

porque não têm esse tempo. Nós podemos dizer: mas leia alguma coisa que saiu há dez 

anos e agora é diferente por isso ou por aquilo. Não têm tempo para isso, não têm tempo 

para ler os dossiers. E, portanto, ninguém beneficia com isso: nem os jornalistas, nem os 

leitores, telespectadores ou ouvintes.  
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P – A sua passagem pela assessoria de imprensa mudou a visão da relação entre 

jornalistas e assessores? 

MR – Não, não mudou. Acho que os assessores de imprensa são pagos para prestar uma 

boa informação aos jornalistas. Quanto mais completa e mais profunda, melhor. E para 

isso é que nós existimos. Seja para vender, entre aspas, uma coisa que o partido está a 

fazer, o governo está a fazer, ou o presidente de câmara, mas devemos passá-la de uma 

maneira transparente e o mais completa possível. A história com princípio, meio e fim. 

Porque os jornalistas não são estúpidos, eu fui jornalista e nunca achei que era estúpida. 

Mentir é a pior coisa que um assessor de imprensa pode fazer, porque mais depressa se 

apanha um mentiroso do que um coxo. Portanto, eu acho que mais vale um assessor de 

imprensa, num momento em que se calhar não pode falar com jornalistas não atender o 

telefone do que atender e mentir. É preferível estar calada. Porque a mentira tem perna 

curta. E os assessores de imprensa que mentem também não são bons assessores de 

imprensa. Acho que tem que haver uma compreensão dos jornalistas. 'Eu telefonei e tu 

não atendeste'. 'Olha, eu não atendi porque não tinha nada para dizer naquele momento. 

Eu sabia o que tu querias saber. Eu sabia, mas não queria dar a resposta e achei melhor 

não atender.' Acho que é preferível isso. Mas acho que hoje a profissão de jornalista é 

muito difícil, porque de facto não há grandes condições para fazer um bom trabalho. A 

pressão é brutal, a escassez de tempo é brutal e a rapidez não é boa conselheira.  

P – E o Sousa Franco, como é que ele chegou a si, como foi ser assessora dele? 

MR – O Sousa Franco, foi muito engraçado, porque eu era assessora de imprensa do dr. 

António Costa no grupo parlamentar do Partido Socialista e, quando ele saiu de líder da 

bancada, disse-me: 'Bom, eu vou embora, mas tu podes ficar aqui'. D eu disse que não 

quero. 'Tu sais e eu saio contigo.' Fui para casa e comecei a ver o que é que ia fazer. E o 

dr. António Costa telefonou-me a dizer: 'O candidato, o cabeça de lista para as europeias 

vai ser o dr. Sousa Franco. Vai começar a pré-campanha e precisa de um assessor de 

imprensa. Tu vais trabalhar com ele'. E eu disse: 'Ai não, nem penses. Já trabalhei com 

um homem com mau feitio, era o Sócrates, um segundo homem com mau feitio, eras tu. 

Agora vou ter que levar com ele?' Porque toda gente dizia que ele tinha mau feitio. Não 

tinha nada, era um homem interessantíssimo, um homem cultíssimo, um senhor. Adorei 

trabalhar com ele. Era um contador de histórias. Foi trágico o que aconteceu depois. 

P – Imagino que isso a deixou arrasada. 
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MR – Sim, eu chorei durante um mês. Foi uma tragédia. Era um homem superior.  

 

 

 

Entrevista com Mário Ribeiro 

 

P – Como você conheceu o ministro para quem foi ser assessor de imprensa? 

MR – O primeiro? 

P – Sim. 

MR – Eu estava na Renascença, trabalhava com uma pessoa que saiu da Renascença para 

trabalhar com ele e, passados alguns meses, me convidou para ir almoçar com ele. Eu 

disse: 'Não almoço com políticos, não faço isso'. Eu, na altura, recusava-me a conversar 

com assessores de imprensa. Achava que não o devia fazer. Mas ela lá me convenceu 

porque era uma ideia diferente. Então fui lá conversar e, de fato, fizeram uma proposta 

que para mim foi muito interessante. Eu estava há sete anos na Renascença. Já tinha feito 

tudo: editava as manhãs, tinha um programa para a África, e a seguir só poderia ser chefe 

de redação e disso eu não gostava, eu gostava mesmo da rua. E o projeto que me 

propuseram foi interessante que era ir pela Europa e apresentar propostas de como 

resolver o problema da toxicodependência em Portugal. Portanto, foi assim que eu entrei. 

Não entrei direto como assessor de imprensa, entrei com este projeto. E, depois de ter 

feito isto, eu apresentei um relatório que deu azo à criação da Comissão da 

Toxicodependência, onde estava a professor Quintanilha. Foi assim que entrei para a 

assessoria de imprensa. Mas não o conheci de parte nenhuma. Era o Sócrates e foi via 

Maria Rui, que era minha amiga. Ela tinha estado em Macau, veio para a Renascença e 

estava na minha equipa. A proposta inicial foi muito engraçada, porque eu disse que não 

sou acadêmico, sou investigador, não sei nada disso das toxicodependências e eles 

disseram: "Não, nós queremos um investigador, que faça investigação". Minha carreira 

no jornalismo foi toda dedicada aos assuntos africanos, me especializei em assuntos 

africanos, nos conflitos armados em Angola, Zaire, Ruanda e por aí afora.  
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P – Quantos anos de jornalismo você tinha quando foi ser assessor de imprensa? 

MR – Tinha oito anos de jornalismo.  

P – A sua formação superior é em jornalismo? 

MR – Não tenho formação superior. Tenho o Cenjor, apenas, nunca fui à faculdade. 

Minha opção era: como eu não tinha propriamente facilidades... na altura o acesso à 

faculdade tinha que ser pago e na altura eu não tinha esse dinheiro, o Cenjor foi a minha 

salvação, porque desde miúdo eu queria a profissão de jornalista. De fato, o Cenjor foi a 

minha salvação. 

P – Qual a justificativa que o ministro deu para convidar você para ser assessor de 

imprensa? 

MR – No meu caso foi diferente, porque fui fazer esse projeto inicial. Mas depois foi 

porque... eu não tenho propriamente uma justificativa, mas foi porque eu era despachado, 

tinha uma boa relação com as redações, terá sido por aí. 

P – Ele disse o que pretendia do assessor de imprensa, foi explícito a esse respeito? 

MR – Na altura ele tinha cinco grandes áreas, desde a toxicodependência, a defesa do 

consumidor. Eu fui trabalhar com ele. Toda gente pensa na área do ambiente, mas quando 

ele era ministro adjunto. Inicialmente, na parte que me dizia respeito foi a 

toxicodependência e a juventude. Eu trabalhei muito, para além dele, com o secretário de 

Estado da Juventude. Havia esta ideia de levar estas mensagens às redações e às pessoas, 

da minha parte, e depois tinha uma parte mais política, fazia a ligação quer com o 

parlamento, quer com o Partido Socialista, na altura, de ligação entre o governo e estas 

personagens. Foi por aí. 

P – Você trabalhava na área de jornalismo ligada à toxicodependência? 

MR – Eu era editor das manhãs da Renascença, era responsável pelas manhãs, e a minha 

especialização era a África. Inclusive, para além dos programas das manhãs, tinha um 

programa na hora do almoço que era o Renascença em África. Portanto, não tinha ligação 

nenhuma quer à política quer a estas áreas. O que eu fazia na Renascença nestas áreas era 

tudo o que estava relacionado a temas sociais. Fiz investigação sobre o Movimento de 

Ação Nacional, o MAN, acompanhei durante dois anos os skinheads, fiz trabalhos nas 
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prisões, fiz muito a área social. Como dizia o meu diretor: ' Tudo o que é desgraça é para 

o Mário'.  

P – Você teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar do jornalismo 

para a assessoria? 

MR – Não. Não tive nenhuma. Porque nem vejo nenhum choque ético. Eu era jornalista 

e a partir do momento em que entrego a minha carteira profissional sei que passei para o 

outro lado. Eu encaro a assessoria de imprensa um pouco como o jornalismo, 

curiosamente. Eu próprio hoje anda faço alguma investigação, por assim dizer. Entro nos 

temas com essa vertente jornalística, procuro dentro dos temas no ministério que tenho 

que abordar, procuro a parte que eu acho que interessa mais às pessoas, portanto, vejo 

mais até como um complemento e não tanto como um choque.  

P – E a segunda vez, como foi? 

MR – Depois de trabalhar com o Sócrates, vem o governo Durão Barroso e eu vou abrir 

uma sapataria. A seguir à assessoria de imprensa há sempre o desemprego e portanto eu 

desliguei completamente disso e não estava com muita vontade de voltar ao jornalismo, 

embora tenha recebido um convite, da primeira vez que saio da assessoria, que é para ir 

fundar a revista Focus. E ser o editor de internacional da revista Focus. Aí sim, para não 

haver choques de ética e de alguma parte mais obscura, eu exigi que não faria nunca 

política nacional. Por isso fui editor de internacional. E aí sim, houve alguma pressão. 

Mas a maior pressão que houve foi dos colegas jornalistas que diziam: 'Dá-me aí o 

telefone do Guterres, dá-me o telefone do Sócrates, dá-me o telefone do...' Às tantas eu 

fiz uma coisa muito engraçada. Eu usava um Filofax, coisa que já não se usa, e às tantas 

eu deitei-o fora. Todos os contatos de política eu deitei fora. Eu próprio apaguei para 

mim. Entrei no jornalismo outra vez, estive alguns anos da Focus, depois zanguei-me e 

entrei em litígio com a empresa e fui um dos primeiros jornalistas, se não o primeiro, a 

ganhar um processo de assédio moral. E só depois é que voltei para a assessoria de 

imprensa, que foi quando o Sócrates foi para primeiro-ministro. E fui convidado para ir 

para a assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura. Estive quatro anos e meio. 

Portanto, esta é a segunda fase da assessoria. 

P – E como foi chamado pela segunda vez para a assessoria? Foi por ter sido 

assessor, foi uma indicação do próprio Sócrates? 
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MR – Sim, sim. As pessoas conhecem-se. Não gosto do termo cunha, porque acho que 

não é cunha, mas acho que é conhecimento. Não sejamos falsos moralistas, porque estes 

cargos são de confiança, eu não posso propriamente estar a ir buscar uma pessoa que não 

conheço minimamente, não tenho referências dela. Fui trabalhar outra vez com uma 

pessoa que não conhecia, e que não conhecia a mim, mas havia referências. Foi 

nitidamente isso. Havia uma referência anterior, que foi na visão dele positiva, e na 

minha, que senão não teria vindo. E foi uma experiência extraordinária, porque foi o 

período da agricultura que foi mais conturbado, porque foi um ministro muito polémico, 

que fez uma revolução a séria na agricultura, que acabou com imensas coisas que estavam 

estabelecidas e foi para mim uma experiência muito positiva porque tive desde gestão de 

crises, porque tive a gripe das aves, 13 manifestações seguidas da CAP. Essa gestão de 

comunicação para mim foi uma lição de vida, foi muito interessante, porque não há 

escola, não há escolas de assessoria de imprensa em Portugal. Nós aprendemos na rua, no 

terreno, pelo nosso interesse em procurar novas fontes de informação, porque não há 

propriamente uma escola.  

P – E atualmente, esta ida para o governo, foi também a mesma situação? 

MR – Há sempre alguém que diz a alguém. Eu próprio já fui buscar assessores que são 

jornalistas. Eu tenho um critério. Quando eu vou buscar pessoas para trabalhar como 

assessores, eu tenho um critério. Em primeiro, quem está desempregado. E tenho que ter 

confiança nela. Tenho que conhecer o trabalho dessa pessoa. Posso nem conhecer a 

pessoa diretamente – há referências, não é? Isso é o meu critério. Estive desempregado e 

sei o que custa ficar sem emprego. Nesse caso, também não conhecia o ministro de lado 

nenhum e, mais uma vez, foi alguém que disse a alguém. 

P – Qual a avaliação de ter ido trabalhar como assessor de imprensa para a sua 

carreira profissional. O que significou para a sua carreira? 

MR – Como jornalista, o fim da carreira. 

P – Mas no seu percurso profissional.  

MR – Para mim, logo da primeira vez, eu tive a noção de que dificilmente eu voltaria ao 

jornalismo. Teria que ser um projeto muito aliciante para mim. Porque desde que eu saí 

eu tive a noção de que em Portugal o jornalismo... O que eu fazia: eu era do Internacional, 

África, portanto para mim não há hoje uma redação que faça o que eu queria fazer. 
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Portanto, para mim foi uma porta que se fechou, no jornalismo, e eu tinha que continuar 

a viver. E foi muito aliciante da parte da assessoria de imprensa, porque a visão que eu 

tenho das relações que tenho com os jornalistas e com as redações se calhar é muito 

particular, mas eu olho para aquilo como o "a seguir" ao jornalismo. Não vejo como uma 

fronteira, não vejo 'estás de um lado e eu estou do outro', eu tenho que fornecer 

informações às redações, aos jornalistas, portanto, vamos aqui negociar. Não podemos 

ser mentirosos, há negociações, há formas de pressão, eu sou pressionado por eles e, cada 

vez mais, curiosamente, eu vejo como uma coisa evolutiva na minha vida.  

P – O fato de ter passado pelo desemprego, você relaciona isso a ter ido trabalhar 

como assessor de imprensa? 

MR – Claro. Obviamente. Relaciono por múltiplas coisas. Primeiro, quando se entra na 

assessoria dificilmente se volta ao jornalismo porque estamos conotados com uma parte. 

