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Prefácio 

 

A profusão do comentário enquanto formato jornalístico criou um novo quadro de 

funcionamento nos meios mass-mediáticos e na política portuguesa. 

O modelo de funcionamento dos canais de televisão, e em especial os de notícias, 

está hoje assente na presença de múltiplos comentadores. Criou-se uma hierarquia 

de comentadores dividida entre os residentes e os ocasionais, e pontificada no topo 

pelos residentes com espaço de assinatura, momentos em que a opinião é 

regularmente produzida, muitas vezes sem contraditório, na presença de um 

moderador jornalista.  

Embora o comentário seja originalmente uma categoria jornalística entregue à prática 

de jornalistas, hoje em dia o comentário é um espaço ocupado, numa grande 

proporção, por políticos ou aspirantes a políticos, por especialistas (quando um 

evento de magnitude mediática elevada ocorre - como uma pandemia, a morte de 

uma monarca ou uma guerra) e, também, por jornalistas. 

Na atualidade, a televisão e os seus canais de notícias parecem ser a zona de 

excelência do comentário, mas também é de destacar o notório renascimento do valor 

do comentário escrito nos jornais e publicado online, em particular com o crescimento 

da utilização das redes sociais.  

Para muitos jornais a opinião dos comentadores gera comentários nas redes sociais, 

em particular a opinião que ocorre uma só vez e que, por coincidir com uma temática 

específica da atualidade ou da agenda mediática, gera elevadas interações nas redes 

sociais e cliques nas páginas online dos jornais. 

Os efeitos da profusão do comentário mass-mediático, quer na TV quer nos jornais, 

são visíveis em particular na política e na esfera pública. Assim, mesmo que não seja 

possível generalizar uma lei universal para a relação entre comentário e política, o 

senso comum encarregou-se de apresentar o facto de que para se ser líder partidário, 

ministro, presidente ou deputado importa ser comentador na TV. Os casos de Marcelo 

Rebelo de Sousa, José Sócrates, Pedro Santana Lopes, António Costa ou André 
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Ventura encarregaram-se de, perante a opinião pública e as estruturas partidárias, 

WRUQDU�HVVD�KLSyWHVH�QXPD�³OHL´�H�QXPD�SUiWLFD�SROtWLFD�SURFXUDGD�SHORV�DVSLUDQWHV�D�

tais cargos.  

A busca dessa prática de comentário pelos políticos e a sua popularização pelas 

marcas mass-mediáticas portuguesas traduziu-se na criação de uma esfera política 

que é apresentada como se de uma esfera pública se tratasse. Isto é, o comentário é 

apresentado como se fosse a ilustração do debate social em curso em Portugal, mas 

trata-se apenas de uma simulação desse debate no qual, mais do que argumentos, 

se procura a existência de oposição de ideias. Isto acontece mesmo que essas 

oposições possam não ter qualquer presença na própria sociedade e, 

consequentemente, sejam artificialmente fabricadas. O objetivo pode ser tentar 

motivar o interesse dos públicos e, nesse processo, criarem cliques, viralidade e 

audiências que se traduzirão em melhores receitas para as marcas mass-mediáticas, 

e não qualquer contributo de relevo para a própria sociedade portuguesa. Por vezes, 

esse processo pode mesmo produzir consequências negativas para o todo social. 

No entanto, as consequências da profusão do comentário em Portugal não ficam 

apenas confinadas à política e à boa saúde da esfera pública. O próprio jornalismo 

pode ser considerado vítima da opção pelo recurso intensivo ao comentário. Ao ter-

se transformado o comentário em elemento essencial para a luta partidária 

portuguesa e para o próprio funcionamento interno dos partidos, criou-se uma 

dinâmica na qual se espera que todos os participantes no comentário representem 

uma dada parte interessada nesse debate, incluíndo os comentadores-jornalistas. 

Com isto não se quer dizer que exista uma parcialidade jornalística no comentário. 

Pelo contrário, o que parece existir é um ambiente criado perante a própria opinião 

pública no qual se espera que o jornalista tenha, e nas suas palavras revele, uma 

dada concordância ou discordância para com uma das partes na contenda que está 

a comentar.  

Esta dinâmica do comentário está de tal forma presente no quotidiano das marcas 

mass-mediáticas que a procura editorial de equilíbrios partidários no comentário 

acaba também por contagiar a escolha de jornalistas para o comentário. Estes são, 

por vezes, arrastados para papéis que editorialmente os levam para zonas cinzentas 

em que os temas e perguntas permanentemente os empurram para assumir um dos 
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lados de um dado contraditório, impedindo-os de ficar na essência do comentário 

jornalístico: a explicação e análise dos dois (ou mais) lados, a contextualização da 

atualidade e a relevância de um ou vários factos. 

Por este conjunto de razões, às quais se juntam os episódios de diferentes 

atualidades políticas envolvendo comentadores e jornalistas, importa discutir e 

analisar o que é o comentário em Portugal hoje, e que futuro poderá e deverá ter o 

comentário enquanto género jornalístico. 

 

Gustavo Cardoso 

Investigador CIES-Iscte, Diretor do MediaLab Iscte 
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Introdução 

 

Este relatório do MediaLab Iscte dá continuidade aos trabalhos anteriores produzidos 

nos anos de 20161, 20192 e 20203 e apresenta um mapeamento e caraterização dos 

tempos semanais fixos4 de opinião política nas televisões, ocupados por 

comentadores residentes, que analisam e debatem os assuntos da atualidade política 

num canal, dia e horário que se repete todas as semanas.  

Os canais analisados foram os generalistas (RTP1, SIC, TVI e CMTV), temáticos 

informativos (CNN Portugal, RTP3 e SIC Notícias) e o canal temático de 

entretenimento Canal Q. 

A quarta edição da análise do comentário político português pelo MediaLab Iscte 

FRPHoD�FRP�XP�HQTXDGUDPHQWR��³$�WHOHYLVmR�FRQTXLVWDGD�SHOR�FRPHQWiULR´��HP�TXH�

é abordado o contexto geral do comentário televisivo em Portugal, e no qual se 

destaca o valor 17, que corresponde à média de comentadores que aparecem em 

canais informativos num dia televisivo típico.  

Além desta análise preliminar, tal como nas edições anteriores, o relatório 

desenvolve-se tendo como foco o comentário político nas televisões portuguesas. 

 
1  EJO, Laboratório Ciências da Comunicação Iscte, 12 de maio de 2016, Barómetro de comentário 

político televisivo Maio 2016: Um quase empate entre esquerda e direita 
2  MediaLab Iscte, 21 de junho de 2019, A esquerda no parlamento e a direita na televisão?  

3 MediaLab Iscte, 29 de dezembro de 2020, Comentário político: renovação política do parlamento e 

cristalização na televisão?  
4 Por vezes no relatório usa-VH�D�H[SUHVVmR�³HVSDoRV�UHJXODUHV�GH�RSLQLmR´��$GRWD-se de preferência 

a expressão tempos ou espaços "fixos", remetendo para a metodologia da seleção dos casos, dado 

que um comentador pode ser regular (por exemplo aparecer na televisão todas as semanas) mas não 

ser contabilizado segundo a nossa metodologia. Só se possuir um espaço próprio, com regularidade 

semanal e dia e hora fixos, será contabilizado nesta categoria de análise. 

https://pt.ejo.ch/top-stories/um-quase-empate-esquerda-direita
https://pt.ejo.ch/top-stories/um-quase-empate-esquerda-direita
https://medialab.iscte-iul.pt/a-esquerda-no-parlamento-e-a-direita-na-televisao/
https://medialab.iscte-iul.pt/comentario-politico-renovacao-politica-do-parlamento-e-cristalizacao-na-televisao/
https://medialab.iscte-iul.pt/comentario-politico-renovacao-politica-do-parlamento-e-cristalizacao-na-televisao/
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Nestas identifica-se a existência de 72 comentadores políticos que possuem um 

espaço de opinião semanal5. 

A análise do comentário político televisivo, que está no cerne deste relatório, 

encontra-VH�SRU�VXD�YH]�GLYLGLGD�HP���SDUWHV��³$V�IRUoDV�SDUWLGiULDV�QR�FRPHQWiULR�

SROtWLFR� WHOHYLVLYR´�� ³$� VyFLR-GHPRJUDILD� GRV� FRPHQWDGRUHV�SROtWLFRV´�� ³$V�HVFROKDV�

dos canaiV��D�FHOHEUL]DomR�H�RV�HVSHFLDOLVWDV´�H��SRU�ILP��³+i�OLPLWHV�SDUD�D�OLEHUGDGH�

QR�FRPHQWiULR"´� 

1D�SULPHLUD�SDUWH��³$V�IRUoDV�SDUWLGiULDV�QR�FRPHQWiULR�SROtWLFR�WHOHYLVLYR´��ID]-se uma 

categorização dos comentadores políticos, questionando até que ponto a nova 

composição parlamentar, resultante das Legislativas de 2022, pode afetar 

futuramente o pluralismo político que encontramos na televisão ao nível dos seus 

comentadores.   

1D�VHJXQGD�SDUWH��³$�VyFLR-GHPRJUDILD�GR�FRPHQWiULR�SROtWLFR�WHOHYLVLYR´��H[SORUDm-

se algumas variáveis que ajudam a caraterizar os comentadores políticos, como o 

género, a idade ou a profissão. Também nesta segunda parte se explora até que 

ponto podemos falar em renovação dos comentadores nesta quarta edição de análise 

ao comentário televisivo.  

1D�WHUFHLUD�SDUWH��³$V�HVFROKDV�GRV�FDQDLV��D�FHOHEUL]DomR�H�RV�HVSHFLDOLVWDV´��DERUGD-

se até que ponto a CNN Portugal introduziu novidade no comentário face à extinta 

TVI24. Procuram-se diferenças entre os diferentes canais no que diz respeito aos 

seus painéis de comentadores políticos, observa-se o caso das Legislativas de 2022 

e ainda se exploram as mudanças trazidas pela pandemia. 

3RU�ILP��QD�TXDUWD�H�~OWLPD�SDUWH��³+i�OLPLWHV�SDUD�D�OLEHUGDGH�QR�FRPHQWiULR"´��D�SDUWLU�

do estudo de caso da guerra russo-ucraniana e das polémicas registadas a propósito 

do comentário em Itália e Portugal, discute-se a necessidade, ou não, de regulação 

dos espaços de opinião e/ou dos seus participantes na televisão. 

 

 
5 Dados recolhidos entre 1 e 4 de fevereiro de 2022. 
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A televisão conquistada pelo comentário 

 

A televisão portuguesa, sejam os canais de notícias ou os generalistas, é hoje uma 

televisão em que a agenda noticiosa continua a ser produto das dinâmicas 

tradicionais do jornalismo. No entanto, assistimos também a outros fenómenos que 

acabam por moldar as opções editoriais das emissões. 

O fenómeno que aparenta ser mais significativo neste quadro de mudança da prática 

editorial dos canais é o comentário. O recurso ao comentário é hoje adotado em todas 

as televisões portuguesas ou, pelo menos, nas televisões que procuram definir e 

construir a sua identidade em torno da produção de informação noticiosa. 

O recurso sistemático ao comentário produz, por vezes, distorções nas dinâmicas 

editoriais noticiosas, levando a que se escolham determinado tipo de notícias porque 

elas permitem que alguém as comente, ou mesmo tornando o comentário no ponto 

de partida para, posteriormente, alimentar o foco editorial da agenda noticiosa. As 

razões para o crescimento da opinião na televisão são várias e, supostamente, 

refletem tanto o baixo custo de produção e difusão do comentário quanto a busca de 

diversidade de vozes, independentemente de tal permitir atingir uma diversidade de 

opiniões. 

