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O propósito deste trabalho, integrado no âmbito do 

Seminário: Jornalismo I, do qual a docente Estrela Serrano 

(Dr.ª) é coordenadora, é identificar e avaliar o (in) 

cumprimento dos princípios básicos proclamados no 

Estatuto e Código Deontológico do Jornalista aquando do 

tratamento de informação com vista à sua difusão 

jornalística. Este trabalho tem como objecto de estudo a 

reportagem “A Ilha da Solidão”, da autoria do jornalista 

Pedro Coelho, emitida no espaço “Reportagem SIC”, no dia 

20 de Maio de 2006, sob a coordenação de Daniel Cruzeiro, 

e que apresentava como principal objectivo a realização de 

uma monografia da mais pequena ilha do Arquipélago dos 

Açores, a ilha do Corvo.  

 

A escolha desta reportagem para demonstrar uma eventual 

violação dos documentos supra enunciados é fundamentada 

de acordo com dois critérios: 1) a familiaridade que, 

pessoalmente, me associa à realidade corvina e 2) as 

reacções que a emissão desta reportagem despertaram 

juntos dos visados, directa ou indirectamente, neste espaço 

informativo da Sociedade Independente de Comunicação, 

SA (SIC). Refira-se, por último, que “A Ilha da Solidão” 
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motivou um voto de protesto contra a SIC por parte da 

Câmara Municipal de Vila do Corvo e dos partidos ali 

representados, alegando tratamento discriminatório e 

deturpado do quotidiano corvino.  

 

 

Verdade factual vs Verdade Jornalística  

Matéria-prima do trabalho de qualquer jornalista, os factos, 

que decorrem do quotidiano, nas suas mais variadas 

expressões (social, politico, económico, cultural, desportivo, 

entre outros que constituem a vida em sociedade), resultam 

de uma realidade observada (directamente) ou investigada 

(indirectamente) pelos jornalistas e objecto de tratamento 

segundo um género determinado, para ser 

publicado/difundido junto do público (Fernando Cascais, 

2001).  

 

Enquanto detentores de uma verdade, a factual, sem 

qualquer tipo de tratamento, cabe aos profissionais da 

comunicação social aplicar os critérios de noticiabilidade, 

aqueles que irão determinar a classificação notícia/”não-

noticia” e que serão alvo de tratamento jornalístico com 
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base em princípios que regem e legitimam a transformação 

de um acontecimento em notícia como, por exemplo, o 

Código Deontológico e o Estatuto do Jornalista atendendo, 

de igual modo, ao Estatuto Editorial de um órgão de 

informação. Ao jornalista é solicitada isenção, rigor, 

exactidão e objectividade perante a abordagem à 

informação que terá publicação noticiosa. De resto, o artigo 

1º do Código Deontológico do Jornalista é bem sintomático: 

O jornalista deve relatar os factos com rigor e exactidão e 

interpretá-los com honestidade. Os factos devem ser 

comprovados, ouvindo as partes com interesses atendíveis 

no caso. A distinção entre notícia e opinião deve ficar 

bem clara aos olhos do público. 

 

Contudo, a actualidade nem sempre nos confirma a 

garantia, por parte dos profissionais da informação, destes 

pressupostos, levando, em alguns casos, a que estes 

mesmos profissionais construam uma verdade à sua 

imagem e semelhança, partindo de ideias pré – concebidas 

e que, nem sempre, são fundamentadas no contexto 

espacio-temporal onde decorre a acção a ser relatada. De 

facto, esta verdade confiscada tem levado estudiosos da 
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comunicação a afirmarem que os órgãos de comunicação 

social não nos mostram o mundo e as pessoas tal como 

elas são. Aquilo que fazem é mostrar-nos uma verdade 

construída (Joaquim Letria, 1998).   

 

Impondo-se como um atentado à livre e plural opinião do 

público que constitui a opinião pública, conjunto orgânico de 

consumidores da informação (Joaquim Letria, 1998), esta 

“verdade” construída pelo jornalista – a verdade jornalística 

– mostra uma realidade que, apesar de estar fundamentada, 

acredita-se, em factos, não deixa espaço para a 

interpretação do público receptor ao omitir os “dois lados” de 

uma matéria noticiosa.  