E dificilmente se passa da assessoria de um governo para a assessoria de um governo de 

outra cor. Há alguns exemplos, mas não é a regra. Eu próprio fui convidado a seguir para 

governos do PSD e não aceitei, preferi o desemprego, curiosamente. Porque achava que 

para fazer a assessoria de alguém tem que acreditar no projeto e na pessoa. Depois aquilo 

vai se confirmando ou não. Mas é muito difícil para mim vender ideias sem acreditar nas 

mesmas. Portanto, eu tenho uma vertente política minha e é essa que eu respeito, e será 

muito difícil para mim fazer a assessoria da [Assunção] Cristas.  

P – E depois, quando saiu, não tinha nada a ver com a área de trabalho que teve 

como assessor? 

MR – Não. É engraçado, porque já estive em diferentes assessorias, como disse, no 

Ambiente, na Agricultura, estive no Trabalho, estive na parte mais política quando 

Sócrates era ministro adjunto e todas as vezes que saí para o desemprego e tive que 

procurar uma alternativa foi sempre fora da caixa. A primeira vez abri uma sapataria e a 

segunda vez abri uma empresa de entrega de comida, uma empresa de catering. 

Exatamente porque nós temos que perceber que nestas áreas não há, fecham-se portas e 

são portas inamovíveis, que já não voltam a abrir. Tem que se ter essa noção e já faço isto 

há vinte anos, eu sei que, no período a seguir, não sendo propriamente daquelas pessoas, 

os chamados boys, que tem sempre uma prateleira dourada, que eu nunca tive, portanto a 

minha garantia foi sempre seguir na fila do Instituto do Emprego e da Formação 

Profissional. 
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P – Como você vê hoje a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

MR – Eu gosto de dar o exemplo de uma conversa que tive com o diretor de uma rádio. 

Ele me convidou para almoçar e a primeira abordagem dele ele disse: 'Oh, Mário, 

explique-me porque a metade da minha redação te odeia e metade da redação te ama'. Eu 

disse assim: 'Os que me odeiam são os da noite' – isso era numa rádio. 'E os que me amam 

são os da manhã'. Eu acho que isso exemplifica bem. Um assessor de imprensa não é... 

Eu encaro assim: eu sou muito combativo. Ou seja, eu gosto muito de provocar. E a 

relação que eu tenho com os jornalistas é muito assim. Eu acho que é uma relação 

interessante, de confronto, mas todos conhecemos as regras e eu sei o quero impingir e tu 

sabes que eu estou a impingir alguma coisa. Eu gosto das relações que tenho com os 

jornalistas e acho que também gostam porque eu não estaria tanto tempo se não fosse 

assim. Os próprios governantes diriam: 'Esse tipo é muito conflituoso'. Mas tenho a noção 

de que tenho relações de alguma tensão com os jornalistas, mas acho que é uma boa 

relação. 

P – A sua passagem pela assessoria mudou a visão que tem da relação entre 

jornalistas e assessores? 

MR – Aí mudou, claro. O que eu acho hoje, e já vão vinte anos, não é propriamente em 

relação ao jornalista, é mais as empresas de comunicação e as redações. Eu acho que 

estamos num ponto que é bom que a democracia olhe para o que hoje é o jornalismo, 

porque eu acho que o jornalismo hoje está em perigo. Acho que o poder económico está 

a matar o jornalismo. Eu dou um exemplo muito prático. Hoje tinha uma operação que eu 

acho que em termos jornalísticos é interessante, que é uma operação com a PSP, a parar 

na rua os caminhões e, contatadas todas as redações, nenhuma rádio tem hoje um 

jornalista a fazer isto. Eu, se fosse diretor de uma estação, gostaria de ter um jornalista a 

fazer isto, porque eu acho que é um tema interessante. E hoje as redações não têm essa 

capacidade. Eu acho que isso é que é o perigo. Acho que o problema não está nos 

jornalistas, o problema está nas redações e em quem gere as empresas de comunicação. 

O Diário de Notícias está a morrer, vai passar para semanário, o que é isto? É um jornal 

centenário. O perigo está no poder económico que está a matar a comunicação. Olhamos 

para os Estados Unidos e é assustador o que a Administração Trump está a tentar fazer 

com as grandes referências do jornalismo. Portanto, temos que olhar é todos. 

P – Mas a visão que tinha quando começou, o que fez mudar? 
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MR – Eu acho que hoje há uma maior fragilidade, ou seja, eu consigo passar a minha 

mensagem mais facilmente do que há dez anos. Porque são frágeis e precisam. 

 

 

 

Entrevista com Miguel Guedes 

 

P – Onde tirou o curso e que curso foi? Foi jornalismo?  

MG – Foi jornalismo, sim. Foi na Escola Superior de Jornalismo do Porto, que hoje está 

integrada na Universidade do Porto na Faculdade de Direito – na altura não estava – e 

depois acabei-o na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa. Entretanto vim 

viver para Lisboa. 

P – E quantos anos de jornalismo tinha quando foi ser assessor do governo? 

MG – Tinha cerca de 13 anos. Mais, oficialmente, porque eu já tinha começado a fazer 

rádio em rádio local ainda durante a faculdade. Portanto, o meu início em jornalismo é 

ainda anterior, mas um bocado amador, é um bocadinho antes dessa forma mais oficial. 

Mas, de uma forma mais profissional, são 13 anos. 

P – Como é que conheceu o ministro para o qual foi ser assessor? 

MG – Conhecia-o muito mal. Conhecia bem algumas pessoas próximas dele, 

nomeadamente uma pessoa de família, que era minha amiga particular não tinha nada a 

ver com trabalho e éramos amigos há muitos anos, e com ele tinha me cruzado muito 

pouco, porque eu nunca acompanhei, enquanto jornalista, as coisas do partido dele. Por 

isso eu não tinha um grande... eu não tinha um... 

P – Em que área do jornalismo trabalhava? 

MG – Política. Essencialmente em política e em política internacional. Cobria eleições 

internacionais em alguns sítios, mas essencialmente aqui fazia... pertencia à editoria de 

política da SIC. 
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P – Qual a justificativa que o ministro deu para convidar a si para ser assessor de 

imprensa? 

MG – Acho que na conversa que tivemos... o contato foi feito inclusive por outra pessoa 

porque ele não me conhecia assim tão bem, mas tinha algumas informações sobre mim, 

por pessoas que me conheciam e conheciam a ele, estava à procura de uma pessoa para o 

gabinete dele para a comunicação e gostava do meu perfil enquanto jornalista, sendo que 

ele próprio tinha sido jornalista, portanto tinha um olhar particularmente atento ao que 

alguns jornalistas de política faziam e, portanto, tinha, pelo que ele me disse, tinha algum 

respeito pelo que via do meu trabalho. Daí ter-me feito um convite e perguntado... pediu 

para ter uma conversa comigo e disse: olha, eu estou à procura de uma pessoa que venha 

integrar o meu gabinete, eu acompanho o seu trabalho há algum tempo, gosto bastante da 

forma como trabalha e do que vejo e gostava de saber se não tinha interesse em fazer 

parte da minha equipa, sendo que pesou de alguma forma também o facto de haver 

algumas pessoas na equipa que eu já conhecia. 

P – Que eram? 

MG – Havia um outro adjunto, um grande amigo meu, que é do Porto, como eu, que era 

uma pessoa que ia também integrar aquele gabinete, o Manuel Brandão. Era um adjunto 

jurídico, não tem nada a ver com essa parte. Surgiu essencialmente dessa forma. 

P – Você teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar do jornalismo 

para a assessoria? 

MG – A questão ética não se põe. Acho que aí há um equívoco. A questão ética só se põe 

se você acumular. Aí tem um problema ético. No meu caso, a minha intenção não era 

acumular. No meu caso, há uma questão de projeto pessoal de vida. A ética não existe. 

Você está no jornalismo e tem a ética do jornalismo ou você deixa o jornalismo e passa a 

outra ética. Não há uma dúvida ética. Há uma dúvida de projeto de vida, isso há. E, 

obviamente, eu tive que pensar, e disse... Quando ele me convidou, eu disse: tenho que 

pensar, naturalmente, e não lhe posso dar uma resposta imediata, mas a verdade é que eu 

estava numa fase da carreira também em que estava a pôr-me algumas questões sobre o 

futuro do jornalismo e que, aliás, hoje o tempo me dá completamente razão porque o 

jornalismo mudou muito – não digo que seja melhor ou pior do que era na minha altura. 

Mas mudou, e não é o jornalismo hoje que eu queria fazer. Eu gostava de ser jornalista 
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naquela altura e comecei a notar que havia alguma coisa em mudança e que eu tinha 

dúvidas se eu queria fazer parte daquilo no futuro. Quando eu pensava para a frente, 

pensava: daqui a dez anos o que é que eu vou estar a fazer na SIC. Aí é que é uma questão 

ética. O jornalismo estava numa fase de transição entre jornalismo e entertainment. Pelo 

menos em televisão notava-se muito. Aí sim, pelo menos em televisão, você todos os dias 

tinha que se por questões éticas, que é: o que estou a fazer é jornalismo ou eu estou a ser 

usado neste canal para fazer outras coisa qualquer que não é exatamente jornalismo, como 

aquele que eu tinha feito durante tantos anos lá. Portanto, eu estava a ter essas dúvidas 

éticas e a pôr-me bastantes questões relativamente ao futuro, quando por acaso surgiu este 

convite. E, nessa medida, o que obviamente eu tive que fazer foi uma reflexão, e pedi 

algum tempo, uns dias para poder refletir um bocadinho mais a sério e aconselhar-me até 

familiarmente sobre o que fazer. 

P – O que ter ido trabalhar como assessor de imprensa trouxe para a sua carreira 

profissional, o que significou? 

MG – Significou imenso, na medida em que eu estava bastante cansado do jornalismo na 

altura e do caminho que o jornalismo estava a tomar e estava a procura de dar um salto 

para uma outra coisa, para uma outra área que não tivesse a ver com o jornalismo. E, 

nessa medida, depois de eu ter aceito o convite, depois de alguma reflexão e de ter achado 

que podia ser uma boa opção de vida numa fase – nós, quando fazemos essas opções 

sabemos sempre que não é uma coisa para a vida toda, são lugares para xis tempo, é 

sempre a prazo. Mas eu achei que valia a pena correr o risco, primeiro, pela equipa em 

que eu ia estar envolvido e as pessoas com quem eu ia estar a trabalhar, nomeadamente a 

pessoa principal que me estava a convidar, que é uma pessoa que intelectualmente eu 

respeito imenso porque a acho uma pessoa intelectualmente superior e, portanto, o desafio 

de poder trabalhar com alguém assim foi muito, muito grande. Além da equipa também, 

de eu ter percebido que era uma equipa muito interessante, de profissionais a sério, cada 

um na sua área. E, portanto, significou uma grande abertura de horizontes. Eu acho que 

se calhar o meu horizonte estava a 50% enquanto eu trabalhava no jornalismo, era 

exclusivamente conhecedor de uma só área profissional, e o facto de eu ter dado o salto 

para uma outra permitiu-me abrir exponencialmente os meus horizontes profissionais e 

pessoais com tudo o que eu fui aprender, que já não era possível aprender no jornalismo. 

E fui ver todo um universo por dentro que eu só conhecia por fora e nessa medida foi um 

enriquecimento brutal, mas essencialmente – eu tenho sempre que dizer isso, porque eu 
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acho que esses lugares dependem muito das pessoas com quem você vai trabalhar – e, no 

meu caso, eu acho que eu aprendi muito, quer intelectualmente quer profissionalmente, 

por ter trabalhado com determinadas pessoas, como o próprio ministro em primeiro lugar, 

e depois com toda uma equipa que trabalhava também com ele e em que eu fui integrado 

e francamente senti sempre que tive uma evolução muito maior a todos os níveis do que 

teria se tivesse continuado na minha vida de até aí e não tivesse corrido o risco de passar 

a outra coisa. 

P – Para onde foi trabalhar depois de sair do ministério? 

MG – Quando acabei no ministério, tive a possibilidade de fazer duas coisas. Quando eu 

quis sair da SIC, a SIC propôs-me... primeiro fez-me uma contraproposta para eu não sair, 

que tinha a ver com a parte mais financeira, e eu expliquei que a questão não era de todo 

financeira, até porque nestes lugares não se ia... era uma questão de projeto de vida e 

nesse caso não tinha interesse. E, nesse caso, a SIC, ao contrário do que era normal fazer 

nessa altura, o Francisco Balsemão na altura propôs-me ficar requisitado e disse-me: fica 

com o seu lugar, você vai fazer; e até disse-me: eu até entendo essa sua passagem como 

um enriquecimento para o seu futuro no regresso ao jornalismo, porque é alguém que vai 

voltar para a redação com uma mais-valia muito grande de contactos, de agenda, de 

conhecimento e, portanto, dado o seu percurso aqui dentro, eu quero que você fique 

requisitado, não quero que você rescinda. Porque eu pedi para rescindir, quando saí. 

Exatamente porque eu acho que, eticamente, quando saímos, não podemos ficar com um 

pé no jornalismo, ou não devemos. E o meu objetivo era sair definitivamente do 

jornalismo, não era fazer uma experiência, depois voltar. Era: se fizer essa mudança, eu 

não vou voltar. De qualquer forma a SIC fez-me essa proposta: OK, você sai, mas o seu 

lugar vai ficar na mesma em aberto e, no futuro, quando quiser regressar, volte. Eu, no 

entanto, saí antes de acabar o governo. Eu saí naquela transição, se você se lembra, do 

governo Durão Barroso para o governo Santana Lopes... 

P – Era o segundo governo da coligação. 