$�VXSRVWD�GLYHUVLGDGH�GH�RSLQL}HV�H�D�DOLPHQWDomR�VDXGiYHO�GH�XPD�³HVIHUD�S~EOLFD´�

pelas televisões pode ser também questionada pela análise empírica à opinião 

SUHVWDGD�� HP� YH]� GH� XPD� ³HVIHUD� S~EOLFD´�� DTXLOR� D� TXH� VH� DVVLVWH� QR� TXRWLGLDQR�

português assemelha-VH� PDLV� j� FRQVWUXomR� GH� XPD� ³HVIHUD� SROtWLFD´�� QD� TXDO� VH�

procura a criação de opostos artificiais, seja para balizar posições contrárias entre os 

presentes em antena ou entre quem comenta sozinho e os que são comentados por 

si. 

Para além da busca editorial de uma narrativa de opostos na opinião/ comentário, 

muito do comentário televisivo também não pode ser caraterizado como expressão 

de opinião informada: em particular, se definirmos opinião informada enquanto um 

conjunto de ideias claras e vincadas sobre uma determinada matéria, produto de uma 

análise racional e problematizada.  
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Se a profusão e diversidade de comentadores aparenta dar espaço a ideias 

diferentes, na realidade aquilo a que se assiste é, por vezes, uma mera repetição dos 

pressupostos por detrás das perguntas feitas pelos jornalistas ao comentador.  

Outras vezes percebe-se a existência, por parte do comentador, de um comentário 

emocional, apenas informado pelo direto do momento. Surgem ainda situações em 

que predomina a mera repetição, descrição e contextualização generalistas das 

imagens das reportagens ou outras peças noticiosas que antecedem o comentário.  

A necessidade dos canais de notícias de criar no telespetador a perceção de novidade 

noticiosa permanente no ecrã leva ao uso recorrente de novos comentadores, ou de 

comentadores sorteados de entre os habituais já presentes nas ³guest lists´� GH�

comentário, construídas com base nas anteriores presenças em canal.  

 

Tabela 1. Número de comentadores presente nos canais SIC Notícias, RTP 3, 
CNN Portugal e CMTV (maio de 2022) 

Canal Dia Data Comentadores em 
direto 

Comentadores repetidos / 
comentários reaproveitados 

CMTV quinta-feira 05/05/2022 22 3 

CMTV sexta-feira 06/05/2022 20 1 

CMTV sábado 07/05/2022 11 1 

CNN Portugal quinta-feira 05/05/2022 22 5 

CNN Portugal sexta-feira 06/05/2022 20 5 

CNN Portugal sábado 07/05/2022 21 4 

RTP3 quinta-feira 05/05/2022 10 2 

RTP3 sexta-feira 06/05/2022 12 2 

RTP3 sábado 07/05/2022 10 0 

SIC Notícias quinta-feira 05/05/2022 24 14 

SIC Notícias sexta-feira 06/05/2022 23 9 

SIC Notícias sábado 07/05/2022 13 3 

Fonte: Barómetro de Comentário Político Televisivo 2022. Nota: comentadores repetidos são aqueles 
que comentam mais do que uma vez no mesmo dia (por exemplo, de manhã ou à tarde, ou em 
programas diferentes) enquanto os comentários reaproveitados correspondem a excertos de análises 
efetuadas por comentadores em direto que depois são editadas e transmitidas no âmbito de um 
noticiário. 
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O comentário na televisão é hoje uma constante nos canais de notícias e, com menor 

incidência, nos canais generalistas. Independentemente do tema abordado, há 

sempre um especialista, seja comentador convidado ou residente, que emite opinião 

e faz análise, fornecendo material que sustenta um ciclo noticioso de 24 horas. 

Numa análise complementar ao universo dos comentadores políticos, de modo a 

termos uma noção mais concreta da grandeza do fenómeno do comentário na sua 

globalidade, foi efetuado um levantamento do número de comentadores presente num 

dia típico nos canais de notícias6. 

Da pesquisa exploratória realizada sobressai o valor 17, que corresponde ao número 

PpGLR�GH�SHVVRDV�TXH�QD�XQLGDGH�GH�WHPSR�³GLD´�UHDOL]DUDP�FRPHQWiULRV�HP�GLUHWR�

nos quatro canais de notícias (em temas como a guerra, a política, a covid-19 ou o 

futebol).  

Entre os canais analisados, a RTP3 destaca-se por apresentar o número médio de 

comentadores mais baixo (11), enquanto a CNN Portugal apresenta o maior número 

de comentadores nos três dias (pelo menos 20). Por sua vez, o número de 

comentadores da SIC Notícias e da CMTV, embora elevado nos dias de semana (20 

ou mais), reduz-se para cerca de metade no fim de semana.  

Além da média de 17 comentadores a realizar análise em direto por canal, em estúdio 

ou em videochamada à distância (via Zoom, Skype, etc.), pode acrescentar-se ainda, 

em média, 4 outros que deram opinião mais de uma vez no mesmo dia. Por exemplo, 

intervindo à tarde e à noite ou cujas declarações foram integradas em noticiários 

posteriores, sendo recuperados excertos do que foi dito no espaço de comentário 

para integrar depois a emissão noutro momento.  

No total foram registados em média 21 momentos de comentário por dia, dos quais 

20% são repetidos, sobretudo através do reaproveitamento de parte do que foi dito 

 
6 Com recurso às funcionalidades de gravação automática em box foram percorridos todos os 

programas dos três canais temáticos informativos (SIC Notícias, RTP 3, CNN Portugal) e o canal 

generalista CMTV entre os dias 5 e 7 de maio de 2022 (de quinta-feira a sábado), para registar o 

número de comentadores da atualidade noticiosa entre as 8h e as 24h. 
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num dado comentário para depois realimentar o noticiário. Esta prática foi identificada 

sobretudo nos casos da SIC Notícias e da CNN Portugal. 

A reutilização do comentário é uma decisão editorial da estação, a qual lhe permite 

desenvolver uma determinada notícia, obtendo um momento de opinião sem a 

necessidade de ir buscar um novo comentador. Isto dá origem ao que se poderá 

GHVLJQDU�SRU�³HQODWDGR´�GH�RSLQLmR�- uma forma simples, rápida e de baixo custo para 

proporcionar às audiências análise e comentário. 

As razões para o recurso ao género comentário nas grelhas dos canais de informação 

têm sido debatidas em vários fora e investigações, podendo resultar, entre outros 

fatores, da dificuldade das estações em preencher uma grelha com conteúdo 

noticioso de qualidade e original.  

Por outro lado, dar visibilidade e peso aos argumentos dos comentadores permite 

YDORUL]DU�XPD�GHWHUPLQDGD�QRWtFLD��TXH�SDVVD�D�VHU�WmR�³LPSRUWDQWH´�TXH�PHUHFHX�D�

atenção do comentador da estação ou justificou o convite a um especialista para 

analisar o caso. 
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1. As dinâmicas político-partidárias no 
comentário político televisivo 

 

1.1 O comentário político televisivo em 2022 

 

As eleições Legislativas de 2022 proporcionaram uma maioria absoluta ao Partido 

Socialista, aumentando a sua autonomia governativa, pois não necessita, nesta 

legislatura, de recorrer a alianças ou apoios parlamentares.  

No entanto, os resultados globais das Legislativas abrem espaço para serem 

colocadas outras questões, nomeadamente ao nível da representação partidária, fora 

do hemiciclo parlamentar, nas marcas mass-mediáticas.  

Em Portugal, tendo presente a importância da televisão para a informação dos 

portugueses - a televisão é usada para fins informativos por 75% dos portugueses e 

é a principal fonte de notícias para mais de 5 em cada 107 - o comentário televisivo 

surge perante a opinião pública como se de um segundo hemiciclo se tratasse. 

Em particular nas redes sociais, o comentário gera discussões sobre a 

representatividade de dados partidos versus outros partidos. Esse debate estende-

se, por vezes, até ao debate sobre qual a predominância de uma dada opinião política 

versus outra. 

Por outro lado, o crescimento de novos partidos e a quebra eleitoral ou exclusão 

parlamentar de outros implica questionar como se irá desenhar a representatividade 

no comentário político ao longo dos próximos quatro anos - em particular a partir de 

setembro de 2022, com as novas grelhas dos canais televisivos.  

Para os partidos políticos, o espaço da mediação televisiva representa um dos dois 

maiores meios para manter e adquirir visibilidade junto dos potenciais eleitores e 

 
7 Cf. OberCom - Observatório da Comunicação, Digital News Report Portugal 2022 

https://obercom.pt/wp-content/uploads/2022/06/DNRPT_2022_FINAL_14Jun.pdf
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tentar marcar a agenda político-partidária - o outro é a internet e, em particular, as 

redes sociais. Cerca de 80% dos portugueses que utilizam a internet usam-na 

regularmente para fins informativos, e quase 60% utilizam as redes sociais para o 

mesmo fim: as redes sociais são, em 2022, a principal fonte de notícias para quase 

20% dos portugueses utilizadores de internet.8 

Num contexto de maioria absoluta, os partidos de oposição procuram obter uma maior 

exposição mediática que lhes permita participar e marcar ativamente o debate 

público. Por sua vez, para as marcas mass-mediáticas importa destacar posições dos 

vários atores políticos e os temas, em particular aqueles que possam gerar um 

³GLYpUELR´��XPD�GLVFXVVmR�DFDORUDGD�H�IUDWXUDQWH�HQWUH�YLV}HV�DOWHUQDWLYDV�- seja entre 

aqueles que são parte das oposições, entre estas e o partido do governo ou mesmo 

no seio do partido de governo. 

$� EXVFD� GR� ³GLYpUELR´� p� XP� WUDoR� GD� PDLRULD� GDV� QDUUDWLYDV� WHOevisivas 

contemporâneas, em Portugal ou em outros países. O divérbio televisivo é um produto 

de uma dada visão cultural sobre o que mais exerce atratividade nas audiências. 

Segundo essa perspetiva cultural, a busca de consensos na televisão não cria 

audiências.9 

1D�SHUVSHWLYD�GDTXHOHV�TXH�EXVFDP�R�³GLYpUELR´�FRPR�QDUUDWLYD�WHOHYLVLYD��R�TXH�FULD�

audiências e prende a atenção é a oposição clara e a discussão acalorada e viva, a 

qual demonstra a impossibilidade de consenso e a irredutibilidade das posições 

políticas das partes envolvidas. No que diz respeito ao comentário político, existem 

espaços de comentário fixo cujo conteúdo discursivo evolui em função de temas 

identificados como caraterizadores do dia ou da semana. 

São esses comentadores com espaços fixos que, dada a sua quantidade e 

protagonistas diferenciados, surgem como a face mais visível e mediática do 

comentário televisivo. 

 
8 Cf. OberCom - Observatório da Comunicação, Digital News Report Portugal 2022 

9 Revista (OBS*) Observatorio, Umberto Eco, Comunicação: Hard e soft  

https://obercom.pt/wp-content/uploads/2022/06/DNRPT_2022_FINAL_14Jun.pdf
https://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/2012
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1.2 Militância e proximidade partidária na TV 

 

No quadro particular dos comentadores políticos na televisão portuguesa 

encontramos 72 espaços de comentário fixo que são ocupados todas as semanas 

pela opinião dos mesmos protagonistas. Dessas 72 cadeiras, 38% são ocupadas por 

comentadores residentes reconhecidos publicamente como militantes de partidos.10  

Se a esses comentadores somarmos outros 22% que são reconhecidos como ex-

militantes, independentes que já integraram listas partidárias, ex-membros de 

governos ou antigos assessores políticos, verificamos que a maioria dos 

comentadores televisivos (60%) tem uma conotação pública com um determinado 

partido.11 

Entre aqueles comentadores que qualquer telespetador poderia reconhecer como 

militante, bastando apenas efetuar uma pesquisa pelo nome no Google, 

encontravam-se, à data da análise (fevereiro de 2022): 10 militantes do PS; 9 do PSD; 

3 do CDS; 2 do BE; e 1 do PCP, 1 da IL e 1 do PPM.  