 

Em “A ilha da solidão”, por exemplo, aquilo a que se assiste 

é a uma meia-verdade construída e edificada por Pedro 

Coelho assente numa ideia concebida e que, ao recusar 

mostrar o quotidiano dos populares da ilha do Corvo, usou e 

abusou dos argumentos que eventualmente poderiam 

revelar e sustentar a ideia que dominava o trabalho – a 

solidão. Até aqui legitimo, se atendermos a que, aquando do 

tratamento noticioso de uma qualquer matéria informativa, o 
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jornalista pode e deve escolher o seu ângulo de abordagem, 

definido como a perspectiva seleccionada por um 

jornalista/meio de comunicação para abordar e narrar um 

acontecimento. Em regra, cada acontecimento deve ser 

abordado através de um entre vários ângulos possíveis 

(Fernando Cascais, 2001).   

 

No entanto, o autor da peça em análise, mesmo trabalhando 

no terreno com o seu ângulo de abordagem determinado, 

ética e deontologicamente não deve ouvir apenas as partes 

que, estrategicamente, o são favoráveis ao trabalho. Ou 

seja, no caso da grande reportagem que sustenta este 

trabalho, e apesar do ângulo escolhido ser a solidão com 

que os corvinos se deparam, do ponto de vista jornalístico 

importava atender, por exemplo, à forma como este 

populares combatem esta mesma solidão que, mesmo 

sabendo que é um facto, nunca poderia ser generalizado à 

população e, importa aqui referir, veicular a ideia de que 

esta condição de ilhéu pauta o dia-a-dia dos habitantes do 

Corvo. Enquanto trabalho jornalístico, e em nome do rigor e 

da objectividade, aceitável e desejável seria dar voz a essa 

mesma solidão mas, de igual modo, fazer eco da forma 
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como estes açorianos em particular atenuam e tentam 

inverter esta condição a que estão sujeitos. Caso contrário, 

o espectador irá entender esta grande reportagem como o 

espelho absoluto do quotidiano corvino e, assim, vê o seu 

campo de interpretação reduzido ou até mesmo anulado.  

 

Solidão: o que é? 

 

«Em Portugal, quando se fala em povoações isoladas, 

pensa-se em aldeias do interior, norte e centro, do 

nordeste transmontano, ou quanto muito de algumas 

zonas da serra algarvia. Mas isolamento não está em 

nenhuma dessas parcelas do território nacional. Quem 

vive mais isolado do que nunca e mais isolado de 

que todos os outros são os populares na ilha do 

Corvo, nos Açores. O mais isolado e distante de todos 

os territórios portugueses. Na grande reportagem desta 

noite, Pedro Coelho faz o retrato da “Ilha da Solidão”, 

com imagens de Luís Pinto e edição de Marco 

Carrasqueira.» 

       Paulo Camacho, pivot “Jornal da Noite 
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Com cerca de 400 habitantes e com uma área de 17,2 Km2, 

6,5 km de comprimento e 4 km de largura, a ilha do Corvo, 

para além de ser a mais pequena ilha do Arquipélago dos 

Açores, apresenta-se como o ponto mais ocidental da 

região. Em conjunto com a vizinha ilha das Flores (seis 

milhas náuticas distanciam Corvo e Flores) ambas 

constituem o grupo ocidental da região e, em termos 

geográficos, são consideras as ilhas mais distantes do 

restante arquipélago.  

 

Porém, inseridos que estamos na tão aclamada aldeia 

global, as novas tecnologias da comunicação e da 

informação em muito têm contribuído para integrar esta 

pequena ilha no arquipélago do qual faz parte, e não só. De 

facto, suportes como o telefone, a TV por cabo e/ou satélite, 

a Internet, e as comunicações móveis terrestres permitiram 

a que os habitantes da ilha invertessem todo um historial no 

qual, aí sim, a solidão para com o “outro mundo” fosse uma 

realidade. Note-se, o “outro mundo”. Já que, perante a 

ineficaz comunicação com exterior, o interior aprende a viver 

consigo próprio e faz uso de sentimentos de partilha, 

comunitarismo, comunhão. Solidão inexistente.  
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Paulo Camacho, na apresentação da reportagem “A ilha da 

solidão” apresenta-a como o território que vive mais isolado 

do que nunca e mais isolado que todos os outros.  