MG – Era o segundo governo, e eu aproveitei para sair, e eu já tinha pedido ao meu 

ministro para sair, porque tinha por objetivo abrir uma consultora de comunicação 

independente, que era para trabalhar por minha conta e tentar criar a minha estrutura, 

coisa que acabou por acontecer muitos anos depois. E, portanto, eu já tinha pedido ao 

ministro há uns meses para sair para fazer isso, só que, entretanto, o ministro foi me 
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pedindo para ficar, para adiar e para adiar, até ao momento em que mudou o governo. E 

nessa mudança eu propus, de facto, aproveitar essa fase para eu sair e o gabinete ser 

reformulado, de forma a eu poder seguir o meu percurso. Portanto, tinha nessa altura em 

ponderação essa questão de abrir uma consultora minha, ainda que a SIC me tenha 

contatado na expectativa de eu querer voltar ao meu lugar, ao que eu respondi que não 

tinha este objetivo. Nesta minha fase de saída, surgiu-me entretanto um convite para ir 

para Paris, para a embaixada de Portugal em Paris, porque o lugar de conselheiro de 

imprensa estava vago já há algum tempo e iria haver umas visitas de Estado do presidente 

da República da altura, com bastante relevo e importância e a embaixada estava 

desfalcada de recursos humanos e um dos convites que me surgiu foi que eu apresentasse 

um currículo, uma candidatura por currículo, porque teria perfil para aquele lugar. E foi 

o que eu fiz. Ou seja, em simultâneo com o meu projeto de criar a minha consultora, 

apresentei o currículo e entretanto fui chamado para aquilo. Portanto, o projeto da minha 

consultora ficou em stand by até uns anos depois.  

P – E quando é que embarcou no projeto da consultora? 

MG – E depois estive em Paris durante seis nos, entretanto saí para trabalhar com uma 

equipa francesa de uma pequena consultora de comunicação, que era o meu objetivo cá 

uns anos antes, e, portanto, estive um ano a trabalhar na criação desse projeto – que já 

não era só meu, mas era com duas pessoas francesas e era em Paris – até que a mesma 

pessoa com quem trabalhei, o Paulo Portas, foi novamente para o governo desta vez como 

ministro dos Negócios Estrangeiros e não como ministro da Defesa, como da primeira 

vez, e ligou-me para Paris a convidar-me novamente a dizer: 'Eu preciso que venha para 

o meu gabinete porque quero ter um porta-voz do ministério – o meu papel não era o de 

um assessor de imprensa, nesta segunda vez – e, portanto, estou a fazer a minha equipa e 

quero muito que venha'. E aí eu novamente hesitei um bocado, porque estava a iniciar um 

projeto em Paris, porque tinha a minha vida, ao fim de sete anos, já organizada lá. 

Comecei por dizer que não. Ele é bastante insistente e voltou a pedir-me pelo menos para 

ajudar numa primeira fase, durante uns meses, para ajudar a montar o gabinete e ajudar a 

montar esta parte da comunicação e, enfim, o que aconteceu é que eu voltei e acabei por 

ficar até ao fim, sendo que, a dada altura também do mandato – o meu compromisso com 

ele foi sempre esse: está bem, eu vou, mas há um momento em que eu vou querer sair 

para fazer o meu percurso normal, porque a intensidade do trabalho era muito complicada 

até pessoalmente. Portanto, estive três anos, mas depois, em 2013, no verão de 2013, 
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também pedi para sair novamente e aí saí definitivamente para criar a minha estrutura cá, 

com ligação a Paris, mas não a mesma que eu estava a fazer em Paris, e foi o que eu fiz. 

Portanto, saí no verão de 2013 e criei a minha estrutura de comunicação estratégica, que 

é o que eu faço ainda hoje. 

P – E como vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

MG – Esta questão é um bocadinho recorrente. Eu tenho alguma dificuldade neste 

sentido: eu tenho alguma dificuldade em definir um padrão. Às vezes eu ouço debates e 

conversas em que muito facilmente as pessoas têm opiniões sobre padrões: a relação entre 

jornalistas e assessores é assim ou é assado, ou é má ou é de confiança ou de desconfiança. 

Eu fico sempre um bocado espantado, para ser franco, porque a minha experiência, que 

já é bastante longa, porque eu passei por duas experiências dessas, em momentos 

diferentes, momentos diferentes até do jornalismo – porque o jornalismo mudou bastante 

de uns anos para os outros – e a minha experiência depende essencialmente, porque são 

as pessoas que fazem esses lugares, e depende muito das pessoas, depende muito do 

assessor e depende muito do jornalista. Portanto, a relação é boa e é de confiança em 

certas situações, é má ou muito má em outras situações, é de desconfiança total noutras... 

eu não consigo definir um padrão para a relação. Eu, no meu caso, no essencial dos 

jornalistas, e hoje em dia que tenho um percurso diferente, tenho – sem falsa modéstia – 

uma consciência plena disso, é que a minha relação, que eu acho que me ajudou sempre 

a ser bom profissional nas áreas em que estive especificamente, eu sempre tive boas 

relações com os jornalistas. Eu, pessoalmente, não tenho queixas dos jornalistas e penso 

que, na generalidade, os jornalistas também não têm de mim, no sentido em que eu sempre 

tive uma relação de confiança, mas eu acho que também o facto de eu ter sido jornalista 

durante bastantes anos, e ter feito também uma carreira interessante no jornalismo, fez 

com que, quando eu mudasse de área eu sei do que estou a falar quando estou com 

jornalistas, eu tenho um conhecimento do que é o trabalho de uma redação que se calhar 

muitos assessores não têm. E isso facilita muito o estabelecimento da relação de confiança 

com os jornalistas. Há outro lado, que os jornalistas muitas vezes não gostam muito do 

colega que deixou a profissão e que olha sempre com alguma desconfiança. Eu, para ser 

franco, não posso dizer que isso nunca me aconteceu. Tenho uma relação muito... 

pontualmente posso ter problemas com um jornalista ou outro, porque ele não gosta do 

meu trabalho e eu não gosto do dele, eu não confio no dele e ele não confia no meu, isso 

obviamente não estou a dizer que não acontece – pode acontecer – mas de uma forma 
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global, com jornalistas seniors e com quem eu lido ao longo destes anos todos não me 

lembro de ter uma má relação com os jornalistas e acho que sou bastante respeitado 

profissionalmente por muitos jornalistas portugueses em vários órgãos de comunicação. 

P – A passagem pelo governo mudou a ideia que tinha sobre a relação entre 

jornalistas e assessores de imprensa? 

MG – Mudou, sim mudou. 

P – Como mudou? O que era antes e o que passou a ser? 

MG – Mudou no sentido em que, por muito que se veja enquanto jornalista e se relacione 

enquanto jornalista com um assessor e com um gabinete, nós não temos de facto o 

conhecimento de todo o trabalho e todo o esforço que está por trás daquilo que nós vemos. 

E temos, se calhar, um olhar um bocadinho mais ligeiro sobre o trabalho do assessor: é o 

tipo que dá os papéis e que tenta "influenciar" [gesto com as mãos indicando aspas] ou 

alguma coisa do género. Mudou radicalmente porque eu percebi, quando passei a 

trabalhar no outro lado, a profundidade e a seriedade do trabalho que há – não quer dizer 

que todos os assessores sejam bons profissionais, como nem todos os jornalistas são bons 

profissionais, em todo lado há bons e há maus – mas o que eu percebi é que há um trabalho 

muito sério que não é visível para o jornalista antes do contacto com o jornalista. E há um 

trabalho de preparação e que não é, no essencial, um trabalho de influência às vezes para 

o jornalista,é, no que há de essencial para o jornalista, um trabalho de pesquisa de 

informação que pode depois ajudar o jornalista. O jornalista no final fará sempre o seu 

trabalho como quiser, não adianta tentar influenciar. Eu também acho, se calhar por ter 

sido jornalista... eu, como jornalista, já lidei com bons assessores e com maus assessores. 

Lidei com assessores que eu respeito imenso até hoje, enquanto jornalista, e lidei com 

outros assessores que eu nunca tive respeito nenhum e hoje também não tenho. Que eram 

aquelas pessoas que fazem telefonemas e mandam os papéis. Mas, pelo contrário, havia 

outros – e esse olhar eu tive sempre enquanto jornalista – que não era por ser assessor que 

era bom ou mau profissional. Era aquela pessoa que era boa profissional, fosse assessora 

ou fosse qualquer outra coisa na vida, iria ser sempre boa ou má. Portanto, sempre tive 

algum respeito por alguns assessores de imprensa. Mas não tinha de facto esse 

conhecimento do trabalho prévio, foi isso essencialmente o que mudou, foi a forma como 

eu vi e como eu percebi que antes de se passar aquela informação àquele jornalista havia 

toda uma preparação e pesquisa, o que muitas vezes não é fácil, porque as pessoas, 
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nomeadamente nestas áreas da administração não estão muito suscetíveis de dar 

informação e nós, enquanto assessores do gabinete, muitas vezes temos que andar a 

pressionar as pessoas da nossa administração para nos darem elas próprias essa 

informação, explicando-lhes que é importante dar aquela informação aos jornalistas – que 

muitas vezes eles acham que não é – e que os jornalistas não têm que saber aquilo, porque 

aquilo não tem que ser informação pública. E nós, muitas vezes, enquanto assessores, o 

nosso trabalho é mais do que se pensa lá fora, de advogados de defesa dos jornalistas. 

Nós não somos só advogados de defesa do gabinete, das políticas que estavam a ser 

defendidas por aquele gabinete, por aquele ministro, mas também advogado de defesa 

dos jornalistas junto daquele gabinete, explicando muitas vezes o que é que é o trabalho 

dos jornalistas, o que são as condicionantes que os jornalistas têm, por que o jornalista 

precisa daquela informação, por que deveria ser dada mais informação aos jornalistas e, 

portanto, eu sempre vi o meu trabalho, na relação entre jornalistas e o gabinete, sempre 

vi o meu trabalho mais como o de fazer uma ponte e criar um canal de comunicação, em 

que o jornalista no fim fazia o seu trabalho, mas pelo menos teria a informação, do que 

uma fonte de bloqueio, de impedir o jornalista de ter acesso. Mas eu acho que aí depende 

muito da forma como se encara o trabalho que se faz e isso, se calhar, depende de pessoa 

para pessoa e não tanto do cargo que se ocupa. No meu caso, eu acho que foi sempre 

assim e acho que foi por isso que eu tive sempre o respeito por parte dos jornalistas com 

quem trabalhei, porque acho que no fundo percebiam isso e conseguiam ver que eu não 

estava a tentar passar informação... trabalhada, entre aspas, para não usar outras palavras 

mais feias, mas antes ajudar na busca de informação que o trabalho do jornalista obriga. 

 

 

 

Entrevista com Rita Tamagnini 

 

P – O seu curso foi jornalismo? 

RT – Não, fiz Estudos Europeus. Depois fiz o curso de jornalismo no Cenjor e no Centro 

de Formação da RTP. 
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P – Quantos anos de jornalismo tinha quando foi fazer assessoria pela primeira vez? 

RT – Onze.  

P – Como conheceu o ministro Teixeira dos Santos, para quem foi fazer assessoria? 

RT – Ela era presidente da CMVM e eu fazia economia na RTP. Portanto, conheci-o 

enquanto jornalista. 

P – Qual a justificativa que ele deu para convidar você para ser assessora de 

imprensa? 

RT – Na realidade havia outra assessora de imprensa, que era a Fernanda Pargana, e o 

Vasco Noronha. Entretanto, a Fernanda engravidou e precisou sair, porque não tinha 

disponibilidade para estar nessa altura no ministério, e foi o Vasco que me chamou para 

trabalhar com ele e o ministro obviamente me conhecia por lidar com ele, porque era 

jornalista da televisão e foi isso, eles precisavam de mim. 

P – Ele disse exatamente o que pretendia de um assessor de imprensa? 

RT – Ah, já foram muitos anos, mas pretendia que eu fizesse assessoria de imprensa. 

P – A ideia é saber o que ele entendia por assessoria de imprensa. 

RT – Fazer o contato entre ele e a equipa ministerial e os jornalistas.  

P – Teve alguma dúvida quanto à questão ética de passar de jornalista para 

assessora de imprensa? 

RT – Não, não tive nenhuma. O que eu acho e defendo, mas isso é uma visão muito 

própria, é que quando se passa para a assessoria... – eu pelo menos não tinha intenção de 

voltar para o jornalismo.  

P – Por que essa intenção de não voltar? O que entendia como motivo para não 

voltar? 

RT – Porque é um percurso diferente. É uma evolução na carreira com um sentido 

diferente. Apesar de estar ligada ao jornalismo, naturalmente é outra coisa. Passa por aí. 

Mas não acho que se voltasse para o jornalismo ia ser tendenciosa ou ia deixar de ser 
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rigorosa por causa disso, de todo. Mas foi uma opção que eu fiz: quando passei para a 

assessoria passei de vez. Aliás, já estou há mais onze anos a fazer assessoria.  

P – Qual a avaliação que tem do impacto de ter ido trabalhar como assessora de 

imprensa do ministro na sua carreira profissional? 

RT – Acho que foi um impacto muito positivo, pois fartei-me de aprender coisas. Um 

bom jornalista não é necessariamente um bom assessor de imprensa, mas que dá muito 

jeito, dá. Conhece o meio, conhece as pessoas e conhece a forma de fazer notícias, 

portanto é mais fácil sabendo o mecanismo onde nos movimentamos, fica mais fácil de 

fazer um bom trabalho, que é basicamente passar a mensagem. Fartei-me de aprender 

coisas, conheci os jornais onde antes trabalhava enquanto jornalista por dentro e é sempre 

diferente a forma de funcionar das coisas, totalmente diferente quando se tem experiência 

de fora e não estou nada arrependida, muito pelo contrário.  

P – Para onde foi trabalhar quando deixou a assessoria do ministério? 