Se na análise de presenças regulares no comentário televisivo contabilizarmos todos 

aqueles com uma conotação direta a um partido (porque integraram no passado listas 

partidárias ou são ex-membros de um governo apoiado por partidos), ou ainda 

aqueles que foram assessores (fruto de nomeações baseadas em confiança política), 

os valores apurados alteram-se para 13 comentadores com conotação pública 

 
10 O reconhecimento público é aqui entendido como produto da fácil obtenção de informação oriunda 

de meios de comunicação social ou instituições públicas nas quais alguém que pesquise obterá dados 

sobre a militância atual de um dado comentador e, consequentemente, a construção de uma perceção 

pública, socialmente partilhada, da sua militância. 
11 1R�kPELWR�GHVWD�DQiOLVH�HQWHQGHPRV�³FRQRWDomR�S~EOLFD�GLUHWD�FRP�XP�GHWHUPLQDGR�SDUWLGR´�FRPR�

a possibilidade de qualquer cidadão pesquisar o nome de um comentador televisivo e encontrar, em 

artigos noticiosos, entrevistas ou na Wikipedia informação clara que lhe permita aferir de uma dada 

aproximação a um posicionamento partidário, com base nas suas opções partidárias atuais ou 

passadas. 
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próxima do PS, 12 do PSD, 7 do CDS, 5 do BE, 2 do PCP e 2 da IL, e ainda 1 do 

PPM e 1 do PAN.12 

Face à análise realizada no barómetro em 2020 regista-se uma inversão de posições. 

A análise realizada entre 1 e 31 de outubro de 2020 revelou que sete partidos tinham 

comentadores com presença na televisão. Nesse ano o PSD foi o partido identificado 

com mais representantes (8), seguido do PS (7), do CDS (5) e do BE (2). Com apenas 

um comentador surge o PCP (1), a IL (1) e o Livre (1). 

No entanto, importa salientar que as possíveis comparações entre os números atuais 

com os apresentados em estudos anteriores são limitadas, uma vez que nesta edição 

de 2022 realizou-se uma importante alteração metodológica.13 

Em 2022, o PS obtém uma vantagem sobre o PSD no número de comentadores. É 

de destacar também a continuada presença do CDS, apesar da perda de 

representação parlamentar na Assembleia da República, e a presença de uma 

militante do Partido Popular Monárquico14, também sem representação no 

Parlamento, entre os comentadores. 

Tendo presente o resultado das eleições Legislativas de 2022, importa destacar que, 

em termos de números de deputados, no atual hemiciclo parlamentar ocorre uma 

quase hegemonia por parte do PS e PSD.  

 
12 Cristina Rodrigues foi conotada com o PAN de acordo com a metodologia deste relatório, por ser 

ex-deputada do PAN. A 23 de março de 2022 tornou-se público que iria exercer funções jurídicas no 

gabinete parlamentar do Chega, o que alteraria a sua conotação partidária. Contudo, esta mudança 

não está refletida nos dados apresentados, que dizem respeito ao período entre 1 e 14 de fevereiro de 

2021. Fonte: Observador, 23 de Março de 2022, Cristina Rodrigues, ex-deputada do PAN, vai ser 

assessora parlamentar do Chega 
13 Nas edições de 2016, 2019 e 2020 apenas identificámos como partidários os comentadores que 

eram militantes ou que, pelas suas palavras ou histórico, assumiram publicamente um posicionamento 

próximo de um determinado partido. Nesta edição de 2022 distinguimos entre os comentadores 

militantes e os que estão conotados com partidos (o que inclui ex-militantes e independentes que 

integraram listas partidárias). Essa alteração resultou na identificação de um maior número de 

comentadores associados a partidos. Mais informações na metodologia. 
14 Aline Hall de Beuvink, que participa no programa Malditas Segundas Feiras, na SIC Notícias. 

https://observador.pt/2022/03/23/cristina-rodrigues-ex-deputada-do-pan-vai-ser-assessora-chega/
https://observador.pt/2022/03/23/cristina-rodrigues-ex-deputada-do-pan-vai-ser-assessora-chega/
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Figura 1. Comentadores conotados por partido na Televisão (TV) versus 
deputados eleitos na Assembleia da República (AR), fevereiro de 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barómetro de Comentário Político Televisivo 2022. n=43 
 

1R�HQWDQWR��QR�³KHPLFLFOR�WHOHYLVLYR´�HVVH�GRPtQLR�GRV�GRLV�SDUWLGRV�p�DWHQXDGR�SHOD�

repartição partidária mais equitativa nos espaços de comentário fixo, que oferecem 

maior visibilidade aos partidos com menor representatividade parlamentar. No 
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comentário televisivo, verifica-se, portanto, um maior equilíbrio partidário quando 

comparado com o existente no Parlamento da República. 

Embora não seja possível realizar aqui um exercício aprofundado de prospetiva, a 

análise aconselha a questionar até que ponto as eleições Legislativas ocorridas em 

2022 promoverão, a curto prazo, a partir das grelhas televisivas de setembro de 2022, 

uma alteração da atual representatividade partidária no comentário televisivo.  

Se tal suceder, a análise aqui apresentada deverá ser olhada como representativa do 

interregno ocorrido entre uma legislatura, cuja interrupção não estava prevista na 

programação televisiva que acompanhou a escolha de comentadores, e a nova 

legislatura iniciada em 2022. 

Por outro lado, se não ocorrer uma reordenação do comentário televisivo pós-

/HJLVODWLYDV� GH� ������ DVVLVWLUHPRV� D� XPD� UHSUHVHQWDomR� QR� ³KHPLFLFOR� WHOHYLVLYR´�

desequilibrada face aos mais recentes resultados eleitorais. Nomeadamente, verifica-

se uma sobre-representação do Bloco de Esquerda e de uma clara distorção 

quantitativa na representação à direita, pois o número elevado de comentadores 

conotados com o CDS e o PPM, partidos sem representação parlamentar, contrasta, 

por exemplo, com a ausência de comentadores afetos ao CH. 

 

����2�FHQiULR�³XP�YRWR��XP�FRPHQWDGRU´ 

 

O caso do Chega (CH), em particular, tem suscitado algum debate público. Se na 

legislatura de 2019 foi fortemente discutida a legitimidade da presença de um partido 

considerado de extrema-direita no Parlamento15, agora, com a eleição de 12 

deputados, surgiram novas questões. Entre elas está a atual desproporcionalidade 

existente entre os espaços de opinião do CH na televisão e o seu peso no Parlamento.  

 
15 Público, 24 de dezembro de 2020, Provedora de Justiça recebeu aproximadamente 300 queixas 

para ilegalizar Chega 

https://www.publico.pt/2020/12/24/politica/noticia/provedora-justica-recebeu-aproximadamente-300-queixas-ilegalizar-chega-1944147
https://www.publico.pt/2020/12/24/politica/noticia/provedora-justica-recebeu-aproximadamente-300-queixas-ilegalizar-chega-1944147


19 
 

Se a subordinação da liberdade editorial ao voto eleitoral - algo que não existe como 

regra nas democracias -, fosse praticado em Portugal, e procurássemos transpor a 

aritmética parlamentar para a TV, o panorama dos comentadores televisivos seria 

muito diferente, e o CH um dos partidos mais beneficiados. Nesse exercício 

hipotético, considerando os 43 lugares atualmente existentes de comentadores fixos 

conotados com partidos (60% do total), ocorreria um cenário em que o PS obteria 

uma maioria absoluta de 22 comentadores, mais nove do que na atual repartição 

televisiva, medida em fevereiro de 2022.  

A representação dos partidos de direita na TV seria reconfigurada, com o PSD a 

aumentar o número de comentadores para 15 (+3), o CH estrear-se-ia com 2 

comentadores, a IL ficaria no limiar da manutenção dos seus atuais 2, e o PPM e o 

CDS desapareceriam dos ecrãs. No caso do CDS, isto significaria a perda de 7 

espaços de opinião televisiva.  

Na cenarização aqui proposta, os comentadores à esquerda do PS também 

perderiam representatividade: o PCP ficaria reduzido a apenas 1 comentador, assim 

como o %(��TXH�SHUGHULD����1HVWD�FHQDUL]DomR�GH�³KHPLFLFOR�WHOHYLVLYR´��R�3$1�H�R�

Livre seriam também excluídos, o que no caso do PAN significaria a perda de um 

comentador e, no caso do Livre, a continuação da sua exclusão do comentário 

(embora no passado recente tenha estado representado na televisão)16.  

 
16 MediaLab Iscte-IUL, 29 de dezembro de 2020, Comentário político: renovação política do parlamento 

e cristalização na televisão? 

https://medialab.iscte-iul.pt/comentario-politico-renovacao-politica-do-parlamento-e-cristalizacao-na-televisao/
https://medialab.iscte-iul.pt/comentario-politico-renovacao-politica-do-parlamento-e-cristalizacao-na-televisao/
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Figura 2. Como seria se os comentadores fossem eleitos? fevereiro de 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barómetro do Comentário Político Televisivo 2022. n=43. Nota: Espaços televisivos fixos de 
comentadores conotados com partidos (TV 2022) e como seria de acordo com a representação dos 
partidos na Assembleia da República (TV por AR 2022). Dados recolhidos entre os dias 1 e 14 de 
fevereiro de 2022. 
 
 

Comentadores conotados com partidos na TV por opção editorial (TV2022) 

Comentadores conotados com partidos na TV se fossem escolhidos de acordo com a 
representação dos partidos na Assembleia da República (TV por AR 2022) 
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1.4 Para além dos partidos: a esquerda e a direita 

 

Fora do espectro da militância, uma das características definidoras do comentário 

político em Portugal é a existência de analistas que assumem publicamente um 

determinado posicionamento político, embora sem conotação partidária assumida.  

Se adicionarmos ao número de comentadores com militância e proximidade partidária 

pública aqueles que, através de uma pesquisa extensiva e aprofundada na internet, 

um telespetador pode verificar possuírem um posicionamento político declarado, 

passaríamos, então, a encontrar nessa condição 4 em cada 5 casos de comentário 

televisivo. Assim, nas televisões portuguesas 79% dos comentadores que fazem 

análise semanal possuem uma orientação pública que os aproxima, em diferentes 

graus, quer à esquerda ou à direita do espectro político.  

 

Figura 3. A direita com ligeira vantagem no número de comentadores com 
tendência política declarada, fevereiro de 2022 

 

 

  

 

 

Fonte: Barómetro de Comentário Político Televisivo 2022. n=57. Nota: Comentadores com tendência 
política declarada excluí os comentadores cujo posicionamento político não foi possível estabelecer, 
de acordo com a metodologia utilizada (tendo sido classificados como N/A; não aplicável). 
 

Entre os comentadores que manifestam uma dada tendência política, encontramos 

53% de direita e 47% de esquerda. Esta proporção é inversa ao que se verifica no 

Parlamento, na sequência das Legislativas de 2022, onde existem 58% de deputados 

de esquerda e 42% de direita. 

Esquerda 47% 

Direita 53% 
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2. A sócio-demografia do comentário político 
televisivo 

 

2.1 A masculinização do comentário político 

 

Na dimensão partidária, a existência de obrigatoriedade de aumento da 

representatividade de mulheres tem promovido a feminização da política, embora não 

atingindo ainda a paridade. No entanto, o oposto ocorre no comentário político, no 

qual a vantagem dos homens é absoluta. Os homens representam 72% dos 

comentadores fixos e, portanto, apenas 28% são mulheres.  

 

Figura 4. Homens versus Mulheres no comentário político na TV, fevereiro de 
2022 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barómetro de Comentário Político Televisivo 2022. n=72 
 

Comparando a paridade televisiva com a paridade parlamentar verifica-se que o 

patamar de 40% da Lei da Paridade nas listas para deputados nas Legislativas de 

2022 permitiu que haja 84 mulheres (37,2%) eleitas em Portugal continental e ilhas ± 

embora tal queira dizer que houve menos duas mulheres eleitas em 2022 do que nas 
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Legislativas de 2019. Verifica-se assim que a televisão (28%) consegue ter uma 

menor representatividade feminina do que o próprio Parlamento (37,2%).17  

Acresce que essa sub-representação televisiva das mulheres, enquanto 

comentadoras fixas, reflete também um desequilíbrio ao nível do posicionamento 

político: os homens são sobretudo de direita (57%) e as mulheres maioritariamente 

de esquerda (60%).  