 

a) Três vezes por semana a Sata Air Açores 

assegura a ligação aérea à ilha;  

b) A “Lancha do José Augusto”, fruto de um 

protocolo assinado com o Governo Regional, 

como o próprio jornalista refere na reportagem, 

garante, excepto nos dias em que as condições 

atmosféricas não o permitam, a ligação marítima 

à ilha;  

c) A secretaria regional da ciência e tecnologia, 

através do programa Açores Digital, assegura a 

manutenção de postos com ligação gratuita à 

Internet acessível a todos os corvinos;  

d) O programa Corvo Digital, da responsabilidade do 

Governo Regional dos Açores, entregou 

computadores portáteis aos alunos, sendo 

possível dar aulas no Corvo com recurso às 

novas tecnologias;  
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Mesmo perante tais factos, Pedro Coelho, responsável, 

ditam os manuais de jornalismo, pelo texto com que o 

jornalista-pivot apresenta a peça noticiosa (Paulo 

Camacho), entendeu que este território português vive mais 

isolado do que nunca e mais isolado do que todos as outras 

parcelas do território nacional. Ora, atendendo à conjuntura 

territorial lusa, que nos remete para zonas dos país onde, 

além de não existir telefone, Internet, tv por cabo e 

telecomunicações móveis terrestres, não estão servidas, 

sequer, de transportes terrestres sendo mesmo, em alguns 

casos, impossível lá chegar sem ser a pé, apenas nos apraz 

questionar onde está o rigor e a exactidão jornalística nas 

afirmações de Pedro Coelho?  

 

Sara, Fátima, Hélder e a fragilidade humana  

A reportagem é o género jornalístico que permite maior 

liberdade criativa ao jornalista. Resultante do contacto 

directo do profissional com acontecimento, os seus locais, 

personagens, acções, este é um género que pode implicar 

subjectividade, pois nela é fundamental a impressão do 

repórter. Porém, estas mesmas impressões transmitem-se 

ao público pelos factos que ele seleccionou, tratou e relata, 
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não pelas suas opiniões. Os factos, além de informarem, 

devem falar e impressionar por si, esta é a arte da 

elaboração da reportagem (Fernando Cascais, 2001).   

 

Depois de questionar qual deles o mais solitário: Jonathan, 

o que há um ano navega sozinho, para onde o leva o vento 

e ondas, ou cada um dos 400 habitantes do Corvo?, 

sugerindo que na ilha não existe nem se vive em 

comunidade nem o sentimento de pertença e de partilha que 

atinge o expoente máximo quando, em situações 

atmosféricas adversas, o barco não consegue atracar na 

ilha com os bens de primeira necessidade, Pedro Coelho 

apresenta a primeira popular. Sara, 19 anos. A primeira 

pergunta: “Se tivesse oportunidade de sair daqui, saia?”. 

Porque voltaria se aqui pouco aprende? Reforça o jornalista 

emitindo juízos de valor e quantificando a aprendizagem a 

que Sara está sujeita.  

 

Fátima, chefe dos correios do Corvo, divorciou-se há quatro 

anos. Este personagem é introduzido, na estória de Pedro 

Coelho, com uma acusação: no aeroporto, onde se junta 

mais gente, ninguém vai além do politicamente correcto 
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sobretudo se uma câmara de televisão estiver ligada. Mas 

estando o botão no off todas as casacas são 

milimetricamente cortadas e as facas criteriosamente 

afiadas. Há conta de tanto corte e costura de cada um dos 

corvinos ficamos a saber mais que cada um dos próprios, 

dizia em voz off. Será que estas acusações se revestem de 

interesse público. O que veio acrescentar à reportagem? O 

“corte e costura” apenas existe no Corvo? O artigo 14º do 

Estatuto do Jornalista, alínea g) identifica como dever do 

jornalista respeitar a privacidade de acordo com a natureza 

do caso e a condição das pessoas. Estando os populares 

numa tertúlia e com, como refere o jornalista, o botão da 

câmara em off, foi respeitada a privacidade dos populares? 

Não!  

 

(Re) Concentremo-nos no caso de Fátima e o seu 

mediático, à escala corvina, divórcio. O ponto 9 do Código 

Deontológico dos Jornalistas portugueses apela ao respeito 

pela privacidade dos cidadãos:  O jornalista deve respeitar a 

privacidade dos cidadãos excepto quando estiver em causa 

o interesse público ou a conduta do indivíduo contradiga, 

manifestamente, valores e princípios que publicamente 
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defende. O jornalista obriga-se, antes de recolher 

declarações e imagens, a atender às condições de 

serenidade, liberdade e responsabilidade das pessoas 

envolvidas. 