RT – Fui trabalhar para a Cunha Vaz & Associados, que é uma agência de assessoria de 

comunicação, depois fiz assessoria de várias empresas que estão na Cunha Vaz, entre elas 

o Sindicato dos Pilotos, depois fiquei no Sindicato dos Pilotos durante dois anos em 

exclusividade. Depois, fui para a Santa Casa de Misericórdia, como diretora de 

comunicação e de marketing, depois estive durante alguns meses uma agência de 

comunicação. Depois, já tinha concorrido ao Banco de Portugal e fui selecionada, 

portanto fui ao Banco de Portugal – na direção de comunicação, naturalmente – e depois 

fui convidada para ir para o Ministério das Finanças novamente, com o professor Mário 

Centeno e estive quase dois anos. E depois fui convidada para ir para a TAP como diretora 

de comunicação. 

P – Existia alguma relação entre a área de atuação do ministério e o que foi fazer 

depois profissionalmente? 

RT – Alguma ligação, não. Só o fato de fazer assessoria de imprensa, mas ligação 

nenhuma.  

P – Alguma vez considerou a possibilidade de voltar ao jornalismo? 

RT – Não. Lá está. Quando tomei a decisão de sair do jornalismo, tomei. Mas eu escrevo 

livros e às vezes tenho algumas saudades de entrevistar pessoas. Mas como escrevo livros 
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– e já escrevi seis – que são muito jornalísticos, no sentido de que contam a vida de 

pessoas e entrevisto as pessoas, faço o gosto ao dedo. E também mais uma coisa. Entre 

as coisas que eu faço não é só assessoria de imprensa. Também tenho comunicação 

interna nas empresas, faço vídeos, faço muitas coisas que não são jornalísticas, porque 

são obviamente viradas para um único meio, porque estamos a falar em nome de uma 

empresa, mas também têm muito do trabalho jornalístico: fazer peças, vídeos. Eu era da 

televisão, portanto não é assim muito diferente. 

P – E como você vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa. 

RT – Eu acho uma relação muito natural. Estamos juntos, cada um do seu lado. Acho que, 

muitas vezes, nós fazemos assessoria de imprensa para os próprios jornalistas, somos a 

ligação e se eu puder ajudar vou obviamente recolher material e coisas que precisam. 

Portanto, acho que nos ajudamos mutuamente. Nós precisamos de promover algumas 

coisas e eles precisam de notícias e, desde que haja uma relação de seriedade e ninguém 

andar a enganar-se uns aos outros – que não é de todo o que eu faço – eu acho ótima. Os 

meus melhores amigos são jornalistas. Eu me considero jornalista na mesma, uma pessoa 

não deixa de ser jornalista apesar de ter entregue a carteira. É para a vida. Não estou a 

exercer as funções. Nitidamente, as pessoas sabem disso e eu também sei quando estou a 

falar com elas.  

P – A passagem pela assessoria de imprensa do governo mudou sua visão da relação 

entre jornalismo e assessoria? 

RT – Vês as coisas de outra maneira, sim. Porque há mau jornalismo, como há má 

assessoria, como há mau de tudo, em todas as profissões, mas aí fica mais nítido. Às vezes 

as coisas não são tão românticas como as imaginamos.  

 

 

 

Entrevista com Rosário Abreu Lima 

 

P – Primeiro, em termos pessoais. A sua formação é em jornalismo? 
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RAL – É. Acabei o curso dez anos depois de ter começado, porque fiz o quarto ano até 

ao final, faltava-me só entregar a tese, comecei a estagiar no Diário de Notícias no Porto 

e aí acabou: foi férias, feriados, noite e dia, só queria era o meu trabalho de repórter, e 

fazer tudo e aprender tudo e, portanto, quando dei por mim, já estava como assessora do 

governo e olhei para mim e... espera lá, eu tenho que acabar o curso, porque senão isto 

um dia acaba e eu fico com o décimo segundo ano, para todos os efeitos. E assim foi. A 

escola de jornalismo já tinha sido absorvida pela Faculdade de Letras, fomos vasculhar, 

literalmente, os processos, não quis favores nenhuns, até precisamente por estar como 

assessora no governo e numa pasta sensível a este tipo de exploração, conseguimos entrar 

aqui na Escola de Comunicação Social, naquela, aquilo tem... não sei como é que se 

chama, para quem já tem o curso ou está a acabar o curso, há lá umas vagas. O Mário 

Mesquita, que era o coordenador da tese disse-me que podia pedir dispensa das cadeiras 

práticas porque tinha currículo para isso, mas não quis, até porque as cadeiras práticas 

davam-me gozo. E, pronto, tive que repetir o ano inteiro, com muito custo e sacrifício, 

mas o pior foi depois de você ter a cabeça aberta pelo mercado de trabalho, perceber como 

é que as coisas funcionam, mesmo em termos políticos, e ver como é que os cursos de 

jornalismo são estruturados e até manipulados para alguns fins, isso foi uma parte que foi 

difícil. 

P – Mas como? 

RAL – Por exemplo, a regente do curso empregava a família toda lá. E a própria estrutura 

do currículo – e eu só posso falar pelo ano em que eu estava, que era o último, portanto 

estamos a falar de miúdos que saem dali para as redações – era uma estrutura 

completamente desadequada. Imagine: uma cadeira com uma carga anual que era – eu 

nunca mais me esqueço, porque era absurda – Contemporaneidade e Produção Cultural. 

Até pode ser engraçado, não é? Pois não tinha graça absolutamente nenhuma, era uma 

sobrinha dessa regente de curso que dava, uma pessoa muito amargurada pela vida, e era 

só filósofos e sociólogos franceses dos anos 60 e 70. Qual é a utilidade? E depois dizia 

assim: a matéria é esta e você tem que saber esta matéria. Não quero saber o que você 

pensa. E a mesma coisa, por exemplo, para outra cadeira de carga anual, também de outra 

sobrinha dessa senhora, Análise dos Discursos Mediáticos. É boa, fantástico, não é? Bem, 

se eu lhe disser que eu e este meu amigo chumbámos na frequência, e trabalhávamos com 

dois ministros altamente mediáticos e politizados. E ela: não, não, não, não. Querem 

melhorar, vão a exame, porque não me interessa o que vocês pensam ou vocês 
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interpretam, a matéria é esta e é isto o que vocês têm que decorar. OK. Portanto, tivemos 

o mês de julho inteiro a bater com a cabeça na parede, vamos ter que fazer isto, porque 

não há outra volta a dar, lá fizemos, lá acabamos o curso, graças a Deus, sem cunhas, tudo 

limpinho. 

P – E quantos anos de jornalismo tinha quando foi ser assessora de imprensa? 

RAL – Eu comecei... deixe-me lá fazer... tive dez anos. Tive dez anos muito intensos e 

acho que foram de tal forma intensos, que quando recebi o convite para passar para o 

outro lado: Ok, eu não queria ser editora, diretora era coisa que não me passava pela 

cabeça, portanto, OK. Continuo a gostar imenso, gosto imenso do jornalismo, gosto 

imenso, mas acho que acho que chegou uma altura em que tinha que dar outro passo. 

P – Qual foi a justificativa do ministro para convidá-la? 

RAL – Bom, era uma pessoa com quem eu já tinha muito contacto e éramos amigos.  

P – Trabalhava na área de atuação do ministro? 

RAL – Sim. Eu, na altura, trabalhava no Independente e concretamente acompanhava 

muito o PSD. Era uma pessoa com quem eu me identificava bastante em termos de... não 

tanto na política, porque ele está claramente um bocadinho mais à esquerda do que eu, 

mas, acima de tudo, como pessoa, com valores, com princípios... Há ali uma identificação 

que para mim é fundamental, porque para mim pode ser uma pessoa que politicamente 

defenda exatamente a mesma coisa que eu, mas lá está, voltamos à ética: tinha que haver 

ali aquela empatia e aquele desafio de ser uma coisa particular, porque o momento em si 

daquele governo foi uma coisa à época extraordinária. E então ele convenceu-me – não 

foi muito difícil também de me convencer, porque eu própria também já achava que 

estava numa fase já de: 'Ok, já brinquei, já vi como é que era, já não me apetece mais.' 

Juntou-se ali uma junção de fatores que não foi difícil. 

P – O que ele disse que pretendia de um assessor de imprensa? 

RAL – Ele precisava, acima de tudo, de alguém que o ajudasse não a falar com jornalistas, 

porque ele nunca teve problema nenhum com isso. Pelo contrário, nem eu acho que um 

assessor de imprensa deva ter a pretensão... acima de tudo, o que você precisa de saber: 

precisa de saber a pessoa com quem está a trabalhar. Se você acha que: não aqui você não 

atende jornalistas, você não fala com jornalistas, tem que passar tudo por mim, isso é uma 



434 
 

grande tanga e vai dar asneira. E, portanto, há ali um trabalho complementar, ele está mais 

preocupado com coisas macro e está com reuniões, em grandes decisões e em grandes 

negociações, e eu estou no terreno a acompanhar mais a coisa ao minuto, digamos assim. 

Portanto, acho que esta complementaridade, não querendo de todo estar a me equiparar, 

é meio caminho andado para dar certo.  

P – Teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar de jornalista para a 

assessora de imprensa? 

RAL – Não.  

P – Qual a avaliação do impacto de ter ido trabalhar como assessora de imprensa 

na sua carreira profissional? 

RAL – Bom, aquilo é assim. Temos que ver isto com vários níveis. Enquanto você é 

assessor de imprensa do governo, se você não tem bagagem para aguentar a raça humana, 

não vá. Porque eu lembro-me perfeitamente do dia em que se soube que o Durão Barroso 

se ia embora. Como todas as manhãs, eu trabalhava na Assembleia da República. Chegava 

à Assembleia da República e havia sempre uma certa bajulação – digamos assim – dos 

jornalistas, dos deputados. Isto de manhã. À hora do almoço sai a notícia e depois do 

almoço eu resolvo ir lá acima aos Passos Perdidos e, na altura, eu até me ria, porque 

parecia que eu tinha lepra. Os deputados tudo a fugir, os jornalistas assim um bocado: não 

sei muito bem o que é que eu te hei de dizer. Depois aparecem uns a dizer: Ai, não te 

preocupes, ficas conosco. E você fica assim: OK, está bem. Fase seguinte é quando o 

telefone deixa de tocar, e você tem que se adaptar e tem que ser uma pessoa muito segura 

de si para aguentar isso. O telefone tocava dia, noite, férias, feriados, sempre, sempre, 

sempre, sempre, por isso, por aquilo, por aquiloutro e de repente há ali um silêncio... Você 

estranha no início e depois começa a descobrir virtudes. Entretanto, foi também um 

período muito curto e depois fui com ele para o PSD. E esse foi, de facto, o período que 

eu menos gostei da minha vida profissional. Há toda uma diferença entre ser assessor do 

governo e ser assessor de um partido. Péssimo! Foi horrível. Aquilo é tudo uma coisa má! 

P – Em que sentido? 

RAL – No sentido de ser uma estrutura extremamente fechada, até algo esclerosada, em 

que você entra e é como se fosse um intruso, quer fazer alguma coisa e não pode ser, 

porque foi sempre assim... E é engraçado, porque os anos passam e eu dou por mim a ver 
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um telejornal e estou a identificar exatamente aqueles sinais: aquilo continua assim. Essa 

fase eu não gostei nada, nada, nada e aí o telefone voltou a tocar, mas aí eu já não tinha 

gozo nenhum e foi um grande alívio quando tudo aquilo acabou e eu pude voltar para a 

minha vida civil.  

P – E o que fez na vida civil? 

RAL – Na minha vida civil, depois estive ali um ano e meio sem fazer nada... coincidiu 

com o nascimento do meu filho. E depois voltei para o jornalismo, mas fui para a equipa 

fundadora do Expansão, que era um jornal económico, que ainda existe, que na altura 

estava alojado juntamente com o Diário Económico. Estive ali quase um ano, a fazer só 

economia para Angola. Foi uma experiência engraçada, porque nunca me passou pela 

cabeça... não conhecia nada de Angola, economia era uma área em que eu não era muito... 

mas foi uma experiência engraçada porque me permitiu aprender alguma coisa. E depois 

vim aqui para o ACP. 

P – Havia alguma relação entre ter ido para o governo e PSD e posteriormente ter 

trabalhado no Expansão? 

RAL – Não, zero. Zero, zero, zero. 

P – E por que voltou depois ao jornalismo? 

RAL – Porque isso é uma coisa você se questiona sempre. Apesar de já ter currículo e já 

ter uma série de competências, a verdade é que a minha formação de base é de jornalista. 

Tenho a carteira suspensa, há muitos anos, mas sou jornalista e não deixei de ser 

jornalista, e portanto as minhas competências continuam todas lá. Se surge uma 

oportunidade numa altura em que você já está disponível para trabalhar e até começa a 

precisar, não se discute. 

P – Mas colocou-se alguma questão ética de voltar ao jornalismo depois de estar do 

outro lado? 

RAL – Não se coloca a questão ética... Acho que as questões éticas colocam-se quando 

você tem problemas de consciência que o inibam de alguma forma. No jornalismo, 

sempre trabalhei clarinho, não enganava ninguém, não andava a vender informação nem 

nada. Na assessoria de imprensa, exatamente a mesma coisa. Não há uma passagem 

direta, sequer. Fiz todo o período de nojo, ao contrário de muitos que andam de uma lado 
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ou de outro e ai sim podemos politizar a coisa que é dois pesos e duas medidas também 

no jornalismo: se você é da direita está feito ao bife, se você é de esquerda é um gajo 

porreiro e precisa de trabalhar. Portanto, está sempre tudo bem. Aqui não tive qualquer 

problema de consciência. E repare uma coisa: mesmo fazendo o período de nojo, se fosse 

voltar para o jornalismo naquela altura, em que estava ainda tudo muito fresco, para a 

política, aí teria sido complicado. Não tanto em termos éticos, mas para mim ia ser uma 

grande farsa. Porque eu já conhecia o jogo todo do outro lado e, portanto, facilmente 

aquilo ia... mas o que eu estou aqui a fazer? Eu ia enganar-me a mim própria porque eu 

sei muito bem como é que isto funciona e isto não é assim e não pode ser.  