 

2.2 Entre o divérbio e o monólogo político? 

 

O comentário político na televisão portuguesa é caracterizado pelo recurso a um 

modelo de painel onde se promove a discussão entre diferentes opiniões. Neste 

modelo, predomina o recurso às narrativas de divérbio. Nessas, procura-se prender 

a atenção das audiências através da oposição clara e da discussão acalorada e viva.  

No entanto, os canais portugueses também oferecem 14 espaços de assinatura, nos 

quais um único comentador faz a análise política, sendo apenas acompanhado por 

um jornalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Público, 31 de janeiro de 2022, Há menos mulheres no Parlamento 

https://www.publico.pt/2022/01/31/politica/noticia/quota-aumentou-percentagem-mulheres-eleitas-nao-1993659
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Tabela 2. Programas, rubricas e segmentos de comentário de assinatura nos 
canais televisivos (fevereiro de 2022) 

Programa Canal Comentador 
3 Minutos (segunda-feira) CMTV Marcos Perestrello 

3 Minutos (terça-feira) CMTV Francisco José Viegas 

3 Minutos (quarta-feira) CMTV João Pereira Coutinho 

3 Minutos (quinta-feira) CMTV Luís Campos Ferreira 

Acasos Objetivos CNN Portugal Carlos Magno 

Ana Gomes SIC Notícias Ana Gomes 

As Causas SIC Notícias José Miguel Júdice 

Direita ao Assunto CNN Portugal Maria João Avillez 

Global TVI Paulo Portas 

Imagens da Semana CMTV Eduardo Cintra Torres 

Leste/Oeste SIC Notícias Nuno Rogeiro 

Língua Afiada CNN Portugal Miguel Pinheiro 

Luís Marques Mendes SIC Luís Marques Mendes 

O Tabu SIC Notícias Francisco Louçã 

Fonte: Barómetro de Comentário Político Televisivo 2022. Nota: dados recolhidos entre os dias 1 e 
14 de fevereiro de 2022. 
 

No modelo de assinatura, os jornalistas assumem diferentes graus de intervenção. 

Estes variam entre a mera colocação de questões até ao expressar de comentários 

ou à conversa com o comentador. Os espaços de assinatura em quase monólogo 

representam 20% do total e são na maioria ocupados por comentadores de direita 

(64%). 

2.3 Comentador profissional ou profissional do comentário? 

 

Embora haja casos de comentadores que exercem ou exerceram cargos políticos, ao 

nível das profissões dos comentadores a mais representada é a de jornalista (35%), 

seguindo-se os advogados e juristas (29%).  

No comentário televisivo, também encontramos economistas, gestores ou 

empresários (15%) que realizam análise política semanal, assim como comentadores 

formados em ciências sociais ou humanidades (11%), como historiadores, sociólogos 

ou especialistas em relações internacionais. De salientar também que entre as 

restantes profissões (8%) dos comentadores televisivos, metade serem escritores. 
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Figura 5. Comentadores políticos de TV por profissão, fevereiro de 2022 

 

Fonte: Barómetro de Comentário Político Televisivo 2022. n=72 
 

2.4 A alma mater dos comentadores 

 

Analisando a alma mater dos comentadores, isto é, a universidade que frequentaram 

na licenciatura, verificamos que a Universidade de Lisboa lidera. Mais de 1 em cada 

4 comentadores formaram-se na Universidade de Lisboa (27%). Seguem-se no 

ranking dos comentadores televisivos a Universidade Católica Portuguesa (20%), a 

Universidade de Coimbra (12%) e a Universidade Nova de Lisboa (11%). 
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Figura 6. Alma mater dos comentadores, fevereiro de 2022 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Barómetro de Comentário Político Televisivo 2022. n=66. Nota: Em seis casos, através da 
pesquisa em fontes públicas online, não foi possível apurar a instituição onde os comentadores se 
licenciaram. 
 

Esta distribuição das universidades tem subjacente uma elevada concentração 

geográfica, com 70% dos comentadores a realizarem a sua licenciatura em Lisboa. 

 

Figura 7. Onde estão as universidades alma mater dos comentadores, 
fevereiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barómetro de Comentário Político Televisivo 2022. n=66. Nota: Em seis casos, através da 
pesquisa em fontes públicas online, não foi possível apurar a instituição onde os comentadores se 
licenciaram 
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Ao nível dos cursos, Direito lidera: essa é a formação de base para 44% dos 

comentadores. Destacam-se ainda as Ciências Sociais e Humanas (36%) e 

Economia e Gestão (14,5%). 

 

Figura 8. Área de formação dos comentadores, fevereiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barómetro de Comentário Político Televisivo 2022. n=62. Nota: Em dez casos, através da 
pesquisa em fontes públicas online, não foi possível apurar a área de formação dos comentadores 
 
 

2.5 As mesmas caras ou caras novas? 

 

Uma ideia feita e muitas vezes repetida no espaço público sugere que os 

comentadores políticos televisivos são os mesmos de sempre. Trata-se de uma 

perceção que, provavelmente, se deve à dinâmica seletiva promovida pelos espaços 

de assinatura. Nestes, o comentador ensaia monólogos entrecortados com as 

perguntas ou comentários feitos pelo jornalista que o acompanha.  
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Os espaços de assinatura dão alguma razão à perceção do comentário político como 

produto das mesmas caras, sempre presentes nos mesmos ecrãs ou apenas 

mudando de marca mass-mediática. Assim, entre os 16 comentadores identificados 

em espaços de assinatura, 13 mantêm-se face à análise de há dois anos (outubro de 

2020). No entanto, os dados revelam que também existe renovação, mas que tende 

a passar despercebida nas representações dos telespetadores, sobretudo porque 

esses novos comentadores já participavam em programas e/ou horários com menor 

visibilidade e audiências.  

Comparando a atual análise de fevereiro de 2022 com o levantamento realizado em 

outubro de 2020, verifica-se que 35% dos comentadores regulares são novidade. 

Trata-se, assim, de uma percentagem superior à da própria renovação do Parlamento 

nas Legislativas de 2022 (cerca de 30% dos deputados são estreantes).  

Contudo, a renovação de 35% dos comentadores pode ocorrer simplesmente porque 

foi atribuído um espaço fixo semanal a quem antes já havia partilhado o mesmo ecrã, 

mas como comentador ocasional. Da mesma forma, a estreia no parlamento de 30% 

dos deputados não significa que estes nunca tenham sido antes eleitos em listas 

partidárias para outros cargos públicos.  

A idade dos comentadores políticos é avançada, colocando a média acima dos 53 

anos. Isto reforça o estereótipo de que existe pouca renovação nestes programas 

semanais de comentário, pois também existem muito poucas pessoas abaixo dos 40 

anos. O comentário político português revela também na idade outra dimensão de 

diminuta diversidade e representatividade face ao todo da população nacional.18 

Aquilo que é apresentado como novidade no comentário político televisivo 

corresponde, muitas vezes, à reciclagem de uma cara já presente em ecrã de outra 

marca mass-PHGLiWLFD��8PD�SUiWLFD�TXH� WHQGH�D�SURPRYHU�XP�VLVWHPD�GH� ³SRUWDV�

JLUDWyULDV´� HQWUH� FDQDLV�� FULDQGR� HQWUDYHV� j� SUySULD� FDSDFLGDGH� GH� LQRYDomR� GR�

comentário televisivo. 

 
18Jornal de Negócios (com LUSA), 28 de fevereiro de 2022,  Metade da população da UE tinha mais 

de 44,1 anos e de 45,8 em Portugal em 2021 

https://www.google.com/url?q=https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/metade-da-populacao-da-ue-tinha-mais-de-441-anos-e-de-458-em-portugal-em-2021
https://www.google.com/url?q=https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/metade-da-populacao-da-ue-tinha-mais-de-441-anos-e-de-458-em-portugal-em-2021
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As dinâmicas aqui retratadas diminuem o significado e a expressão da renovação no 

FRPHQWiULR��8PD�YH]�TXH�RV�FRPHQWDGRUHV�SRGHP�SDUHFHU�³FDUDV�QRYDV´��GDGR�TXH�

DQWHULRUPHQWH�QmR� WLQKDP�XP�HVSDoR� IL[R�GH�FRPHQWiULR��PDV�VHUHP�³DV�PHVPDV�

FDUDV�GH�VHPSUH´�- isto no sentido de serem pessoas conhecidas dos portugueses, 

com passado de intervenção mediática, seja na televisão, nos jornais ou nas redes 

sociais. 

A análise sócio-demográfica do comentador político português apresenta-nos uma 

maior proximidade com a representação partidária, seja ao nível dos partidos ou do 

eixo direita-esquerda, do que face à representação da população do país e dos seus 

eleitores. Nesse sentido, os comentadores televisivos do sistema dos media 

português dificilmente são representativos de Portugal. Isto nota-se em vários 

campos:  fruto das suas características de idade, da predominância masculina e das 

suas profissões minoritárias face à realidade nacional, ou ainda de falta de 

representatividade étnica. 

 

Figura 9. Renovação dos comentadores, fevereiro de 2022 face a outubro de 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barómetro de Comentário Político Televisivo 2022. n=72. 
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3. As escolhas dos canais, a celebrização e os 
especialistas 

 

3.1 CNN Portugal: um novo-velho ator no comentário 

 

Um dos aspetos distintivos do lançamento da CNN Portugal foi o recurso a uma 

campanha de marketing anunciando um conjunto variado de comentadores. Esta 

abordagem revela a importância da opinião e da análise da atualidade nas prioridades 

dos que gerem marcas mass-mediáticas, mas também para a conceção que têm 

sobre os seus potenciais públicos e o que é necessário para dar credibilidade ao 

lançamento de uma nova proposta informativa em Portugal.   

Nas redes sociais, antecipando o lançamento do canal, a CNN Portugal partilhou 

várias imagens promocionais com jornalistas e comentadores. Essas publicações 

foram transformadas pelos internautas, dando origem a múltiplos memes a partir dos 

originais da CNN, que asseguraram notoriedade à marca no seu lançamento.  

Na semana de lançamento surgiram tantos memes em circulação sobre 

comentadores que, por vezes, o participante na comunicação em rede teria 

dificuldade em distinguir quais os comentadores verdadeiros e quais os imaginados 

e produzidos pelos participantes nas redes sociais. 

 

 

 

 

  

Fonte: Twitter, utilizador Wandson Lisboa (@wandson).  
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Entre os participantes nas redes sociais também se questionou, afinal, o que mudou 

com a transição da TVI24 para a CNN Portugal. Nas publicações, alguns participantes 

faziam notar que muitos dos comentadores não eram na realidade uma novidade, 

assistindo-se, na prática, apenas a um rebranding do comentário da TVI24. 

A análise dos dados, através da comparação da TVI24 (outubro de 2020) com a CNN 

Portugal (fevereiro de 2022), permite observar que o número de espaços fixos de 

comentário duplicou (de 8 para 16), dando razão à campanha promocional quanto à 

aposta redobrada no comentário televisivo. 

É possível apurar que, entre os comentadores fixos da CNN, a relação entre caras 

antes presentes na TVI24 (31%) e caras novas surgidas (69%) representa uma 

UHODomR�GH�XP�³YHOKR´�SDUD�GRLV�³QRYRV´� 

Outra novidade ocorrida com a transição da TVI24 para a CNN Portugal é a redução 

da média de idades, que baixou mais de dez anos, dos 66 para os 55 anos.  

No entanto, a CNN é ainda o canal que tem os comentadores com a média etária 

mais envelhecida entre as marcas televisivas portuguesas - a média de idades para 

o conjunto das estações é de menos dois anos - 53 anos.  

Em contraponto, a CNN é a mais feminilizada das marcas televisivas a atuar no 

mercado das notícias 24/24 em Portugal. A CNN é a estação em que é possível 

encontrar o maior equilíbrio entre homens e mulheres no comentário fixo semanal - 

embora a vantagem continue a ser masculina (56%).  