 

Fátima aceitou falar para as câmaras da SIC. Partilhou a 

sua verdade. Contudo, que interesse público tem este facto 

pessoal e particular de Fátima para fazer o retrato da ilha do 

Corvo, como o jornalista se propôs fazer? A reprovação 

social que, sendo própria de territórios mais pequenos, é 

atribuída ao divórcio deve ser considerada um marco 

importante no quotidiano de uma determinada zona 

geográfica? O ponto 4 do mesmo Código Deontológico diz 

que o jornalista deve proibir-se de abusar da boa-fé de 

quem quer que seja. Pedro Coelho, o autor desta 

reportagem, numa atitude contestável, terá abusado da boa-

fé de Fátima ao explorar, sem necessidade, o divórcio por 

que passou e que gerou os populares comentários por parte 

da vizinhança para além, claro, de ter perturbado a sua dor 

em nome de nada, numa atitude que, manifestamente, 

choca com o que está inscrito no ponto 7 do Código 

Deontológico.  
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Por último, o pequeno Hélder. Menor de idade, e 

“apanhado” numa das suas rotinas – a ida ao café – o autor 

da reportagem aproveita-se da situação para tentar 

contradizer uma afirmação do presidente da câmara: “aqui, 

no Corvo, ninguém passa fome”. De facto, o caso 

apresentado em nada nos permite concluir que na ilha se 

passe, efectivamente, fome. Perante uma questão de má 

nutrição (“bolos e sumos de lata”), Pedro Coelho explora a 

privacidade e inocência de Hélder, reforce-se, menor de 

idade, que, não se encontrando na companhia da figura 

paternal que acusa, afirma que a mãe nem sempre faz 

comida em casa, daí, por vezes, ir ao referido café.  

 

Assim, e atendendo à publicação do que foi relatado por 

Hélder, o jornalista violou, novamente, o previsto no Código 

Deontológico e que adverte os profissionais da informação 

para garantia do respeito pela dignidade e privacidade da 

pessoa humana. Além do que, perante tais acusações de 

Hélder, à mãe do menor de idade não foi dada oportunidade 

para se defender e esclarecer o conteúdo das referidas 

acusações.  
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Considerações Finais  

“A ilha da solidão” é, na minha opinião, mais do que uma 

reportagem que constrói uma realidade desconhecida de 

grande parte do público português (espectadores da SIC), 

uma verdadeira aula de jornalismo capaz de demonstrar a 

ausência de rigor, exactidão, objectividade e isenção 

presente numa peça jornalística.  

 

Pedro Coelho, autor da reportagem, mostrou, com 

significativa frequência e de diferentes formas, ter uma 

leitura muito própria do quotidiano corvino assente, acredito 

e defendo, num conjunto de ideias preconcebidas que, para 

além de deturparem uma possível monografia do Corvo, 

espelharam a dificuldade do jornalista em alargar os seus 

horizontes e tentar perceber as causas e consequências 

daquele que, segundo o próprio, é o dominador comum dos 

populares da mais pequena ilha dos Açores – a solidão, 

como o quis denominar.  

 

Como foi referido ao longo do trabalho a escolha de um 

ângulo de abordagem é legítima. Melhor, é mesmo 

aconselhada. Porém, ditam os demais documentos que 
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regulamentam o exercício jornalístico que os factos devem 

ser interpretados com honestidade. Pedro Coelho não foi 

honesto perante os factos, perante os corvinos e perante o 

seu público.  

 

Os açorianos residentes na ilha do Corvo têm consciência 

do seu isolamento. Mas têm muito mais. A realidade corvina 

não é, como já foi referido, condimentada por esta condição 

de ilhéu. A queijaria que exporta os seus produtos para 

todas as ilhas, continente e mercado da saudade (EUA e 

Canadá) foi ignorada. A empresa de mergulho que tem 

atraído todos os verões dezenas de amantes do mergulho 

sub-aquático e que anima a economia local, não mereceu 

destaque a não ser uma breve referência aquando da 

apresentação de Celso. O já referido Corvo Digital não foi 

alvo de atenção. Ignorando a excelente relação professor-

alunos, a qualidade do ensino na ilha foi camuflada pelo 

“tamanho XL” da escola. Nunca se pode partir para o 

trabalho de campo numa ilha, sobretudo com estas 

características, tendo como comparação o desenvolvimento 

existente nas grandes cidades.  
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O presidente da Câmara, entrevistado a título informal, na 

rua e alvo de questões de cariz pessoal, pouco ou nada se 

referiu ao trabalho da entidade que dirige com vista ao 

desenvolvimento e progresso da ilha.  