P – Como vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

RAL – Depende. Eu nunca tive... É como eu digo. Quando as pessoas têm a pretensão de 

se acharem a última Coca-Cola do deserto e eu sou o assessor e eu é que mando, o caldo 

está entornado logo à cabeça, porque o jornalista... se nós éramos jornalistas, parece 

aquela história da criada que vira senhora. Não faz sentido. Continuamos a ser todos os 

mesmos, embora em papéis diferentes. Há que tratar as pessoas exatamente da mesma 

forma, salvaguardando ali alguma distância que já não pode ser tão próxima no sentido 

de: calma, eu tenho de assegurar aqui também este lado. E, portanto, a coisa foi sempre 

muito tranquila, muito cordial e muito pacífica. 

P – E a passagem pelo governo mudou a visão que tem da relação entre jornalistas 

e assessores? 

RAL – Eu acho que mudou mais do que isso, mudou a imagem que eu tenho de muitos 

políticos e muitos titulares de órgãos de soberania.  

P – Em que sentido? 

RAL – De você achar que são pessoas, lá está, com essas preocupações éticas, pessoas 

que sabem o seu lugar... e você do outro lado vê coisas que se me contassem eu não 

acreditava. Nem pensar! De pessoas que literalmente estão a chorar, à porta do gabinete 

porque não foram para suplente de uma lista qualquer, ou as pessoas que estão no Tribunal 

Constitucional, juízes, e que telefonam: 'Ai, porque vai acontecer não sei o quê, e nós 

devíamos fazer sei lá o que mais'. E você fica assim: bem, se ele faz isto aqui, imagina o 

que fará... Está a perceber? É mais nesta falta de calibragem do papel de cada um. Isso 
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sim, surpreendeu-me um bocado, talvez por ingenuidade minha. Mas, no resto, não. Eu 

tive sempre uma relação muito normal com os meus ex-colegas. 

 

 

 

Entrevista com Rui Calafate 

 

P – Como é que você conheceu o ministro para quem foi trabalhar? 

RC – Eu fui diretor de comunicação da Câmara Municipal de Lisboa e fui adjunto político 

do primeiro-ministro. Eu não trabalhei a comunicação do primeiro-ministro. Eu conheci 

o primeiro-ministro, o Pedro Santana Lopes, na campanha. Eu deixei de ser jornalista em 

2001 quando fui para a direção de campanha do Pedro Santana Lopes, que depois ganhou 

a Câmara Municipal de Lisboa e que depois mais tarde foi primeiro-ministro.  

P – E quantos anos de jornalismo tinha? 

RC – Eu de jornalismo estive de 1995 a 2001. Eu tive seis anos de jornalismo, sendo que 

sempre – desde estagiário – na área da política. E, depois, a partir de 1997... eu estive 

antes dois anos no jornal Semanário e, depois de 1997, eu lancei meu próprio projeto que 

foi uma revista de política mensal, só dedicada à política, que só tratava de assuntos de 

política, que se chamava PM e em que eu fui o criador e diretor executivo e o diretor era 

o Pedro Santana Lopes, que me conheceu através desse projeto. Isso foi em 97. Em 98, 

eu fiz uma revista de política que e chamava Política Moderna – aí sim eu fui já o diretor. 

Durou três anos, de 98 a 2001. E, em setembro de 2001, eu deixei de ser jornalista para 

começar a integrar a estrutura de campanha do candidato à Câmara Municipal de Lisboa 

Pedro Santana Lopes.  

P – Qual a justificativa que ele deu para convidar a si? 

RC – Habitualmente, quem trabalha em comunicação com alguém, e quando um político 

convida alguém, seja de esquerda ou de direita, tem que ter alguma confiança pessoal. 

Isso é um cargo, como sabe, sobretudo de uma palavra, é uma palavra que é lealdade. Não 
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fidelidade. Porque como dizem cá em Portugal, não sei se conhece, em Portugal há uma 

coisa que é o fiel, que é comida para cão. Fiel é comida para cão. Leal, sim; fiel, não. E, 

portanto, eu tenho essas características que tive desde sempre, e continuo amigo do Pedro 

Santana Lopes, que é uma questão de lealdade. Portanto, em primeiro lugar o critério é 

confiança, lealdade e o terceiro, o talento e, portanto, entender que nós temos de facto o 

perfil para saber gerir a comunicação e a relação de mídia de uma pessoa, de um grande 

protagonista com o restante do universo mediático. 

P – Teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar do jornalismo para a 

direção de comunicação? 

RC – Não, por um motivo. Vou lhe explicar por quê. Porque eu nunca mais voltei a ser 

jornalista. Eu respeito que faz isto. Mas eu, ao contrário de outros, eu, a partir do momento 

em que abandonei o jornalismo, nunca mais voltei sequer a tentar ser jornalista. 

P – E por quê? Teve alguma tentação? 

RC – Isso posso dizer, passados estes anos todos, tenho algumas saudades de ser 

jornalista. Mas a parte em que eu mato alguma coisa em termos da saudade de ser 

jornalista é escrevendo nas redes sociais, os meus artigos de opinião, em que tenho, em 

duas áreas em Portugal, artigos de opinião. Mas não voltei porque entendi que uma pessoa 

quando sai de uma redação para uma área de poder, portanto totalmente diferente... até 

acredito numa coisa que um colega meu disse, que é o jornalista sabe muito menos do 

poder antes de passar pelo poder. Portanto, é natural que alguns – e eu não estou a 

condenar ninguém – que alguns, que passaram pelo poder e depois voltaram ao 

jornalismo, venham até com mais conhecimento e com outra maturidade que se calhar o 

jornalista vive muito no romantismo da liberdade de informação, do mundo ser da 

maneira como nós imaginamos. Quando um jornalista passa para a área do poder, 

descobre que o poder não é tão simples como isso. O poder tem muitos jogos de 

influência, muitas manobras de bastidores, por vezes é negro. O jornalista por vezes não 

está por dentro do que se passa realmente entre quem gere o poder.  

P – Qual a avaliação do impacto de ter ido trabalhar como assessor na sua carreira 

profissional? 

RC – Naquela altura... Eu abandonei o jornalismo com 31 anos, portanto, eu quando 

mudei foi em 2001. É natural que o escrutínio público fosse menor porque ainda não havia 
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redes sociais. Hoje as redes sociais escrutinam muito esses saltos que às vezes acontecem 

dos jornalistas para a assessoria. Naquela altura, era perfeitamente normal, porque havia 

uma consciência de que quem recrutava assessorias mediáticas, consultores de 

comunicação, iam habitualmente ao mercado da comunicação social buscar esses 

assessores. Hoje em dia isso também mudou – e no meu entender para melhor – que é, eu 

costumo dizer que hoje em dia não basta ser jornalista para ser especialista em 

comunicação. E hoje já se recrutam diretamente em agências de comunicação consultores 

de comunicação que nunca foram jornalistas, jovens que saíram da universidade e que 

foram trabalhar diretamente para agências de comunicação. E, portanto, hoje o universo 

é diferente. Naquela altura era totalmente normal, era 99% dos casos vinham das 

redações. Portanto, em termos de impacto na minha vida, foi que eu não mudei nada dos 

meus hábitos, os hábitos, se calhar, foram até menos... Eu às vezes, quando era jornalista, 

chegava a fazer duas diretas, porque eu fui editor internacional e aí eu tive uma vida de 

facto muito exigente, muito rigorosa, porque eu trabalhava com um político que era uma 

pessoa muito ativa, trabalhava muitas horas por dia, e que impunha um ritmo de trabalho 

bastante elevado. E, portanto, o impacto maior foi no dia em que eu deixei de trabalhar 

diretamente com esta pessoa. E aí foi quando uma pessoa tem que procurar de facto o que 

é que vai fazer. E, portanto, aí foi o meu caminho, tive aí seis meses de indefinição e 

depois foi quando eu decidi entrar, fui convidado para entrar para uma agência de 

comunicação, a primeira, depois fui para outra, aí sim liderar a área de comunicação e 

public affairs e portanto foi todo o caminho que eu depois percorri. 

P – E esses seis meses como é que foram? 

RC – Meses difíceis... 

P – Fez o quê, nesse período? 

RC – Nesses meses não estive a fazer nada. E esses meses foram difíceis sobretudo era: 

que objetivos vou ter? Foi um período que eu estive basicamente a refletir e procurar que 

tipo de objetivos que iria ter. E essas oportunidades me surgiriam. Eu não sou muito de 

bater às portas de ninguém. Na altura não bati à porta de ninguém, esperei, não tive 

nenhum cargo daqueles de nomeação política – nunca quis, nunca tive nenhuma ligação 

ao quadro de nenhuma instituição pública, nunca quis. 

P – Houve ofertas para isso? 
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RC – Tive, eu é que nunca quis, achei sempre que devia de ser por mim próprio. E, 

portanto, eu procurei as oportunidades e houve essa primeira oportunidade para uma 

agência de comunicação e depois vi que depois me adaptava muito bem a esse mundo, 

saltei para outra agência maior com o cargo de diretor de Política e Public Affairs e em 

2009 fiz a minha própria agência, que já lá vamos, em 2018, com 9 anos.  

P – Como vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

RC – Natural. Porque ao fim e ao cabo o assessor deve ser, como eu costumo dizer, um 

assessor não é um passador. Um assessor deve saber gerir... Primeiro deve ter uma relação 

com o jornalista... há uma palavra que é básico: no dia em que mentir, perde toda a 

credibilidade. No dia em que um assessor mentir a um jornalista e mentir de maneira 

consciente, e sabendo que está a mentir, nunca mais da parte de um jornalista terá o 

mesmo olhar e a mesma segurança enquanto fonte. E isso aí logo degrada de imediato a 

relação. Portanto, essa é a base de uma relação. Uma relação saudável é de confiança e, 

portanto, nunca mentir ao jornalista. Depois, sabermos as barreiras do trabalho de um e 

de outro. Nem o jornalista tem que ter nenhum preconceito contra o trabalho do assessor, 

porque o assessor que for bom não está para bloquear, está para trabalhar. E há dias em 

que pode – não é mentir, mas às vezes tem que omitir, porque em termos de timing político 

não é a altura certa para colocar algo que pode ser do interesse do jornalista. Portanto, há 

que haver aqui bom senso, racionalidade, respeitar os dois campos, sabermos o que 

estarmos a trabalhar e ter a noção do seguinte: trabalhamos no mesmo universo mediático, 

podemos nos ajudar uns aos outros, porque um tipo que é consultor de comunicação tem 

a informação que é algo que um jornalista necessita, e portanto o jornalista tem essa 

relação porque precisa, sabendo que muito jornalista tenta – está no seu papel – fintar, 

passar por cima do assessor. Há assessores que não gostam e eu, no meu caso, vou lhe 

dizer isso sem problemas. Eu sempre defendi que as pessoas com quem eu trabalho devem 

ter um ou dois jornalistas com quem falem diretamente sem a barreira do assessor. Um 

ou dois jornalistas de confiança. Por quê? Porque no dia em que seja mais difícil é com 

esses mesmo com quem podem falar numa situação mais complicada e de crise. Eu 

defendi sempre isso. Portanto, pessoas com quem eu trabalhei habitualmente... eu próprio 

faço questão de... posso é, entre aspas, escolher, para confiar qual a pessoa com quem ele 

possa falar. Isso posso fazer. Agora, muitas vezes sou eu próprio... muitas vezes sou eu 

que apresento as pessoas com quem eu trabalho a jornalistas, querendo que haja 

exatamente uma boa relação, que se mantenha uma relação e confiança, Por quê? Porque 
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é muito bom que a relação de confiança se mantenha, aqui já não dos dois, mas das três 

partes: o protagonista, o assessor e o jornalista, para que tenham uma boa relação. Por 

quê? Para não haver nenhuma barreira, não haver nenhum preconceito, não haver má 

mídia. E, pelo menos, haver uma boa relação para que não haja mosquitos por cordas, não 

haja nada. Nenhuma areia na engrenagem, nenhuma pessoa contra, o jornalista contra 

esse protagonista. O objetivo do assessor é que tudo saia bem, que tudo corra bem, que 

não haja nenhum ódio. Esse é o objetivo principal do assessor, passando, dentro dos 

parâmetros que são os interesses estratégicos da pessoa com quem se trabalha para a 

comunicação social. 

P – A passagem pelo governo mudou a visão que tem da relação entre jornalistas e 

assessores?  

RC – Onde mudou a minha visão do relacionamento com a mídia foi na Câmara de 

Lisboa. Porque a câmara de Lisboa é muito maior do que alguns ministérios. Onde nós 

sentimos a gravitação dos jornalistas com o protagonista político, no caso, seja também 

com um protagonista empresarial. Porque há muitas solicitações de muitas áreas e, ao fim 

a ao cabo, obriga-nos a quem foi jornalista e está a trabalhar nesta área de comunicação a 

preparar, a estar preparado para falar de assuntos como redes de esgotos, saneamento 

básico, mas também de política pura e também de transportes e de obras. Portanto, temos 

de ter conhecimento para poder falar... Na altura em que estive na câmara, por exemplo, 

eu tive uma crise – entre aspas – que foi a gestão da construção do túnel do Marquês, que 

é uma das obras mais emblemáticas de Lisboa, que houve protestos, houve uma ação 

popular, houve muitas explicações técnicas, tanto ao nível do investimento, portanto 

questões económicas puras e duras, e também ao nível de construção, engenharia, obra. 