O rebranding TVI24 - CNN PT produziu outras mudanças, neste caso no arco político 

do comentário, alterando os equilíbrios dos últimos anos. Em outubro de 2020 a TVI24 

caraterizava-se no comentário político fixo por ser maioritariamente orientada à 

esquerda (62%), enquanto em fevereiro de 2022 a CNN Portugal é maioritariamente 

posicionada à direita (56%).  

Ao nível das profissões presentes no comentário fixo, a grande diferença da CNN é a 

existência de uma maior atribuição de espaços de comentário a jornalistas, ex-

jornalistas e aqueles que se autodefinem enquanto jornalistas (31%). 
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3.2 O arco da governação e o arco do comentário 

 

A expressão arco de governação19 foi utilizada para caracterizar os únicos partidos 

que, desde 1974, assumiram a governação em Portugal: CDS, PS e PSD. O BE, PCP 

e os Verdes, embora com apoio parlamentar a governos, não assumiram posições 

governativas no período constitucional e, por tal, eram designados como estando fora 

do arco da governação.  

Com o primeiro governo do PS liderado por António Costa e o apoio parlamentar do 

BE, PCP e Verdes, e com a eleição de deputados de novos partidos, como CH, IL e 

Livre, esse panorama foi transformado em parte. 

Como já foi caraterizado neste estudo, no comentário político televisivo realizado com 

comentadores fixos há tamEpP�XP�³DUFR�GH�FRPHQWiULR´��R�TXDO�SRVVXL�FDUDWHUtVWLFDV�

próprias, refletindo uma realidade diferente da parlamentar.  

O comentário, fruto das escolhas de diferentes comentadores com diferentes 

SURYHQLrQFLDV�SDUWLGiULDV��SURGX]�³DUFRV�GH�FRPHQWiULR´�GLIHUentes para cada canal, 

permitindo uma comparabilidade esquerda-direita. 

Embora o comentário fixo ocorra também nos canais generalistas, é nos canais de 

notícias 24/24 que a maioria dos comentadores possui espaços regulares. Nestes 

canais há um ranking do recurso ao comentário político, sendo a SIC Notícias o canal 

que lidera com o maior número de vozes (39% do total de comentadores analisados), 

seguido da CNN Portugal (22%) e da RTP3 (18%). No caso do canal generalista 

CMTV, por exemplo, esse valor é de apenas 7%. 

O arco do comentário político é diversificado e varia de canal para canal. Ao nível da 

tendência política podemos ver que o desequilíbrio entre visões de esquerda e de 

direita é maior na CMTV (com 60% dos espaços de comentário ocupados à direita) e 

na CNN (onde a direita representa 56%).  

 
19 Lisi, Marco & Fernandes, Jorge. (2015). O adeus ao "Arco de Governação"? As eleições legislativas 

de 2015. Lisboa: Assembleia da República. Divisão de edições. (pp. 291±309) 
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Por sua vez, as visões de esquerda ganham mais protagonistas na RTP3 (54%), 

sendo de destacar o equilíbrio que se verifica na SIC Notícias, onde o comentário de 

esquerda tende a igualar o de direita. 

 

Figura 10. As cores políticas do comentário da TV, por canal, fevereiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barómetro de Comentário Político Televisivo 2022. n=72. Nota: N/A (não aplicável) 
corresponde a comentadores cujo posicionamento político não foi possível estabelecer, de acordo 
com a metodologia utilizada. 
 

Quanto ao Canal Q, tem a particularidade de apresentar um painel de comentadores 

que, à data da análise, era constituído por personalidades cujo posicionamento 

político não foi possível apurar de acordo com os critérios estabelecidos na 

metodologia. Consequentemente, colocou-se a hipótese de esses comentadores não 
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possuírem um posicionamento claro e declarado publicamente, tendo sido essa a 

classificação adotada.20 

Por sua vez, nos outros canais de televisão generalistas, que reservam o comentário 

político da semana para domingo à noite, existia à data da análise um claro contraste: 

era possível encontrar um equilíbrio esquerda-direita nas duas duplas de 

comentadores da RTP e um modelo de comentário em monólogo, adotado quer pela 

TVI quer pela SIC, com um pendor claro para o espectro político à direita. 

 

3.3 A celebrização eleitoral do comentário: as Legislativas 2022 

 

A noite eleitoral é um exemplo paradigmático do comentário político televisivo em 

Portugal, uma vez que é uma produção em larga escala, em termos de recursos e 

visibilidade, imitando em muito os recursos e o estilo da performance das galas de 

reality TV. Olhar para a noite eleitoral é, assim, um estudo de caso importante para 

compreender aspetos que caraterizam o comentário em Portugal, e também para 

equacionar o racional da busca de potenciais modelos alternativos. A noite eleitoral 

das Legislativas de 2022 começou ainda antes de serem divulgados os resultados 

das sondagens à boca das urnas, e terminou já depois dos discursos de vitória e 

derrota dos candidatos, como é habitual. 

Na sua totalidade, foi possível identificar 64 comentadores nas emissões dedicadas 

às Legislativas 2022, mantendo-se a exagerada tendência de masculinização da 

opinião (75%), reproduzindo e enfatizando ainda mais as tendências já presentes nos 

programas de comentário semanal. 

Os comentadores das Legislativas 2022 estiveram presentes em diversos tipos de 

comentário, como painéis de debate, espaços de assinatura, comentário baseado na 

análise de sondagens, e ainda entrevistas flash, dedicadas a opiniões breves após a 

divulgação de certos resultados. Os comentadores com espaço semanal fixo de 

 
20 3DUD�PDLV�GHWDOKHV�FRQVXOWDU�D�VHFomR�³6REUH�D�FODVVLILFDomR�SROtWLFR-SDUWLGiULD�GRV�FRPHQWDGRUHV´�

na metodologia. 
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análise política dos canais televisivos foram também os protagonistas da noite 

eleitoral. Embora não representando a maioria (42%) do total dos intervenientes, 

foram parte essencial dos painéis de comentário, dando corpo à busca de equilíbrio 

entre os dois lados do espectro político. 

Na emissão simultânea da SIC e SIC Notícias, o painel de debate mais recorrente 

durante a noite eleitoral foi composto pelos comentadores Ana Gomes, Luís Marques 

Mendes, Francisco Louçã e José Miguel Júdice. Todos eles eram comentadores com 

espaços de assinatura de comentário fixo em formato monólogo à data das eleições. 

Na emissão da RTP1/ RTP3, uma parte da análise foi realizada pelos comentadores 

fixos associados às noites de domingo da estação televisiva: respetivamente, as 

duplas de comentário constituídas por João Soares e Miguel Poiares Maduro, e Pedro 

Adão e Silva e Pedro Norton.   

No caso da TVI/CNN Portugal também um dos dois principais comentadores da noite 

foi alguém com espaço regular semanal na CNN Portugal, Sérgio Sousa Pinto, sendo 

o outro convidado Pedro Santana Lopes. De salientar ainda o rescaldo eleitoral da 

&11�3RUWXJDO��TXH�FRQWRX�FRP�RV�HQWmR�FRPHQWDGRUHV�GR�SURJUDPD�³3ULQFtSLR�GD 

,QFHUWH]D´��$QD�&DWDULQD�0HQGHV��-RVp�3DFKHFR�3HUHLUD�H�$QWyQLR�/RER�;DYLHU�� 

1D�&079��RV�FLQFR�FRPHQWDGRUHV�IL[RV�GD�UXEULFD�³��0LQXWRV´�HVWLYHUDP�HP�HVSDoRV�

diferentes, mas todos deram a sua opinião ao longo da noite.  

 

     42% - Percentagem de comentadores na 

noite das eleições legislativas que são 

residentes, ou seja, que participam nalgum 

programa semanal de comentário político. 

 

Os restantes intervenientes são, na sua maioria, comentadores que fazem parte do 

ecossistema dos canais. Além da opinião dos comentadores residentes, a noite 
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eleitoral foi marcada por um modelo que buscou a diversidade partidária no 

comentário político.  

A RTP (1 e 3) incluiu um painel constituído por dirigentes dos nove partidos que 

tinham conquistado representação parlamentar em 2019 (5 de esquerda e 4 de 

direita21), enquanto a TVI/CNN PT optou por representantes dos seis partidos que 

estavam mais bem colocados nas sondagens, o que se traduziu num equilíbrio entre 

a esquerda e a direita.  

Na CMTV foi criado um paineO� ³HP� IRUPD� GH� SDUODPHQWR´�� FXMD� UHSUHVHQWDomR�

partidária era repartida entre esquerda e direita, mas favorecia PS e PSD (com 2 

comentadores cada), excluía o CH, o PAN e o Livre, e deixava um comentador para 

BE, PCP, IL e CDS. 

Na sequência desta análise, há claras indicações de que a noite eleitoral demonstra 

que existe, mesmo no quadro do comentário político fixo, uma diferenciação entre 

comentadores. A escolha dos comentadores para figurarem nos painéis de 

comentário eleitoral tende a oferecer uma hierarquização de quais os comentadores 

políticos que a marca mass-mediática mais valoriza.  

Essa valorização existe, por um lado, porque esses comentadores permitem ir ao 

encontro da dinâmica pretendida para a criação de relações com as audiências e, por 

outro lado, porque editorialmente são considerados aqueles que melhor representam 

o divérbio ideal. 

De forma análoga a outras dimensões televisivas, na noite eleitoral tendeu-se a 

selecionar os comentadores que, segundo as marcas mass-mediáticas, melhor se 

aproximam da sua categoria interna de celebridades, sendo valorizados de modo 

similar àquele conferido aos jornalistas e apresentadores da marca mass-mediática 

televisiva. 

 

 
21 Considera-se para efeito desta análise o PAN como percecionado publicamente como sendo de 

esquerda e a IL como sendo de direita, embora estes partidos rejeitem a generalização dessa 

classificação junto da opinião pública. 
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����2V�FRPHQWDGRUHV�³SDQGpPLFRV´�YLHUDP�SDUD�ILFDU" 

 

Além da situação política nacional, a agenda mediática continuava em fevereiro de 

2022 a ser ainda marcada pela pandemia de covid-19 tendo, posteriormente, sido 

substituída na agenda pela guerra russo-ucraniana de 2022 e, durante um breve 

período, pela morte da monarca britânica, Isabel II. 

Durante mais de dois anos a pandemia colonizou todos os aspetos da vida dos 

portugueses, e o fenómeno concentrou muita da atenção das marcas mass-

mediáticas, inclusive da opinião emitida em televisão.  

Logo em 2020, no início da pandemia, surgiram novos rostos na televisão associados 

ao comentário sobre a covid-19. Mas será que estes espaços dedicados à pandemia 

se tornaram fixos? Ou aparecem consoante a situação epidemiológica do país? 

Os dados recolhidos, que têm por base o comentário televisivo fixo semanal, mostram 

que, no período de análise, que terminou a 14 de fevereiro de 2022, não existia 

nenhum comentador fixo que fosse médico de profissão ou tivesse uma 

responsabilidade formal ou especialização na área da saúde.  

É verdade que existem casos de médLFRV�TXH�HPLWLUDP�RSLQLmR�QXP�HVSDoR�³IL[R´��

Por exemplo, o infeciologista António Silva Graça teve um espaço importante de 

DQiOLVH�GD�HYROXomR�GD�SDQGHPLD�QR�³7HOHMRUQDO´�GD�573� 

Na larga maioria dos casos, a participação dos comentadores especialistas que vimos 

surgirem nos noticiários televisivos, ao longo de 2020-2022, a propósito da covid-19, 

foi irregular e sujeita ao contexto imposto pela própria pandemia. Nas televisões 

portuguesas os comentadores especialistas foram e são, assim, sobretudo 

comentadores ocasionais, sem um vínculo fixo de presença semanal. 

No entanto, todas as regras possuem exceções, pelo que importa salientar que a 

partir de 16 de fevereiro de 2022 (fora do período de análise), a enfermeira Carmen 

Garcia, que ganhou notoriedade no comentário de jornal e online durante a 
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pandemia22�� SDVVRX� D� ID]HU� SDUWH� GR� SDLQHO� GH� FRPHQWDGRUHV� IL[RV� GR� ³'LD� GH�

5HIOH[mR´��XP�SURJUDPD�GH�GHEDWH�SROtWLFR�GR�&DQDO�4�� 

Igualmente de relevo para esta análise é a conclusão de que as opiniões que ouvimos 

durante dois anos nos canais televisivos, a propósito da pandemia, em espaços de 

presença semanal fixa, foram na sua quase totalidade feitas por não-especialistas.  

