
A Liberdade de Imprensa é fundamental

para que possamos viver de forma plena a

nossa democracia numa Sociedade Livre e

num Estado de Direito Democrático. É

garantida nos termos da Constituição e da lei,

abrange o direito de informar, de se informar e

de ser informado, sem impedimentos nem

discriminações. 

Portugal é hoje o 9.º país melhor classificado

no Índice Mundial da Liberdade de Imprensa

2021 elaborado pelos Repórteres Sem

Fronteiras (RSF), subindo uma posição em

relação a 2020, segundo o documento

divulgado em abril pela organização.

No documento dos RSF sublinha-se, porém,

que houve uma “deterioração dramática” a

este nível desde que a pandemia atingiu o

planeta e conclui-se que 73% das nações do

mundo têm sérios problemas com a liberdade

de imprensa. Para os RSF, os países utilizaram

a pandemia de covid-19 “para bloquear o

acesso dos jornalistas à informação, fontes e

reportagens no terreno”.

Ainda em abril, também a Plataforma para a

Proteção do Jornalismo e Segurança dos

Jornalistas identificou ameaças à liberdade de

informação, relatando que estas aumentaram

40% em 2020, nos 47 países do Conselho da

Europa, com 201 casos graves, com destaque

para as restrições extraordinárias impostas às

atividades dos jornalistas por leis e

regulamentos que deram resposta à

pandemia.

Num comunicado divulgado antes do Dia

Mundial da Liberdade de Imprensa, que se

celebra todos os anos a 3 de maio, a

secretária-geral do Conselho da Europa,

Marija Buric, pediu aos governos europeus

para mostrarem vontade política para

proteger os jornalistas e o jornalismo

independente.

Sem jornalismo independente, sem liberdade
de imprensa, não há informação credível, não
há democracia. Na medida do que lhe é possível,

enquanto agente com visão estratégica do

negócio dos seus clientes, cabe à agência de

comunicação (e ao assessor de imprensa) colocar-

se também no papel de jornalista (muitos

assessores já o foram, aliás), procurando boas

histórias para contar, entregando informação

objetiva, fidedigna, de qualidade e o contraditório

(quando necessário) que acrescentem

conhecimento aos meios de comunicação social e

aos seus leitores/telespetadores/ouvintes. O resto

– a liberdade de perguntar, investigar e noticiar –

ficará sempre e obviamente nas mãos do jornalista. 

A citação já foi atribuída a George Orwell, mas o

mais provável é que pertença a William
Randolph Hearst, cuja vida inspirou o filme

"Citizen Kane". Não conhecendo a fonte exata, e

sabendo que a fonte é sempre importante, neste

caso, é sobretudo o sentido das palavras que

merece destaque. É importante que os

jornalistas continuem a questionar além do que

lhes é transmitido e a publicar aquilo que

alguém não quer que se publique. Só assim

continuaremos a conhecer a verdade sobre

escândalos e tragédias que, de outra forma,

dificilmente teriam sido revelados.
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“Jornalismo é publicar

aquilo que alguém não

quer que se publique.

Tudo o resto é

publicidade."