E, portanto, isso obriga-nos a ser muito melhores. Da parte do outro lado sentimos a 

pressão de tentar responder a tudo e responder bem e a horas para respeitar os horários de 

fecho e agora ainda mais. Nessa altura ainda não havia redes sociais não havia tantas 

televisões privadas. Ainda tantos canais de notícias, ainda não havia 24 horas sobre 24 

horas de informação. Isso ainda estava no início, e hoje é muito mais duro, e reconheço 

que qualquer pessoa que trabalhe nestas áreas atualmente é muito mais duro porque são 

muitas as áreas e com o crescimento das redes sociais ainda maior a atenção tem que ser.  
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Entrevista com Susana Gaião Mota 

 

P – Como você conheceu o ministro para quem fez assessoria de imprensa? 

SGM – Bom, eu conheci o ministro para quem eu fiz assessoria de imprensa... Na época 

eu trabalhava para TVI como correspondente internacional no Brasil. E houve uma visita 

do primeiro-ministro ao Brasil em que convidaram um série de empresários e também 

jornalistas para acompanhar esta visita. E eu fui pela TVI e acabei por conhecer os 

assessores do primeiro-ministro, o ministro com quem eu vim a trabalhar... Porque eu tive 

que fazer uma série de entrevistas, todos os dias mandava reportagens para Portugal e 

acabei por conhecê-los. Conheci de uma forma informal, eu estava a trabalhar para a TVI 

naquela época. Entretanto, uns meses depois, eu vim para Portugal, decidi voltar para 

Portugal. Já estava há sete anos no Brasil e decidi voltar para cá. Estava cá há dois ou três 

meses e um assessor do primeiro-ministro contactou-me e disse que gostava muito do 

meu trabalho como jornalista de televisão, que precisavam de alguém para o Ministério 

da Economia que percebesse de televisão, porque queriam fazer alguns vídeos e algumas 

coisas mais na área de multimedia e, como tinham gostado muito do meu trabalho, podia 

fazer uma entrevista ou falar comigo. Portanto, isso começou por ser no gabinete do 

primeiro-ministro. Entretanto, fui ao Ministério da Economia, conheci o ministro, 

explicaram-me o tipo de trabalho que teria para fazer lá e eu achei que era um desafio 

interessante e eu aceitei. Foi assim que eu fui para lá. À época, éramos duas assessoras de 

imprensa porque estavam a renovar a equipa. Eles eram dois assessores de imprensa, o 

José Pedro e a Maria de Lurdes... Eles saíram e vim eu e a Diana para assessoras do 

ministro. Como o Ministério da Economia abarca várias áreas, desde as PMEs ao turismo, 

da eletricidade à defesa do consumidor, nós ficamos divididas por áreas. Eu fiquei mais 

focada nas PMEs, tudo o que tivesse a ver com as pequenas e médias empresas e com o 

turismo, que eram as minhas áreas de atuação.  

P – Quantos anos de jornalismo você tinha quando foi ser assessora do ministro? 

SGM – Eu trabalhei sempre em televisão e quando eu fui para o Ministério da Economia 

tinha talvez oito anos.  

P – Você foi para o Brasil com um ano de jornalismo? 
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SGM – Eu fui para o Brasil, deixe ver, eu tenho que fazer melhor essas contas. Quando 

eu fui para o Brasil já tinha três anos de experiência. Portanto tinha à volta de dez anos 

de jornalismo.  

P – E qual a justificativa que o ministro deu para convidar você? 

SGM – Deram a justificativa que queriam alguém que percebesse de televisão na altura. 

Porque para as PMEs eu fiz muitos vídeos, também com o IAPMEI. Que percebesse de 

televisão e percebesse de comunicação, para ajudar o ministro na comunicação com as 

televisões e ajudá-lo a comunicar melhor mesmo em entrevistas de televisão e tudo. E, 

depois, eu fazia política regularmente, fazia até muita política internacional no Brasil, e 

deram-me o feedback dizendo que achavam que eu era isenta e gostavam da minha 

sobriedade no jornalismo. 

P – O ministro chegou a dizer o que ele pretendia de um assessor de imprensa? 

SGM – O ministro, antes de ir para ali, não era um político... profissional. Isto foi um 

trabalho que nós fomos todos descobrindo como fazê-lo. De início, nós apanhámos o 

governo em andamento e começamos por ter muita gestão de crise. Porque havia muitas 

manifestações na altura, havia problemas com os mineiros, havia problemas com 

comissões de trabalhadores, e nós andávamos um pouco a gerir as crises. Depois, 

posteriormente, começamos a desenvolver um trabalho mais de gabinete, de proximidade. 

Eu ia, por exemplo, a muitas reuniões com as empresas para tentar haver aqui uma forma 

de comunicar Portugal lá fora, porque o ministro tinha muito essa preocupação da nossa 

imagem no estrangeiro, da nossa credibilidade, apostava na exportação. Eu acho que o 

assessor de imprensa acaba por não ser só assessor de imprensa, porque nós fazíamos 

muito trabalho de ligação com os empresários e, às vezes, quando o chefe de gabinete não 

ia às reuniões, nós quase que o substituíamos a ouvir pedidos das empresas e a articular 

campanhas de marketing e divulgação. Portanto, era um trabalho muito variado. 

P – O seu curso era de jornalismo? 

SGM – Não, curiosamente não. Eu tirei o curso de relações internacionais, com 

especialização na América Latina. E daí eu ter o interesse de ir para o Brasil, de que eu 

conhecia a história. Mas, posteriormente, eu quando acabei o curso de relações 

internacionais tirei uma especialização em jornalismo de televisão.  
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P – Na própria universi... 

SGM – Não foi na minha universidade. Foi numa escola técnica, que é o Cenjor.  

P – Você teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar de jornalista para 

assessora de imprensa? 

SGM – Eu tive receio, porque eu sempre gostei muito de trabalhar como jornalista e tinha 

o receio de que, ao ir para a assessoria de imprensa, depois fosse difícil voltar ao 

jornalismo. Hoje em dia defendo que todos os jornalistas deveriam passar por isso, porque 

é muito importante ver o outro lado. Primeiro, porque as pessoas acham que há uma certa 

resistência entre os jornalistas e os assessores de imprensa e não é bem assim. Porque eu, 

como assessora de imprensa, ajudei muitos jornalistas a perceberem as notícias. Eles 

ligavam-me, porque havia perguntas que eles tinham vergonha ou pudor de fazer ao 

ministro, e perguntavam-me: 'Susana, podes me explicar como é que funciona isto, que 

eu não consegui perceber na conferência de imprensa?' Então, nós éramos quase... Muitas 

vezes, os jornalistas até nos mandavam os textos, não no sentido de nós aprovarmos nada, 

mas no sentido de dizer: 'Isto é tão técnico, pode dizer se isto está bem?' Acho que eles 

nos viam um pouco como amigos. Mas eu acho que depende muito da postura que o 

assessor de imprensa tem. Também nunca – por uma questão de ética profissional – nunca 

quis enganar jornalistas, ou dizer que não era assim. Eu tentava que as coisas do ministério 

fossem divulgadas, porque me interessava que fossem divulgadas, mas sempre numa base 

de sinceridade ou de verdade, sem estar ali a fabricar mentiras. 

P – E quando você saiu, o que foi fazer profissionalmente? 

SGM – Por razões pessoais, eu acabei por ficar um tempo parada, porque entanto estive 

de licença de maternidade. 

P – Quanto tempo? 

SGM – Estive um ano e tal em casa. E foi assim. Uma coisa chata dos assessores de 

imprensa... Eu, no meu caso, não fui requisitada, porque às vezes a pessoa está numa 

empresa e é requisitada. A TVI não aceitou que eu fosse requisitada. Porque, de repente, 

queríamos cinco ou seis jornalistas sair da TVI, fomos convidados cinco ou seis para ir 

para o governo, e era muita gente a sair ao mesmo tempo. E eles puseram-nos ali numa 

situação de escolha: ou vais para o governo ou ficas aqui. E eu, na altura, pelo desafio 
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profissional e também por questões salariais ia ganhar mais, por tudo isso, aceitei ir para 

o governo. Depois, a pessoa quando sai do ministério não tem nem subsídio desemprego 

nem nada. Porque, como está por nomeação, fica um pouco desprotegida. E eu acabei por 

ficar em casa um tempo e depois voltei a uma colaboração com a TV Globo Internacional 

e comecei a fazer conteúdos para eles. Estive dois anos a fazer conteúdos para eles aqui 

em Portugal e, posteriormente, fiz um programa de turismo em Portugal para a TVI 24. 

Portanto, acabei por voltar à televisão, mas de forma mais independente e não tanto no 

jornalismo – era uma coisa já de entretenimento.  

P – Você agora está como assessora de imprensa? 

SGM – Acabei por voltar à assessoria de imprensa. Estou numa empresa em que fazemos 

assessoria de imprensa para vários clientes. Neste momento, tenho uma secção de 

gastronomia e de vinhos, de assessoria de imprensa de gastronomia e de vinho, que 

curiosamente é uma área que pode parecer que não, mas está sempre em destaque nos 

jornais e nas revistas e conómicos e, portanto, acabo por contatar muitos dos jornalistas 

de economia na mesma, e estou num banco angolano, que está cá agora, que é o BNI 

Europa, que também estou a trabalhar na assessoria de imprensa deles. 

P – E qual a avaliação do impacto de ter trabalhado como assessora de imprensa do 

ministro da Economia na sua carreira profissional? 

SGM – Eu acho que acabou por me prejudicar, sinceramente. Porque, a curto prazo, foi 

interessante a nível financeiro – e acho que aprendi muita coisa e estendi muito a minha 

rede de contatos, tenho a certeza, porque até se voltasse ao jornalismo seria muito 

interessante porque já conhecia muito melhor pessoas, até seria muito mais fácil conseguir 

entrevistas – mas acabou por me prejudicar, porque como não me mantive nestes cargos, 

saí, acabei por ficar um pouco isolada, porque entretanto o governo mudou. Eu nunca tive 

um partido político, sempre fui jornalista e, portanto, era independente, mas a pessoa fica 

de certa maneira associada ao partido que está no governo e com o qual trabalha. E acho 

que neste aspecto acabou por me prejudicar, porque perante alguns chefes do jornalismo, 

nas televisões – eu só posso falar da televisão que é a minha experiência – mas dou-me 

conta de que a maior parte das pessoas que estiveram comigo na assessoria de imprensa 

quase nenhuma voltou ao jornalismo, porque há aqui alguns anticorpos. 

P – E atualmente, como vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 
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SGM – Olha, eu acho que há aqui grandes diferenças. Na área política, há sempre... Isso 

depende muito do caráter das pessoas. Há sempre as pessoas sérias e que não misturam 

as coisas... É claro que os jornalistas querem exclusivos e nós também gostamos como 

assessores de imprensa de dar exclusivos aos jornalistas, sabemos que não vão deturpar a 

notícia toda. Claro que se criam relações de confiança que permitem que as relações com 

uns jornalistas sejam melhores do que com outros, isto na política. Na assessoria 

económica, eu acho que há aqui alguma promiscuidade, e não é da parte dos assessores 

de imprensa, curiosamente, Muita vezes, nós, para conseguirmos uma coisa que 

efetivamente é uma notícia para as pessoas e que temos interesse que seja publicada existe 

quase uma coação de fazer publicidade também. Portanto, eu acho que a promiscuidade 

não vem de onde se pensa. Muitas vezes não vem tanto dos assessores de imprensa, como 

se pensa e como se criou esta imagem, acho que às vezes até vem um pouco dos próprios 

jornais, que fazem disso uma moeda de troca, que para terem notícias querem publicidade, 

querem investimento publicitário.  

P – E essa sua passagem pela assessoria de imprensa mudou a visão que tem da 

relação entre jornalistas e assessores? 

SGM – Mudou. Mudou bastante. Eu acho que depois criam-se muitas – por Portugal ser 

um país pequeno – acho que se criam ali simpatias que depois há coisas que não se dizem 

porque é amigo e, também, hoje em dia há jornalistas que têm uma situação muito 

vulnerável e têm medo de se exporem e dizer certas coisas e depois se prejudicarem. Eu 

aprendi muito, vi o outro lado, acho mesmo que todas as pessoas deveriam passar para o 

outro lado para perceber que as coisas não são sempre o que parecem. Uma coisa que me 

fazia sempre muita confusão é que eu acho que um assessor de imprensa, se quiser, 

manipula completamente os jornalistas. Porque os jornalistas, quando são assuntos 

técnicos, pegam num press release e fazem copy-paste para o jornal. E, portanto, aqui é 

muito o caráter das pessoas que determina tudo, porque é muito fácil nalguns meios 

conseguir influenciar... Estávamos a falar de não ter muitos anos de jornalismo quando 

fui para a assessoria de imprensa e a maior parte dos assessores de imprensa se reparar 

hoje em dia são mais ou menos novos, ou andam na faixa etária dos 40 ou por aí. Eu acho 

que isso não é por acaso. Eu acho que os jornalistas hoje em dia estão mais ou menos 

nessa faixa etária, de 30 a 40 anos, não são mais velhos, a maioria. Portanto, faz algum 

sentido que os assessores também sejam novos porque há uma maior proximidade e uma 

forma de linguagem diferente. Porque eu percebi várias vezes as pessoas dizerem que, 
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com os assessores de imprensa mais velhos, os jornalistas mais novos não tinham muito 

o à vontade para perguntar, sentiam-se mais inibidos. E, nesse sentido, acabava por 

resultar bem o fato de sermos todos mais ou menos da mesma faixa etária, porque eles 

viam-nos quase como colegas e acabava por ser mais fácil... Mas, se reparar, a maior parte 

dos assessores hoje em dia são novos. E querem muitos assessores nos governos que 

tenham vindo, e vêm muitos da televisão, porque é um dos meios que na política se 

valoriza mais... Há aqui uma grande atração por ter jornalistas da televisão, que conhecem 

o meio, porque é o meio que, no fundo lhes dá mais projeção e é mais mediático. Acho 

que de facto tem a ver com isso. Quando eu fui para o Ministério da Economia eu fazia 

economia, fazia uma série de coisas no Brasil e fazia cimeiras, fazia política e estava 

habituada a fazer isso, mas reconheço que havia colegas altamente especializados em 

economia. Mas também não era esse o objetivo deles, porque para isso eles tinham os 

assessores económicos. O objetivo era ter uma boa relação, uma rede de contatos boa com 

os jornalistas e perceber de televisão. Eu sentia muito isso. Acho que, modéstia à parte, 

eu era uma mais-valia ali em vídeos e tudo o que tivesse a ver com imagem, como 

trabalhei muito nessa área... É assim, eu gostei muito de estar lá, aprendi muito. Agora, 

não posso olhar para o jornalismo, nem para a assessoria de imprensa com os mesmos 

olhos. São meios um bocado... duros de se trabalhar. Há muita competição. Mas nós 

tínhamos uma relação muito gira no gabinete, dávamo-nos todos bem, e o ministro era 

também inexperiente, ele nunca tinha sido ministro e, portanto, nós acabámos por ajudar 

muito porque ele às vezes extrapolava um bocado. 