 

O discurso off de Pedro Coelho, para além de ser dominado 

pelo recurso a substantivos de conotação e carga negativa, 

emitia juízos de valor: “Porque voltaria, se aqui pouco 

aprende?”; “Nunca perceberemos o que o levou a ficar”; 

“Deixou de acreditar no Corvo, se é que alguma vez 

acreditou”, são alguns exemplos.  

 

A captação de imagens do presidente a “fazer a rotunda à 

inglesa”, embora no espaço público, não se reveste, na 

minha opinião, de qualquer interesse público. Sobretudo 

quando o próprio assumiu não usar o sinto de segurança.  

 

Numa altura em que os Açores, enquanto nove ilhas, 

apostam no mercado turístico como fonte de 

desenvolvimento e sustento para a economia regional ouvir 

o presidente do Governo Regional ou algum Secretário 

Regional era louvável. Tentar perceber o motivos pelos 
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quais a ilha apresenta níveis de desenvolvimento tão baixos 

quando comparados com outras ilhas. O número de 

habitantes não pode ser explicação. Pelo menos para um 

jornalista.  

 

De resto, o “médico da ilha” sugeriu apontar algumas 

explicações, mas as mesmas foram ignoradas e não 

exploradas pelo repórter. A preocupação deste era tentar 

perceber porque o médico ainda vive no Corvo.  

 

Em suma, e para concluir, atendendo ao que foi exposto ao 

longo do trabalho esta reportagem apresenta, pelos piores 

motivos, um denominador comum: uma violação clara ao 

exposto no artigo 1º do Código Deontológico dos jornalistas: 

O jornalista deve relatar os factos com rigor e exactidão e 

interpretá-los com honestidade. Os factos devem ser 

comprovados, ouvindo as partes com interesses atendíveis 

no caso. A distinção entre notícia e opinião deve ficar bem 

clara aos olhos do público.  
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ANEXO 1 – Texto de apresentação da reportagem publicado 

em www.sic.pt  

 

 

Na primeira vez que estive no Corvo, há 11 anos, fiquei com uma 

imensa vontade de regressar por mais tempo, para fazer uma 

grande reportagem. Os anos passavam e as oportunidades iam 

sendo apagadas ou trocadas por assuntos mais urgentes.  

  

  

 Há 11 anos, o Corvo ainda era um lugar de solidariedade, 

de comunitarismo; a maior parte das pessoas trabalhava 

seguindo o princípio da entreajuda. Ultrapassada a esfera 

da família restrita e dos entes mais próximos, acima de 

todas as coisas os corvinos colocavam o Corvo e o futuro da 

ilha.  

 

Os corvinos sempre se habituaram a viver separados do 

resto do mundo; não tanto por vontade, mas, sobretudo, por 

abandono.  

 

A distância potenciava o isolamento e a auto-suficiência. Já 

neste século vieram os telefones móveis e depois a Internet; 

http://www.sic.pt/
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entretanto veio a televisão, com todos os canais à escolha, 

como no resto do mundo.  

A agricultura, que sempre os alimentara e que fizera crescer 

o grau de solidariedade entre as famílias, acabou por 

sucumbir, submetendo-se aos subsídios da União Europeia: 

não produzir tornou-se garantia de dinheiro fácil; ninguém 

resistiu.  

 

O Corvo, hoje, é outro mundo. Prevalece a inveja, a 

maledicência e o isolamento de cada um dos corvinos. Os 

mais jovens fecharam-se do mundo mais próximo e 

iniciaram viagens intermináveis na Internet. Acabou a banda 

filarmónica, porque os músicos deixaram de ter vontade de 

assistir e participar nos ensaios.  

 

Sobrevive a paisagem, de casas velhas e ruas estreitas. 

Sobrevivem as pessoas, que não ousam sair por se 

sentirem perdidas fora das muralhas da ilha.  

 

Aumentaram os carros, as motos, as motorizadas: um 

enxame de máquinas a percorrer milhares de quilómetros 
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na única estrada asfaltada da ilha de 17 quilómetros 

quadrados.  

O mais pequeno e isolado território português é quase 

autofágico, parecendo querer extinguir-se como se extinguiu 

há muito a lava do vulcão que criou a ilha, entretanto 

adormecido, ocioso, como tudo no Corvo.  

 

Pedro Coelho  

Jornalista  

___________________________________________  
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ANEXO 2 – Código Deontológico dos Jornalistas 

Portugueses  

Os jornalistas portugueses regem-se por um Código 

Deontológico que aprovaram em 4 de Maio de 1993, numa 

consulta que abrangeu todos os profissionais detentores de 

Carteira Profissional. O texto do projecto havia sido 

preliminarmente discutido e aprovado em Assembleia Geral 

realizada em 22 de Março de 1993.   