Na prática, a covid-19, apesar de ser um tema de saúde pública, transformou-se num 

tema do domínio político, sobre o qual qualquer comentador político se pôde 

pronunciar, independentemente da sua qualificação ou conhecimento sobre o tema. 

Uma dinâmica que vimos, igualmente, ser reproduzida desde o início da guerra russo-

ucraniana e, até certo ponto, na morte de Isabel II. 

A autoridade para falar sobre temas como a pandemia, a guerra ou a monarquia 

decorre da condição de comentador televisivo, e não necessariamente de ser-se 

especialista ou ter algum conjunto de competências ou conhecimento concreto sobre 

os temas que se comenta. 

³$�FRYLG-19 transformou-se num tema do 
domínio político, sobre o qual qualquer 

comentador se pôde pronunciar, 
independentemente da sua qualificação ou 

FRQKHFLPHQWR�VREUH�R�WHPD�´ 

 

Os comentadores especialistas da área da saúde centraram a sua análise no tema 

covid-19 e, assim sendo, não poderíamos incluir a sua intervenção no âmbito do 

comentário político. Apesar disso, é inegável, face à dimensão mediática do 

fenómeno da pandemia, que a opinião em televisão produzida por especialistas tem 

efeitos políticos. 

Durante o período pandémico 2020-2021, a opinião expressa em televisão por 

especialistas foi muitas vezes apropriada, por parte dos partidos e dos seus líderes, 

 
22 Público, 21 de agosto de 2021, &DUPHQ�*DUFLD��³*RVWR�GH�DFUHGLWDU�TXH�DMXGHL�D�TXH�PDLV�PXOKHUHV�

IDODVVHP�GDV�FRLVDV�FRPR�HODV�VmR´� 

https://www.publico.pt/2021/08/21/impar/entrevista/carmen-garcia-gosto-acreditar-ajudei-mulheres-falassem-sao-1974425
https://www.publico.pt/2021/08/21/impar/entrevista/carmen-garcia-gosto-acreditar-ajudei-mulheres-falassem-sao-1974425
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para sustentar ou rebater as decisões políticas de Governo/ Governos Regionais/ 

Autarquias, ou as posições de um dado partido.  

A relevância da covid-19 enquanto tema do comentário político é, em si, a prova da 

sua materialização como facto e objeto político, social e mediaticamente relevante. 

A atratividade política da celebrização através do comentário de matérias de saúde 

com impacto político, como aquela realizada durante a pandemia por parte de 

especialistas em saúde, foi de tal forma manifesto que, inclusive, alguns desses 

profissionais assumiram um maior protagonismo nas eleições realizadas durante a 

pandemia.  

Tal sucede porque a confiança no projeto político se constrói a partir da confiança nas 

pessoas que o representam e personificam, e para conquistar essa confiança através 

do voto é preciso ter notoriedade, ser-se conhecido publicamente - algo que o 

comentário televisivo proporciona. 

Embora tenham ocorrido vitórias eleitorais por parte de comentadores especialistas 

em saúde, e estes tenham assumido cargos pela sua condição de eleitos ou de 

exercício de assessoria política, esses comentadores especialistas mantiveram-se 

apenas como comentadores televisivos ocasionais, não atingindo um patamar de 

celebridade conferido pelo espaço fixo.  

Nas eleições autárquicas de 2021, o médico Ricardo Mexia (Presidente da 

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública) foi eleito presidente da Junta de 

Freguesia do Lumiar, em Lisboa, em candidatura pelo PSD23, e em Sintra o estatuto 

de Ricardo Batista Leite enquanto médico, construído em grande medida através de 

intervenções sobre a pandemia, serviu de motor à sua candidatura pelo PSD (com o 

VORJDQ�³9DPRV�&XUDU�6LQWUD´�24.  

Outros exemplos da estratégia de cooptação e promoção política dos comentadores 

da pandemia foi visível nas eleições autárquicas de 2021, nos casos de Pedro Simas 

(virologista), que na qualidade de independente integrou as listas do PSD à Câmara 

 
23 Visão, 30 de setembro de 2021, 5LFDUGR�0H[LD��³1mR�HVSHUDPRV�XPD�WDUHID�IiFLO´�QD�&kPDUD�GH�
Lisboa  
24 Observador, 27 de setembro de 2021, Coligação Vamos Curar Sintra (PSD) congratula-se por tirar 
maioria a Basílio Horta (PS) 

https://visao.sapo.pt/atualidade/politica/irrevogavel/2021-09-30-ricardo-mexia-nao-esperamos-uma-tarefa-facil-na-camara-de-lisboa/
https://visao.sapo.pt/atualidade/politica/irrevogavel/2021-09-30-ricardo-mexia-nao-esperamos-uma-tarefa-facil-na-camara-de-lisboa/
https://observador.pt/2021/09/27/coligacao-vamos-curar-sintra-psd-congratula-se-por-tirar-maioria-a-basilio-horta-ps/
https://observador.pt/2021/09/27/coligacao-vamos-curar-sintra-psd-congratula-se-por-tirar-maioria-a-basilio-horta-ps/
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de Lisboa25, ou Carmen Garcia, que foi candidata independente nas listas da 

coligação PSD-CDS em Vendas Novas26. 

Através da análise de estudos de caso de comentadores especialistas em saúde, a 

hipótese que aqui se pode configurar é que, apesar dos candidatos deverem a 

celebrização mediática à situação pandémica, a assunção de cargos políticos não 

alterou a sua perceção por parte das redações.  

Para as televisões, o que define o interesse do comentário de alguém sobre um tema 

em particular é alguém ser político e comentador generalista ou, em alternativa, ser 

especialista numa dada área. Portanto, o facto de um especialista se tornar político, 

graças a um processo de celebrização televisiva, não cria uma nova representação 

editorial que se sobreponha à anterior e que seja capaz de equipará-lo a um político 

generalista.  

A eleição ou candidatura de comentadores televisivos especialistas, no quadro das 

eleições autárquicas, e o seu afastamento de uma qualquer regularidade de 

comentário televisivo, sugere que ser-se eleito não altera a dinâmica de comentário 

televisivo português, o qual privilegia para o comentário fixo os políticos não-

especialistas. 

Em Portugal, a norma para o comentário fixo televisivo parece ser a busca de 

comentadores baseados num modelo que procura emular a prática passada e atual 

do político Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República e permanente 

comentador informal da atualidade.  

Tal modelo implica que o comentador fixo deve ser alguém com conhecimentos 

generalistas e especialização política dada pela militância ou, em alternativa, por 

cargos executivos ou parlamentares, ou ainda pela prática jornalística e, 

ocasionalmente, pela produção de politologia, independentemente da sua profissão-

base. 

 

 
25 Observador, 28 de julho de 2021, Moedas fecha lista para a Câmara de Lisboa 
26 A televisão, 7 de maio de 2021, ³0mH�,PSHUIHLWD´�p�FDQGLGDWD�j�&kPDUD�GH�9HQGDV�1RYDV 

https://observador.pt/2021/07/28/moedas-fecha-lista-para-a-camara-de-lisboa/
https://www.atelevisao.com/famosos/mae-imperfeita-e-candidata-a-camara-de-vendas-novas/
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4. Há limites para a liberdade de comentário? 

 

 

A guerra na Ucrânia trouxe outra problemática para a discussão sobre o exercício do 

comentário político nas televisões. O conflito gerou várias discussões sobre os 

comentadores, em especial no que toca ao pluralismo de opiniões e a supostos limites 

quando se discute um conflito em que um país, ou até a sua população, toma clara 

posição por um dos lados beligerantes.  

No caso português, com apoio claro à Ucrânia por parte do Estado - de forma 

individual ou através de instâncias internacionais como a União Europeia ou a Nato - 

e da população em geral, a presença de militares a tentar equacionar ambos os lados 

ou de comentadores com discurso pró-russo criou pressões e movimentos que podem 

ser vistos como proto-censórios ou até autocráticos, trazendo para a discussão 

pública a possibilidade, ou não, da existência de limites ao comentário. 

 

4.1 A guerra na Ucrânia e os limites ao comentário televisivo 

 

O caso do conflito na Ucrânia surge como um estudo de caso para testar se o 

comentário televisivo, político ou outro, pode encerrar em si próprio limites à 

liberdade. 

O comentário, tal como o conhecemos hoje nas televisões portuguesas, é um género 

jornalístico feito por jornalistas, mas aberto também a analistas provenientes de 

diferentes áreas profissionais - embora, como este estudo salienta, ocorra pouca 

diversidade.  
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Recentemente, foi notícia a existência de generais portugueses com participação não 

fixa na televisão portuguesa, cujas opiniões foram consideradas por terceiros como 

pró-russas.27  

As personalidades em causa defenderam-se, afirmando que a sua condição de militar 

DV�REULJD�D�WRPDU�SRVLo}HV�³QHXWUDLV´��GH�³power politics´��2�TXH��SRU�VXD�YH]� implica 

um enquadramento pragmático do conflito, numa perspetiva geoestratégica e de 

equilíbrios de poderes político-militares que nem sempre favorecem a posição 

Ocidental (e da Ucrânia). 

A guerra na Ucrânia é também uma guerra de palavras e comunicacional. Por isso, 

em diferentes países europeus tem-se colocado a questão de saber o que quer dizer 

pluralismo de opiniões num quadro de guerra no qual os países podem não estar 

diretamente envolvidos mas suportam oficialmente o esforço de guerra ucraniano.  

Assim, surgiu o debate público sobre o que quer dizer comentário pluralista? Para se 

manterem pluralistas, devem os meios mass-mediáticos nacionais conceder ou não 

espaço de opinião a quem expõe os argumentos do agressor, neste caso a Rússia? 

Em Portugal ganhou projeção mediática o caso do comentador Alexandre Guerreiro, 

ex-funcionário do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), que 

defendeu uma tese de doutoramento na Faculdade de Direito de Lisboa, em 2021, 

que conclui pela legalidade da anexação da Crimeia pela Rússia à luz do Direito 

Internacional. 28 

A presença desse comentador, considerado como veiculando posições pró-russas, 

levou mesmo à expressão de pressões públicas para que o Governo o afastasse do 

Centro de Competências Jurídicas do Estado.29 

A posição política por parte dos partidos também suscitou questões, em particular a 

do PCP, que foi acusado de fazer o "jogo da Rússia"30. Da mesma forma que o 

 
27 Expresso, 7 de março de 2022, Ucrânia. A guerra sobre a guerra na TV: há generais portugueses 
µSXWLQLVWDV¶�SUy-Rússia? 
28 Expresso, 9 de março de 2022, Voz de Moscovo. O ex-espião português que foi à universidade de 
Lavrov dar cobertura legal a Putin 
29 TSF, 1 de abril de 2022, Governo deixa comentador Alexandre Guerreiro em funções 
30 SIC Notícias, 11 de abril de 2022, 0DUTXHV�0HQGHV��³2�3&3�HVWi�D�ID]HU�R�MRJR�GD�5~VVLD´ 

https://expresso.pt/guerra-na-ucrania/2022-03-07-Ucrania.-A-guerra-sobre-a-guerra-na-TV-h%C3%A1-generais-portugueses-putinistas-pr%C3%B3-R%C3%BAssia--71dae00a
https://expresso.pt/guerra-na-ucrania/2022-03-07-Ucrania.-A-guerra-sobre-a-guerra-na-TV-h%C3%A1-generais-portugueses-putinistas-pr%C3%B3-R%C3%BAssia--71dae00a
https://expresso.pt/guerra-na-ucrania/2022-03-09-Voz-de-Moscovo.-O-ex-espiao-portugues-que-foi-a-universidade-de-Lavrov-dar-cobertura-legal-a-Putin-8fc2ebea
https://expresso.pt/guerra-na-ucrania/2022-03-09-Voz-de-Moscovo.-O-ex-espiao-portugues-que-foi-a-universidade-de-Lavrov-dar-cobertura-legal-a-Putin-8fc2ebea
https://www.tsf.pt/portugal/politica/governo-deixa-comentador-alexandre-guerreiro-em-funcoes-14735857.html
https://sicnoticias.pt/programas/luis-marques-mendes/2022-04-10-Marques-Mendes-O-PCP-esta-a-fazer-o-jogo-da-Russia-69527a01
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questionamento acerca da posição política de um determinado partido faz parte do 

escrutínio público dos cidadãos, podemos considerar legítimo também que se 

questione quem são os comentadores que estão na televisão, assim como as 

motivações por detrás das suas opiniões.  