 

 

Entrevista com Susana Lemos 

 

P – Como é que você conheceu o ministro para quem fez assessoria de imprensa? 

SL – Estive três vezes na assessoria de imprensa. 

P – O primeiro deles. 

SL – O primeiro foi com o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, do 

Ministério do Planeamento, que era o ministro o João Cravinho. E não me passava pela 
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cabeça fazer assessoria, que era coisa... eu não tinha qualquer ligação com partido 

político, não era conhecida no meio e, uma vez numa viagem através da RDP 

Internacional, fui aos Estados Unidos para a reabertura da linha Lisboa-Boston da TAP. 

O secretário de Estado ia. O meu diretor não podia ir, chamou-me, e lá fui eu fazer a 

cobertura. E o Paulo Lagarto, que era assessor do ministro, chamou-me no final da visita 

e disse-me: tu não gostavas de ir para a assessoria? É que nós vamos precisar de uma 

pessoa para o secretário de Estado. 

P – Isto foi em? 

SL – Isto foi no final de 96 e, portanto, eu fui trabalhar com o secretário de Estado em 97. 

P – Quantos anos de jornalismo você tinha? 

SL – Entrei para o jornalismo em 88. Portanto, teria 9 anos. Na altura estava na RDP 

Internacional, na programação.  

P – E curso superior? 

SL – Não. 

P – Foi direto para a rádio? 

SL – Eu tirei contabilidade. O curso superior de contabilidade e administração nos Pupilos 

do Exército. Mas a meio do curso fui trabalhar numa rádio pirata. E, na altura, apareceu 

lá o Jorge Cubanco, que era uma figura da televisão e da rádio. E o Jorge Cubanco 

apareceu, esteve lá um pouco de tempo e um dia eu chego a casa e minha mãe diz: tens 

um telefonema do Jorge Cubanco que quer falar contigo. Ele propôs-me um estágio na 

Antena 1, sem compromisso, e eu fiquei, confesso, assim: o que é que eu vou fazer? Eu, 

nos Pupilos do Exército, tinha um regime de faltas, tinha aulas de manhã e de tarde e 

trabalhar para rádio só seria possível à noite. E eu não queria deixar o curso, ia para um 

estágio sem compromisso. Eu estava no meio do curso e queria terminar, porque se na 

rádio as coisas não resultassem teria sempre um curso, uma coisa para recorrer. E a meio 

do curso fui trabalhar para a Antena 1 à noite. Portanto, tinha aulas de manhã e de tarde, 

e trabalhava à noite na Antena 1. E fiz o curso e fiz o estágio e sempre trabalhei na 

Antena1, e acabei por desistir da contabilidade e ficar na rádio. E tive vários anos na RDP 

Internacional e na programação. Foi quando fui aos Estados Unidos, quando o Paulo 

Lagarto me convida para assessorar o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, 
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que era o professor Pimpão. Isso foi no final de fevereiro ou início de março e em outubro 

ou novembro houve uma remodelação. O secretário de Estado saiu. E aí o Paulo Lagarto 

diz-me: nós precisamos reforçar a equipa aqui no ministério e vens trabalhar conosco. 

Fiquei com o engenheiro Cravinho. 

P – E depois, na terceira vez? 

SL – Depois voltei à Antena 1, estive dois ou três dias na Antena 1 e sou novamente 

requisitada para a professora Elisa Ferreira no Planeamento. Eu tinha estado com o 

professor Pimpão, que era a mesma área, e estive com a Elisa Ferreira quase dois anos, 

de 2000 a 2002. Depois, voltei à rádio. Quando voltei à rádio, voltei à Antena 1 e não à 

RDP Internacional.  

P – Em que área da Antena 1? Tudo? 

SL – Tudo. Não fazia era a parte do Planeamento, tudo aquilo que era ligado ao Ministério 

do Planeamento. Os ministérios onde eu tinha trabalhado eu não fazia. Eu acho que isso 

é um bocadinho um despropósito esse período de nojo. Aliás, vê-se que o período de nojo 

é um bocadinho diferente para umas pessoas e para outras. Para umas o período de nojo 

é eterno e para outras é uma questão de meses. E depois, em 2005, estive com a professora 

Maria de Lurdes Rodrigues na Educação, em 2005 e 2006. 

P – E como foi o convite dela? 

SL – Foi convite.  

P – Ela sabia o que queria de uma assessora de imprensa? 

SL – Sim. Até uns dias antes... Eu tive contato com a chefe de gabinete antes e conheci-

a no dia da tomada de posse, que foi um sábado. Lembro-me disso. Ela sentia a 

necessidade de ter uma assessora de imprensa antes mesmo de o governo começar. 

Portanto, ela tinha a noção. 

P – Você fazia de tudo na rádio? Não tinha uma área de especialização? 

SL – Desporto é que não.  

P – Teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar de jornalista para 

assessora de imprensa? 
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SL – Não.  

P – E na volta, teve alguma questão? 

SL – Não. Existe o período de nojo, que existe para toda a gente. Mas para uns existe 

mais do que para outros. Ou seja, está estipulado que há um período de nojo. 

P – E o que significa esse período de nojo? 

SL – Não podemos fazer a área onde trabalhámos. 

P – E quanto tempo é esse período de nojo? 

SL – Eu não sei se há um tempo definido. O que eu vejo é que há pessoas que rapidamente 

voltam à área e outras não. Eu tenho algumas questões, algumas dúvidas em relação a 

isso.  

P – Que dúvidas? 

SL – É natural que uma pessoa, estando no governo, tenha conhecimentos de 

determinados assuntos e de questões delicadas. A própria pessoa tem de ter a noção do 

que é delicado e do que não é, qual é a fronteira até onde pode ir. No entanto, há outras 

perguntas que, se calhar, como jornalista e que eu me apercebi não cobrindo essas área... 

imagine um colega qualquer ia fazer uma área do planeamento onde eu tinha estado e há 

coisas tão... que não é nada de segredo e podiam ser confrontadas as pessoas do outro 

lado, podia ser confrontado, porque nós temos conhecimento de um determinado número 

de procedimentos que, se calhar, a maioria não tem e são importantes para a informação. 

Não sei se me estou a fazer entender. Logicamente há assuntos que são melindrosos, mas 

nós próprios temos que ter a noção de que não podemos avançar por aí.  

P – E o que trabalhar como assessora trouxe para você enquanto jornalista? 

SL – Eu fiquei com uma ideia diferente do jornalismo, sobretudo na primeira vez que 

estive como assessora, com o João Cravinho, no superministério. Fiquei com uma ideia 

muito diferente do jornalismo. 

P – Em que sentido? 

SL – Achava que os jornalistas eram todos... que seguimos todos a mesma regra. Ouvir 

os dois lados – às vezes não é possível ouvir os dois lados – mas não criarmos ideias, não 
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tendo ouvido o outro lado. Houve situações em que, por exemplo, havia um jornal que 

era semanário, eles fechavam à quarta ou à quinta-feira, e telefonavam sempre 

praticamente antes de fechar. Quer dizer, tinham a semana toda para nos contactar. 

Telefonavam sempre em cima da hora e era quase impossível... nós, assessores de 

imprensa, não temos a informação toda. E mesmo que tenhamos alguma, se calhar 

precisamos de tentar perceber até onde podemos ir. E não temos a informação toda porque 

não dominamos os assuntos todos, sobretudo naquele superministério. E aquele jornal, 

sistematicamente, telefonava, tipo às 6, 7 da tarde, quando já não conseguíamos ter a 

informação, e depois dizia sempre: contactado o ministério, não tivemos a informação. 

Isto era sistemático, até que houve um dia em que eu disse: olha, eu vou ter uma 

informação para si, nem que seja à meia noite. Portanto, eu agradeço que me contacte que 

eu vou ter uma informação. E telefonaram, de facto, eu não sei a que horas era, já era 

muito tarde, eu tinha a informação para lhes dar, mas já não entrou. Mas já não entrou a 

notícia. Aquilo, percebia-se que era uma estratégia. Escreviam: nós contactamos mas não 

deram a informação. Não diziam era que contactaram em cima do tempo, do tempo limite 

para nós e para eles e, portanto, nunca era possível dar a informação que eles queriam. E 

também me aconteceu conversar com um jornalista e dar a nossa posição. Um jornalista 

de opinião não tem que passar a nossa posição, não tem! Mas não é justo que, se quer 

atacar, não dê algumas... como é que eu vou dizer... havia uma pessoa que tinha uma ideia 

formada sobre uma determinada coisa. Eu explicava-lhe que não era bem assim, que havia 

outras informações – e era como se eu não tivesse dito nada. Isso parece-me pouco sério. 

Isso sobretudo no primeiro governo, quando eu estive no Planeamento. Acho que as 

próprias áreas também, os assuntos são propícios a que haja ou não haja mais interesses. 

A questão dos dinheiros da União Europeia não é tão melindrosa como a própria área das 

obras públicas. Na educação, estive apenas um ano e notei uma grande diferença... entre 

2002 e 2005 notei uma grande diferença a nível de jornais online. Muito mais contatos. 

Alguns nem tinha conhecido. Há um jornal para a área da economia. Outro para a saúde, 

outro para... Senti um maior, se calhar também porque a educação é uma área diferente, 

uma área sensível, mas senti um maior número de contactos e jornalistas do que nos anos 

anteriores.  

P – Como é que vê a relação entre jornalistas e assessores de imprensa? 

SL – Eu acho que depende de cada um. Depende da maneira de estar de cada um. Acho 

que o jornalista deve fazer o papel dele, e o assessor de imprensa, também. Acho que tem 
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que haver ali uma questão de respeito entre uns e outros. O assessor à partida deve estar 

disponível. Não acontecia com todos, alguns a partir de certa altura desligavam o telefone 

porque não estavam para ser incomodados. São maneiras de estar... Acho que tem que 

haver respeito entre ambos e acho que há que ter da parte do jornalista alguma 

sensibilidade para perceberem... falamos da questão da importância de dar [publicar] 

primeiro. Se calhar, uma coisa que é para ser dada às 8 da manhã, não precisa de ser 

incomodada a pessoa à 1 da manhã só para sermos os primeiros. E acho que isto depende 

da maneira de ser tanto do jornalista como do assessor.  

P – O facto de ter passado pela assessoria de imprensa do governo mudou a visão 

que tem da relação entre jornalistas e assessores? 

SL – Não. Se calhar, nesse sentido, não tem sentido telefonar à 1 da manhã, porque é uma 

coisa que podia ter sido tentada antes. Acho que o assessor tem que estar disponível, mas 

é um ser humano como todos, tem que descansar, tem que comer, não é. E às vezes isso 

não interessa. 

 

 

Entrevista com Teresa Pina 

 

P – Como você conheceu o ministro para o qual você foi ser assessora de imprensa? 

TP – Através dos contactos que tinha no meio jornalístico. Tinha também amigos comuns, 

do Partido Socialista, e havia também uma certa proximidade, não vou dizer familiar, mas 

quase. Eu própria também tenho familiares no partido e, portanto, havia aí alguma 

confiança. Tratando-se de um governante e uma vez que não há um recrutamento público 

para esses cargos, que são de confiança política, havia um grau de confiança, ou de 

proximidade indireta, e que permitiu chegar a esse lugar. Aliás, acho que acontece assim 

normalmente na maior parte das situações, só que uma coisa é chegar um ministro que 

diz: 'Você conhece alguém que possa ser meu assessor?' e que tem menos protagonismo 

e menos exposição e pode ser um quase um pro forma ter uma pessoa tanto se faz, desde 

que seja de confiança – não é? – e aqui convém levar em conta esse dado. Tratando-se de 

um cargo com essa relevância penso que é mais difícil penetrar nesses círculos 
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P – Quantos anos de jornalismo tinha quando foi ser assessora? 

TP – Mais de dez. De facto acho que foram exatamente dez. Porque comecei ainda como 

estagiária em 1998 e foi em 2009, portanto.  

P – Ele deu uma justificativa para chamar a si? Como foi o processo para ser 

assessora? 

TP – Eu soube que havia um novo governo e que havia necessidade de assessores de 

imprensa, porque havia colegas que eram assessores de imprensa de outros ministros. Eu 

fiz chegar o meu currículo a esses colegas. E, portanto, houve várias propostas que não 

se concretizaram etc., etc., etc. e depois acabou por acontecer esta.  

P – Ele deu uma justificativa para contratar você, explicou o que ele pretendia de 

um assessor de imprensa? 