 

1.O jornalista deve relatar os factos com rigor e exactidão e 

interpretá-los com honestidade. Os factos devem ser 

comprovados, ouvindo as partes com interesses atendíveis 

no caso. A distinção entre notícia e opinião deve ficar bem 

clara aos olhos do público.  

 

2.O jornalista deve combater a censura e o sensacionalismo 

e considerar a acusação sem provas e o plágio como graves 

faltas profissionais.  

 

3.O jornalista deve lutar contra as restrições no acesso às 

fontes de informação e as tentativas de limitar a liberdade 
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de expressão e o direito de informar. É obrigação do 

jornalista divulgar as ofensas a estes direitos.  

 

4.O jornalista deve utilizar meios leais para obter 

informações, imagens ou documentos e proibir-se de abusar 

da boa-fé de quem quer que seja. A identificação como 

jornalista é a regra e outros processos só podem justificar-

se por razões de incontestável interesse público.  

 

5.O jornalista deve assumir a responsabilidade por todos os 

seus trabalhos e actos profissionais, assim como promover 

a pronta rectificação das informações que se revelem 

inexactas ou falsas. O jornalista deve também recusar actos 

que violentem a sua consciência.  

 

6.O jornalista deve usar como critério fundamental a 

identificação das fontes. O jornalista não deve revelar, 

mesmo em juízo, as suas fontes confidenciais de 

informação, nem desrespeitar os compromissos assumidos, 

excepto se o tentarem usar para canalizar informações 

falsas. As opiniões devem ser sempre atribuídas.  

 



“A Ilha da Solidão” e o rigor jornalístico   

  24   

24 

7.O jornalista deve salvaguardar a presunção da inocência 

dos arguidos até a sentença transitar em julgado. O 

jornalista não deve identificar, directa ou indirectamente, as 

vítimas de crimes sexuais e os delinquentes menores de 

idade, assim como deve proibir-se de humilhar as pessoas 

ou perturbar a sua dor.  

 

8.O jornalista deve rejeitar o tratamento discriminatório das 

pessoas em função da cor, raça, credos, nacionalidade ou 

sexo.  

 

9.O jornalista deve respeitar a privacidade dos cidadãos 

excepto quando estiver em causa o interesse público ou a 

conduta do indivíduo contradiga, manifestamente, valores e 

princípios que publicamente defende. O jornalista obriga-se, 

antes de recolher declarações e imagens, a atender às 

condições de serenidade, liberdade e responsabilidade das 

pessoas envolvidas.  

 

10.O jornalista deve recusar funções, tarefas e benefícios 

susceptíveis de comprometer o seu estatuto de 

independência e a sua integridade profissional. O jornalista 
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não deve valer-se da sua condição profissional para noticiar 

assuntos em que tenha interesses.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“A Ilha da Solidão” e o rigor jornalístico   

  26   

26 

ANEXO 3 – Estatuto do Jornalista ( Artigo 14.º) 

 

 Artigo 14.º 

 Deveres 

Independentemente do disposto no respectivo código 

deontológico, constituem deveres fundamentais dos 

jornalistas:  

 a) Exercer a actividade com respeito pela ética 

profissional, informando com rigor e isenção; 

 b) Respeitar a orientação e os objectivos definidos no 

estatuto editorial do órgão de comunicação social 

para que trabalhem; 

 c) Abster-se de formular acusações sem provas e 

respeitar a presunção de inocência; 

 d) Não identificar, directa ou indirectamente, as 

vítimas de crimes contra a liberdade e 

autodeterminação sexual, bem como os menores que 

tiverem sido objecto de medidas tutelares 

sancionatórias;  

 e) Não tratar discriminatoriamente as pessoas, 

designadamente em função da cor, raça, religião, 

nacionalidade ou sexo;  
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 f) Abster-se de recolher declarações ou imagens que 

atinjam a dignidade das pessoas;  

 g) Respeitar a privacidade de acordo com a natureza 

do caso e a condição das pessoas;  

 h) Não falsificar ou encenar situações com intuitos de 

abusar da boa fé do público;  

 i) Não recolher imagens e sons com o recurso a 

meios não autorizados a não ser que se verifique um 

estado de necessidade para a segurança das 

pessoas envolvidas e o interesse público o justifique.  

 