No entanto, se aceitarmos esse questionamento, um novo problema surge: esse 

processo de questionamento conduz à limitação da liberdade de opinião e a uma 

consequente uniformização dos pontos de vista? 

No limite, o questionamento dos posicionamentos e motivações dos comentadores, a 

pretexto da guerra na Ucrânia, pode conduzir-nos à discussão sobre se a 

comunicação mass-mediática deve dar espaço de opinião, na forma de comentário 

político, sobre os vários lados de um conflito, seja ele militar ou outro. 

Perante um conflito tão complexo, trágico e delicado como o ucraniano, existem 

perspetivas diferentes sobre a sua génese, as implicações e os riscos, e para melhor 

assumir uma posição crítica é necessário conhecer outras visões, cabendo à 

comunicação mass-mediática fomentar um debate público sobre o tema, 

devidamente contextualizado.  

Podemos ainda considerar que a democracia se distingue, precisamente, pela 

liberdade de opinião, e pela abertura a opiniões plurais e contrárias à opinião 

dominante. Já os estados autoritários podem ser caracterizados pela recusa do 

debate público, pela ausência das contextualizações e pela manipulação da opinião 

única.  

$�GLVFXVVmR�VREUH�DV�UHVWULo}HV�GDV�RSLQL}HV�GLYHUJHQWHV�GDV�PDLRULWiULDV��³MXVWDV´�H�

³FRUUHWDV´��QmR�RFRUUH�DSHQDV�HP�3RUWXJDO��(P�,WiOLD��SRU�H[HPSOR��D�FRPLVVmR�GH�

vigilância da televisão pública (os canais da RAI) pediu ao parlamento para impedir a 

participação de comentadores e convidados russos nos programas de debate político, 

invocando argumentos de segurança nacional.31  

 
31 El País, 9 de abril de 2022, Italia escruta la televisión pública para evitar la propaganda de Rusia 

https://elpais.com/internacional/2022-04-29/italia-escruta-la-television-publica-para-evitar-la-propaganda-de-rusia.html
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O que gerou polémica, e que na TV pública italiana se está a tentar regulamentar, é 

o formato televisivo do talk show jornalístico, do comentário, como espaço mediático 

adequado ou não para debater as notícias ligadas com a guerra.  

Dentro dos vários espaços televisivos italianos têm participado especialistas de várias 

áreas, intelectuais, políticos e ativistas de ONG com posições contrárias ao envio de 

armas à Ucrânia ou críticos em relação às atuações da NATO.  

Nesses espaços televisivos italianos começaram a ser convidados jornalistas e 

funcionários de organismos estatais russos. Na maioria dos casos, tais convidados 

reforçaram a propaganda do regime russo, entrando em conflito com os jornalistas 

italianos presentes nos programas. 

A conjugação desses fatores determinou uma acesa disputa dentro do parlamento 

italiano e nos media. Apesar dos apresentadores e jornalistas responsáveis dos talk 

shows em questão terem alegado a importância de dar visibilidade a perspetivas 

alternativas e desafiar o confronto com posições diferentes, as reações políticas 

contra essas escolhas editoriais tomaram atitudes que foram definidas por muitos 

jornalistas como censórias.32  

No entanto, deve-se salientar que muitos peritos e investigadores italianos de áreas 

científicas como a ciência política ou os estudos militares e estratégicos se recusaram 

publicamente a participar em programas que previssem a participação de jornalistas 

russos ligados ao regime de Putin ou de comentadores italianos críticos com a NATO.  

Tais recusas foram justificadas com a acusação de espionagem dos participantes pró-

russos e com a vontade de não querer alimentar debates públicos nos quais os 

convidados não tivessem perfis profissionais adequados e reconhecíveis, 

prejudicando a capacidade dos públicos em distinguir entre factos e opiniões. 

O que o caso italiaQR�GHPRQVWUD�p��SRUWDQWR��XPD�HVSpFLH�GH�³PLOLWDUL]DomR´�GR�GHEDWH�

público, ou seja, a tentação de querer limitar as escolhas editoriais das marcas mass-

mediáticas sobre quem se deve convidar para dar opinião.  

 
32 La Repubblica, 4 de maio de 2022, Copasir, quattro audizioni sulle ingerenze della propaganda dei 

media russi in Italia 

https://www.repubblica.it/politica/2022/05/04/news/copasir_audizioni_ingerenze_media_russi_disinformazione-348133776/
https://www.repubblica.it/politica/2022/05/04/news/copasir_audizioni_ingerenze_media_russi_disinformazione-348133776/
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Em poucas palavras, é como se a liberdade de expressão tivesse medo da sua própria 

liberdade, como se não houvesse confiança na resiliência e sustentabilidade dos 

regimes democráticos, bem como na sua capacidade de operacionalizar e produzir 

anticorpos políticos e culturais contra qualquer propaganda. 

 

4.2 Comentar ou não comentar, eis a questão? 

 

O atual modelo de comentário político está enquadrado nos princípios da liberdade 

editorial e no direito fundamental à liberdade de expressão. Mas, na realidade, as 

críticas expressas sobre a maior ou menor presença de comentadores conotados com 

um dado partido ou com uma dada orientação política ou posicionamento conduz, em 

última análise, a questionar se a natureza do comentário político se diferencia da 

partilha de opinião no âmbito do jornalismo. 

No estatuto dos jornalistas33 HVWi� SUHYLVWR� TXH� ³RV� MRUQDOLVWDV� QmR� SRGHP� VHU�

constrangidos a exprimir ou subscrever opiniões nem a abster-VH�GH�R�ID]HU´��Q���GR�

DUW�� ���� DFUHVFHQWDQGR�DLQGD� TXH� WrP� FRPR�GHYHU� ³LQIRUPDU� FRP� ULJRU� H� LVHQomR��

rejeitando o sensDFLRQDOLVPR�H�GHPDUFDQGR�FODUDPHQWH�RV�IDFWRV�GD�RSLQLmR´��DOtQHD�

a) do nº1 do art. 14).   

A propósito do lugar da opinião no jornalismo, num esclarecimento por parte do 

Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas (SJ), de fevereiro de 202234, é 

refHULGR�TXH�R�GHYHU�GR�MRUQDOLVWD�GH�³UHFXVDU�IXQo}HV��WDUHIDV�H�EHQHItFLRV�VXVFHWtYHLV�

GH�FRPSURPHWHU�R�VHX�HVWDWXWR�GH� LQGHSHQGrQFLD�H�D�VXD� LQWHJULGDGH�SURILVVLRQDO´�

(ponto 11 do código deontológico dos jornalistas), não abrange as opiniões do 

jornalista, ³XPD�YH]�TXH�LVVR�SRULD�HP�FDXVD�D�VXD�/LEHUGDGH�GH�([SUHVVmR�� 

2�HVFODUHFLPHQWR� SDUWH�&RQVHOKR�'HRQWROyJLFR� VXUJH� QD� VHTXrQFLD� GH� ³LQ~PHUDV�

queixas de cidadãos a propósito de textos de opinião de jornalistas, publicados em 

 
33 Sindicato dos Jornalistas, Lei n.º 1/99 alterada pela. Lei n.º 64/2007 

34 Sindicato dos Jornalistas, 3 de fevereiro de 2022, Queixas sobre opiniões dos jornalistas ± 

esclarecimento do Conselho Deontológico 

https://jornalistas.eu/estatuto-do-jornalista/
https://jornalistas.eu/queixas-sobre-opinioes-dos-jornalistas-esclarecimento-do-conselho-deontologico/
https://jornalistas.eu/queixas-sobre-opinioes-dos-jornalistas-esclarecimento-do-conselho-deontologico/
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espaços de opinião, quer em órgãos de comunicação social, quer nas redes sociais 

GRV�SUySULRV�MRUQDOLVWDV´��TXH�OHYDP�D�TXHVWLRQDU�³VH�D�H[SUHVVmR�S~EOLFD�GH�RSLQL}HV�

dos jornalistas, mesmo que em espaços privados ou especialmente destinados para 

o efeito, não poderá comprometer o seu eVWDWXWR�SURILVVLRQDO�GH�LQGHSHQGrQFLD´� 

De acordo com o próprio Conselho Deontológico do SJ, face à perceção pública de 

que a independência dos jornalistas pode ser comprometida pela sua opinião, e 

sabendo que o ponto 1 do código deontológico dos jornalistDV�LQGLFD�TXH�³D�GLVWLQomR�

HQWUH�QRWtFLD�H�RSLQLmR�GHYH�ILFDU�EHP�FODUD�DRV�ROKRV�GR�S~EOLFR�´�p�OHJtWLPR�TXH�VH�

TXHVWLRQH� ³VH� DV� RSLQL}HV� HPLWLGDV� SRU� MRUQDOLVWDV�� HP� HVSDoRV� GRV� yUJmRV� GH�

comunicação social dedicados para o efeito, ou enquanto cidadãos, na sua vida 

SULYDGD��VHUmR�VXVFHWtYHLV�GH�FRPSURPHWHU�R�VHX�HVWDWXWR�GH�LQGHSHQGrQFLD�´ 

Sabemos que o comentário produz opinião, e não notícia. Mas, na prática, o atual 

modelo de comentário, sobretudo o integrado em noticiários ou em blocos noticiosos 

nos canais de notícias, esbate a barreira entre o que é opinião e o que é notícia. Esse 

esbatimento ocorre pelo facto de protagonistas que não são jornalistas emitirem 

opinião num espaço - o noticiário - que é jornalístico por definição. 

A dinâmica aqui retratada pode ser debatida no quadro teórico das teorias do 

agendamento ao nível do impacto que os espaços de opinião televisiva podem ter na 

formulação da agenda, e do debate político, recorrendo a dois exemplos. O primeiro 

é o comentário fixo de Luís Marques Mendes, o qual, por vezes, é tratado como 

notícia.35 O segundo exemplo, embora mais complexo, é o caso de Marcelo Rebelo 

de Sousa e da sua prática recorrente de desintermediação jornalística.  

No segundo exemplo, o político Marcelo Rebelo de Sousa, desde a sua eleição 

enquanto Presidente da República, passou a acumular a função presidencial com a 

prática do comentário, por exercer de forma sistemática uma prática da 

desintermediação jornalística, que pode ser resumida pelo facto de, quando 

interpelado por jornalistas, transformar notícias em comentário político. 

 
35 Expresso, 20 de dezembro de 2022, Marques Mendes anuncia reforço de 1,8 milhões de vacinas. 

Imunização pode chegar em setembro (vídeo) 

https://expresso.pt/politica/2020-12-20-Marques-Mendes-anuncia-reforco-de-18-milhoes-de-vacinas.-Imunizacao-pode-chegar-em-setembro--video-
https://expresso.pt/politica/2020-12-20-Marques-Mendes-anuncia-reforco-de-18-milhoes-de-vacinas.-Imunizacao-pode-chegar-em-setembro--video-
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Sabemos também que nas redes sociais a prática comunicativa em rede induz uma 

perceção de erosão entre comentário e notícia. A isto acresce ainda o fenómeno da 

desinformação, com prejuízo para uma opinião pública informada. Contudo, a 

televisão continua a ser a principal fonte de notícias dos portugueses, e por isso 

importa debater a potencial influência do comentário político neste meio mass-

mediático. 