TP – Não. Normalmente, pela ideia que eu tenho isso não é assim muito especificado. 

Agora é um pouco diferente, porque há as redes sociais, porque há alguns políticos que 

gostam de ter a sua página ou tweeter e há essa preocupação de estarmos preparados 

também para esse lado: o tempo de resposta, que tipo de coisas é que se põem ou não se 

põem etc. Mas, na altura, era tudo um bocado clássico. Portanto era fazer a assessoria 

clássica, de estar informada sobre os assuntos, obviamente perceber as opções do partido 

que governava na altura e era isso, essencialmente.  

P – Você trabalhava na SIC? 

TP – SIC Notícias. 

P – Em que área do jornalismo? 

TP – Na redação. 

P – Mas em que área, política? 

TP – Não, não era política. Essencialmente justiça e apresentava vários telejornais. Fazia 

também entrevistas políticas e comentários políticos com os comentadores políticos. Mas 

não trabalhei propriamente na política. 

P – Chegou a entrevistar o primeiro-ministro antes de ir para a assessoria? 
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TP – Não.  

P – Teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar de jornalista para 

assessora de imprensa? 

TP – Ética como? 

P – Ética por estar de um lado, tem formação como jornalista, e em geral o assessor 

tem que controlar o fluxo de informação para ser mais favorável à figura pública a 

que está ligada. 

TP – Nesse sentido não, porque eu já tinha tido a oportunidade uns anos antes de fazer 

essa passagem, mas não quis porque não tinha a certeza de que eu queria deixar o 

jornalismo. A partir do momento em que eu decidi, percebi que não voltaria para o 

jornalismo, porque eu não me sentiria bem e também eu não sei se me deixariam voltar a 

apresentar notícias, que é uma coisa muito exposta. Mas, a verdade é que eu já tinha 

decidido que se eu saísse não voltava para o jornalismo. Portanto, sob esse ponto de vista, 

não. 

P – E por quê não voltar para o jornalismo? 

TP – Precisamente porque dar esse salto implicaria assumir frontalmente aquela política 

e aquelas opções políticas e, portanto, conotar-me com aquele partido etc. E seria, na 

minha opinião, apresentar-me como uma figura imparcial passado uns tempos, a fazer 

entrevistas ou reportagens como se nada fosse. Ainda que pudesse trabalhar noutra área, 

que não fosse a política. Mas eu não sei se conseguiria fazer isso. Sobretudo porque em 

Portugal não há a tradição, como existe noutros países, de haver mídia com posição 

assumidamente de esquerda ou de direita e, portanto, se isso acontecesse talvez fosse um 

cenário a ponderar. Agora, assim não parece que fizesse muito sentido. 

P – Quando você saiu foi para onde? 

TP – Estive uns meses sem fazer nada e depois concorri entre outras coisas a um concurso 

internacional e fiquei na Amnistia Internacional como diretora executiva da seção 

portuguesa. Eu já tinha essa formação em direitos humanos, que tinha feito em Londres, 

portanto eu interrompi esses dez anos de jornalismo com um ano em que estive fora a 

fazer o mestrado em Londres e a colaborar no secretariado internacional da Amnistia em 
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Londres, e fiquei sempre com vontade, no fundo de... essa era uma das áreas que eu 

gostava de explorar. E surgiu a oportunidade, fui e fiquei.  

P – Qual a avaliação que faz do impacto que teve na sua carreira profissional ter 

sido assessora do primeiro-ministro? 

TP – Na altura, embora se tratasse de uma figura controversa e cujo desfecho político foi 

algo específico, com o resgate financeiro em que acabou o seu mandato, acho que essa 

experiência acabou valorizada, pelo menos na Amnistia, na medida em que a minha carta 

de motivação começava exatamente com o facto de eu ter tido essa experiência, de eu 

perceber os mecanismos de decisão política, até de interação internacional entre os 

Estados e por aí fora. E, no caso da Amnistia, uma das componentes que há dessas 

organizações internacionais, é precisamente o lobby e advocacy junto das instituições 

governamentais etc. Portanto, sob esse ponto de vista – é claro que depois o facto de eu 

ser jornalista, ter formação em direitos humanos, ter estado em Londres a trabalhar na 

Amnistia certamente ajudaram – eu creio que não foi indiferente, pelo contrário, terá 

valorizado eu ter esse conhecimento da máquina pública.  

P – Considerou a possibilidade de voltar ao jornalismo?  

TP – Não. 

P – E por quê? 

TP – Porque eu tinha vontade de fazer outras coisas, noutras áreas, por exemplo direitos 

humanos, e acho que trabalhar para um governante que teve aquele protagonismo e aquele 

desempenho, e que tinha também uma relação com os jornalistas, como se poderia dizer... 

uma relação negativa e, portanto, eu própria poderia ficar associada a isto, como assessora 

de imprensa. Portanto, não me sentiria confortável, a não ser que... como eu poderia 

dizer... não sabia obviamente que eu ia deixar de fazer, porque eu saí obviamente com 

uma licença, mas coloquei a hipótese de, em princípio, não voltar, a não ser que houvesse 

uma circunstância extraordinária. Assumi que seria uma saída do jornalismo. Por isso é 

que não fiz antes, quando tive outras oportunidades, porque não tinha a certeza de que 

gostaria deixar o jornalismo se fosse mesmo preciso.  

P – Como vê atualmente a relação entre assessores e jornalistas? 
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TP – Acho que há sempre obviamente uma certa desconfiança e uma certa distância, que 

eu considero saudável entre os jornalistas e os assessores, mas acho que faz parte do 

quadro de relações, há que haver algum profissionalismo, ou melhor, tem de haver 

profissionalismo, portanto é natural que se mantenham as distâncias. A desconfiança, se 

for saudável, vai levar a que haja contraditório ou que haja a preocupação de trabalhar os 

números fornecidos pelos assessores, acho saudável. Acho que não se pode cair no 

extremo de achar que em princípio tudo o que eles dizem não é verdadeiro. Acho que tem 

de se ser cético e trabalhar sobre esses números. 

P – O fato de ter passado pela assessoria mudou a visão da relação entre jornalistas 

e assessores? 

TP – Não.  

 

 

 

Entrevista com X11 

 

P – Como conheceu o ministro de quem foi assessora de imprensa? 

X – Como jornalista. Tive a oportunidade de o entrevistar e foi assim. 

P – Qual a justificativa que ele deu para chamar a si para assessora de imprensa? 

X – Ele disse. Eu escrevia muito sobre a despesa e sobre as finanças públicas e a 

necessidade de o país ter as contas controladas, porque poderia haver algum problema e 

ele, quando me chamou, não sei se fui a primeira escolha, mas o que ele me disse foi: 'Eu 

quero fazer uma série de medidas, medidas sobre as quais tu escreves e tens mostrado a 

necessidade de se fazer isso, e gostava de contar com a tua ajuda'. Portanto foi uma 

identificação, agenda setting. Eu estudei jornalismo em Coimbra e a gente falava muito 

do agenda setting e as coisas que via como sendo prioritárias no meu ponto de vista, as 

tais reformas estruturais de que muito se fala. E ele convenceu-me, dizendo que ia fazer, 

                                                           
11 Pediu para aparecer como anónima como condição para a entrevista. 
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que queria ir para o governo e queria fazer essas reformas estruturais. Neste sentido, foi 

uma entrevista de emprego ao contrário. Não sei se me faço entender. "Olha, eu pretendo 

fazer isto, queres ser minha assessora de imprensa?"  

P – Quantos anos você tinha de jornalismo nesse momento? 

X – Tinha para aí, entre estágios e coisas assim, sete.  

P – Ele disse o que pretendia de um assessor de imprensa? 

X – Não lembro bem, já foi há muito tempo, mas eu acho que ele procurava a minha ajuda 

para, ele ia adotar certas reformas – difíceis, mesmo dentro do governo – e ele procurava 

alguém que explicasse a necessidade de se tomarem estas reformas. Foi isso que ele me 

pediu. 

P – Você teve alguma dúvida em relação à questão ética de passar do jornalismo 

para a assessoria? 

X – A parte mais difícil da decisão é que a gente tem que responder muito rápido se 

queremos ou não. E depois isso tem muito a ver com alturas em que a gente está na vida, 

se as coisas estão a correr bem termos pessoais, em termos profissionais, em termos do 

que temos no final do mês. Para uma jornalista muito nova na altura, como eu era, 

praticamente duplicava o salário. E depois era sobretudo, eu sentia uma curiosidade 

imensa. Eu estava a escrever há sete anos sobre aquilo, uma coisa que eu não conhecia, 

sobre o interior de um castelo que eu não conhecia e, de repente, eu ia lá ver. Foi isso que 

eu senti. Se calhar por ser nova e inexperiente, não pensei tanto nessas questões e no que 

seria minha vida a seguir, mas era sobretudo uma curiosidade. Tinha uma curiosidade de 

saber como era. 

P- Qual foi o impacto de ter trabalhado como assessora de imprensa na sua carreira 

profissional? 

X – Há um antes e um depois. Sobretudo, porque eu estive lá muito pouco tempo. Uma 

coisa é uma pessoa que toma uma decisão e fica lá quatro anos num sítio. Foi uma 

experiência muito curta, mas foi um choque de realidade inacreditável.  

P – Quando saiu, onde foi trabalhar? 
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X – Inicialmente, voltei ao meu jornal. Mas aí percebi que não podia fazer a área que eu 

sempre tinha feito. E senti uma grande angústia porque, finalmente, agora sabia do que é 

que eu estava a escrever. E sentia, provavelmente mal, que se eu era isenta antes, agora 

também era isenta. Isenção é uma coisa que nasce ou não conosco. 

P – Por que não podia escrever sobre a mesma área? Era uma norma do jornal? 

X – Sim. Eu perguntei se poderia voltar a escrever e disseram sim, mas vamos agora ver 

outra área para já. Não era para sempre, era para já. 

P – Depois dessa experiência, como vê a relação entre jornalistas e assessores de 

imprensa? 

X – Não é possível falar disso. Não há uma relação entre jornalistas e assessores de 

imprensa. Porque há diferentes tipos de jornalistas e diferentes tipos de assessores de 

imprensa. E ha diferentes tipos de ministros. Portanto, não há uma relação única. Depois 

depende de quem tem pastas mais fáceis e quem tem pastas mais políticas. 

P – Mas mudou o conceito da relação entre jornalistas e assessores de imprensa 

depois de ter passado para o outro lado? 

X – Sim. 

P – Em que sentido? 

X – O primeiro sentido, eu achava que a gente telefonava para o assessor de imprensa e 

dizia: 'quanto é não sei o quê'. Quanto é não sei o que mais? Quanto é que vai aumentar?' 

Agora estamos no orçamento de Estado: 'Qual é a verba para os ensinos?' E a gente acha 

que eles estão numa nave espacial e têm uns botões e carregam e saem os números. O 

assessor de imprensa não tem os dados ali à espera e a decidir a quem é que dá. As coisas 

muitas vezes estão nos serviços e como o assessor de imprensa também tem que ir buscar 

os dados e é um trabalho muito difícil. O que mudou mais, mudou o tempo. Aquelas 

coisas de saber 'quanto é que é', aquela urgência. 'Então vocês aprovaram isso ontem e 

ainda não sabem quanto é que é?' Foi o saber como é que as coisas funcionam. Eu acho 

que foi por isso também que eu quis ir e, apesar de toda a revolução que aquilo causou na 

minha vida, eu não me arrependo de todo, porque nós não aprendemos na escola como 

funciona um governo. Não temos aulas de cidadania, não sabemos como é que é um 

orçamento, como é que se aprova, como é se tomam decisões. Quando decidimos 
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construir uma escola como é que é? Como se faz um concurso público e depois tem que 

se esperar x meses para ver quem é o vencedor. Foi uma lição espetacular, tive um 

doutoramento em governo. Porque não é só uma nova compreensão sobre os assessores 

de imprensa, e sobre o relacionamento entre os assessores e os jornalistas. Eu tenho uma 

visão nova – e provavelmente outros tiveram de outra maneira – eu tive porque fui para 

lá, de como é que funciona tudo em geral. As coisas para mim são muito mais 

transparentes depois de ir para o outro lado do que antes. Sobre os tempos de decisão, 

sobre a importância de uma coisa ir a conselho de ministros. Depois há o decreto-lei, há 

a portaria, há o regulamento, há todo um tempo político que é diferente do tempo 

jornalístico. Foi um abrir de olhos, sobre como as coisas funcionam 

P – Essa compreensão melhor sobre o funcionamento, conseguiu aplicar no 

jornalismo depois? 

X – Depois eu não voltei ao jornalismo durante uma década.  

P – O que fez depois que saiu? 

X – Muitas coisas, em muitas áreas. 

P – Nada a ver com jornalismo e nada a ver com assessoria? 

X – Sim. 

P – E por que a opção de mudar, de sair da profissão? 

X – Há um bocado perguntava se eu não senti logo as implicações deontológicas da coisa. 

Eu quando fui para o governo senti: 'quero ir ou não quero?' E, pá, eu gostava tanto da 

minha área e aquilo era uma oportunidade tão grande de eu ir ver. Eu fiquei a saber tudo 

sobre a administração pública, sobre os impostos, sobre o tesouro, sobre como é que se 

faz o orçamento, sobre as negociações. Eu escrevi sobre isso. Foi uma oportunidade tão 

grande que eu na altura não me apercebi das implicações, ainda por cima que iriam ser 

tão rápidas para mim. E, portanto, quando sai é que me apercebi que, se calhar, me era 

pedido um período de nojo que eu à partida não estava à espera, mas que eu compreendo 

perfeitamente, e que depois fui à minha vida. E o que eu sabia? Sabia escrever bem e 

sabia fazer contas e fui aplicar isso em várias coisas. 