O lugar da opinião no jornalismo é relevante para enquadrar a necessidade de 

equilíbrio entre representações político-partidárias no comentário televisivo. Embora 

R�SRQWR���GR�FyGLJR�GHRQWROyJLFR�GRV�MRUQDOLVWDV�LQGLTXH�TXH�³D�GLVWLQomR�HQWUH�QRWtFLD�

H�RSLQLmR�GHYH�ILFDU�EHP�FODUD�DRV�ROKRV�GR�S~EOLFR´� de acordo com a ERC (Entidade 

Reguladora para a Comunicação Social), a comunicação social apenas tem o dever 

de seguir o princípio do pluralismo político entre as diferentes correntes de 

pensamento político, incentivando uma opinião pública plural.36  

Na prática, a ERC produz relatórios anuais de Avaliação da Observância do Princípio 

de Pluralismo Político37 e delibera sobre as queixas/ participações que são efetuadas 

sobre esses programas. Segundo a ERC, os programas de comentário (opinião) 

encontram-se ao abrigo do direito à liberdade de expressão e, como tal, a ERC só 

intervém quando nesses comentários outros direitos de igual valor (constitucional) 

conflituam com o exercício dessa liberdade de expressão. 

 

4.3 Existem incompatibilidades políticas dos comentadores? 

 

Na discussão sobre se os espaços de comentário devem ser alvo de algum tipo de 

regulação ou não, pode questionar-se a qualificação dos comentadores para falar 

sobre determinados assuntos, e até o enquadramento político que fazem dos temas.  

 
36 ERC ± Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Estatutos da ERC, Artigo 7º 

37 ERC ± Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Relatórios Anuais de Avaliação da 

Observância do princípio do Pluralismo Político 

https://www.erc.pt/documentos/legislacaosite/lei53.pdf
https://www.erc.pt/pt/estudos/relatorios-do-pluralismo-politico/
https://www.erc.pt/pt/estudos/relatorios-do-pluralismo-politico/
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Contudo, o que tem mais impacto numa eventual distorção do direito das audiências 

a estarem informadas é a perceção pública de falta de isenção e independência do 

comentador. Nomeadamente, porque isso significa que a liberdade de expressão está 

condicionada a beneficiar uma determinada corrente de visão, política ou outra, em 

detrimento do pluralismo. 

No entanto, não será possível assegurar uma isenção e independência total dos 

comentadores. Nem será tal desejável, pois a democracia vive do pluralismo de 

opiniões e debates de ideias. Importa, de qualquer modo, diferenciar o comentador 

político do jornalista. 

Todos os comentadores possuem uma visão do mundo e, não sendo jornalistas, não 

estão cingidos a um código deontológico como o que enforma o jornalismo. Nesse 

sentido, devido ao seu estatuto não-regulado, torna-se importante oferecer à 

audiência a oportunidade de identificar os comentadores que estão diretamente 

envolvidos na política. Em particular os que foram eleitos e/ou exercem cargos 

públicos, ou que são considerados pessoas politicamente expostas.  

Isso é relevante porque são aqueles os mais suscetíveis de ter uma opinião que seja 

percecionada pela audiência como favorável a um determinado partido ou corrente 

política, em detrimento de outra. 

Neste estudo simulou-se a pesquisa na internet, por parte de qualquer cidadão, de 

informação sobre os vários comentadores presentes em espaços fixos nos canais de 

televisão. O objetivo dessa simulação foi verificar que informação encontraria 

qualquer cidadão, de forma que lhe permitisse compreender quem é a pessoa que 

está a ver no ecrã televisivo. No entanto, essa pesquisa pelo nome do comentador 

não é um exercício que se pode esperar que as audiências produzam perante cada 

pessoa nova que surge no seu ecrã. Para além disso, implica aplicar algum tipo de 

metodologia de apuramento de autenticidade face à informação recolhida, para 

destrinçar potencial desinformação da informação credível. 

Querendo as marcas mass-mediáticas conquistar a confiança e a preferência das 

audiências, é importante questionar qual o posicionamento editorial que as diferentes 

marcas têm para diferentes situações de comentário. Mas isso é algo que só as 
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próprias marcas poderão decidir fazer, por vontade própria, numa abordagem de 

partilha com as audiências de uma nova transparência editorial. 

A existência de possíveis nuances nas escolhas e nas justificações sobre diferentes 

tipos de comentador e a sua visibilidade pública são importantes porque permitem 

que a opinião dos comentadores seja avaliada também em função do seu papel nessa 

TXDOLGDGH�³SURILVVLRQDO´�� 

No jornalismo existem diferentes géneros de opinião (como o editorial, o bilhete 

postal, a crónica, a análise ou a crítica), e cada um tem as suas características e 

princípios orientadores. Por exemplo, a crónica é um texto livre e pessoal, baseado 

em factos, que apresenta a opinião de quem escreve, e que deve fazer o leitor/ 

espetador refletir. Partindo dos géneros jornalísticos de opinião, as marcas mass-

mediáticas têm oportunidade para aumentar a transparência acerca do que é 

esperado em cada um dos formatos de comentário político televisivo, que podem ser 

distinguidos também em função dos seus protagonistas.  

O comentário tem sido encarado como uma mais-valia para as marcas televisivas: 

pelo seu suposto baixo custo relativo - quando comparado com outros produtos 

televisivos -, bem como por assegurar uma forma relativamente fácil de alimentar as 

audiências.  

No entanto, nos últimos dois anos surgiram várias situações que colocam em questão 

o contributo positivo do comentário para o normal funcionamento das marcas mass-

mediáticas. Nos canais de televisão portugueses ocorreram casos em que o 

comentador era simultaneamente objeto da notícia, como ocorreu, por exemplo, com 

Fernando Medina que, na qualidade simultânea de Presidente da Câmara de Lisboa 

e de comentador TVI, produzia opinião na televisão. Isto podia, direta ou 

indiretamente, ter influência sobre a perceção das audiências face a acontecimentos 

que por vezes envolviam a autarquia que liderava.38 

 
38 Por exemplo, em fevereiro de 2018 Fernando Medina comentou no seu espaço semanal na TVI24 

a possível devolução da Taxa Municipal de Proteção Civil por parte da Câmara de Lisboa (TVI Notícias, 

6 de fevereiro de 2018, Lisboa vai processar Estado por causa da taxa de Proteção civil).  

https://tvi.iol.pt/noticias/pesquisa/videos/Fernando%20Medina/lisboa-vai-processar-estado-por-causa-da-taxa-de-protecao-civil/5a7a2e230cf2a65382ffc006
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Mais recentemente, o comentário político da deputada do Bloco de Esquerda Mariana 

Mortágua levantou polémica, pois foi acusada de desrespeitar o regime de deputada 

em exclusividade da Assembleia da República (que lhe confere um acréscimo de 10% 

à remuneração base de deputada) ao ter acumulado o seu salário com uma 

remuneração no âmbito do seu comentário semanal na SIC Notícias, no programa 

³/LQKDV�9HUPHOKDV´�39  

Atualmente, um deputado em regime de exclusividade pode escrever num jornal e ser 

recompensado monetariamente por isso (ao abrigo da lei de direitos de autor), mas o 

mesmo deputado, caso pretenda ser pago pela participação regular na televisão ou 

na rádio, terá, aparentemente, de alterar o seu estatuto para o de não exclusividade. 

Exemplos como os acima descritos levam ao questionamento sobre a necessidade, 

ou não, de existirem limites para o comentário político fixo - independentemente do 

meio onde se realiza. Esta discussão é tanto mais importante quando nem sempre 

estaremos a discutir impedimentos legislativos, mas sim da criação de mecanismos 

de transparência que salvaguardem as marcas mass-mediáticas de potenciais 

problemas de relação com as suas próprias audiências. 

A relação criada entre comentadores, marcas mass-mediáticas e as suas audiências 

levanta questões pertinentes e uma análise cuidada. Uma primeira questão é se, para 

a marca, os mecanismos de obtenção de audiências no curto prazo podem ser 

indutores de perda de credibilidade junto das mesmas audiências no médio prazo. 

Para uma marca e para uma pessoa politicamente exposta é positivo poder ser notícia 

e simultaneamente ser remunerada pelo seu comentário no mesmo órgão de 

comunicação?40 Estas são questões em aberto, pois as representações das 

audiências sobre as marcas mass-mediáticas são também produto da perceção da 

sua independência e reputação.  

 
39 Observador, 10 de março de 2022, Deputados-comentadores. Mariana Mortágua isolada no 

Parlamento 
40 Jornal i, 5 de março de 2022, Comentadores da SIC atacam concorrência 

https://observador.pt/2022/03/10/deputados-comentadores-mariana-mortagua-isolada-no-parlamento/
https://observador.pt/2022/03/10/deputados-comentadores-mariana-mortagua-isolada-no-parlamento/
https://ionline.sapo.pt/artigo/764177/comentadores-da-sic-atacam-concorr-ncia-?seccao=Portugal_i
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Em consequência, as decisões editoriais sobre o comentário fixo podem ter 

implicação nas representações gerais das audiências sobre a marca mass-mediática 

e, indiretamente, repercutir-se na sua dimensão de negócio e resultados financeiros.  

Embora sem possibilidade de discutir o enquadramento por trás da decisão editorial, 

recorde-se o exemplo da situação vivida por André Ventura, que manteve um espaço 

de opinião (desportiva) fixo na CMTV, já depois de ter sido eleito deputado pelo CH 

nas eleições Legislativas de 2019, e foi afastado do comentário em maio de 2020 por 

decisão editorial.41 1XP� RXWUR� H[HPSOR� GH� GLPHQVmR� HGLWRULDO�� R� MRUQDO� ³3~EOLFR´�

GHFODURX� HP� IHYHUHLUR� GH� ����� TXH� ³GHL[DUi�GH� FRQWDU� FRP� FROXQDV� UHJXODUHV� GD�

UHVSRQVDELOLGDGH�GH�SHUVRQDOLGDGHV�FRP�FDUJRV�SROtWLFRV�H�SDUWLGiULRV�QR�DWLYR�´42 

Se assumirmos que existe a perceção pelos cidadãos de um problema entre a função 

de comentador e o exercício de cargos públicos, poderemos equacionar possíveis 

soluções que sejam tanto produto da reflexão editorial como de um potencial cenário 

de autorregulação, ou meemo de regulação mais aprofundada.  

De qualquer modo, o debate deve ser feito conjugando a dimensão editorial e a 

dimensão cívica e, também, os contributos de outras entidades para além das 

reguladoras, como as universidades e centros de investigação que se debruçam 

sobre as matérias da comunicação. 

Por exemplo, em alguns outros países ocorre a prática de quem exerce cargos 

executivos (ou tenha exercido), ou tenha sido candidato em listas partidárias, 

necessitar de uma autorização especial antes de poder aceitar um espaço de 

comentário fixo num órgão de comunicação social.  

Em Espanha43, por exemplo, existem casos em que ex-ministros pediram autorização 

à Oficina de Conflicto de Intereses para colaborar como comentadores residentes 

num programa. Essa autorização prévia serve como forma de acautelar eventuais 

incompatibilidades e/ou conflitos de interesse. Soluções como esta são úteis tanto 

 
41 Visão, 19 de maio de 2020, Ventura dispensado do Correio da Manhã e da CMTV 

42 Público, 11 de fevereiro de 2022, Público renova painel de colunistas 

43 El País, 8 de novembro de 2021, Hacienda frena la compatibilidad de José Luis Ábalos como 

tertuliano televisivo 

https://visao.sapo.pt/atualidade/politica/2020-05-19-ventura-dispensado-do-correio-da-manha-e-da-cmtv/
https://www.publico.pt/2022/02/11/sociedade/noticia/publico-renova-painel-colunistas-1995056
https://elpais.com/espana/2021-11-08/hacienda-frena-la-compatibilidad-de-jose-luis-abalos-como-tertuliano-televisivo.html
https://elpais.com/espana/2021-11-08/hacienda-frena-la-compatibilidad-de-jose-luis-abalos-como-tertuliano-televisivo.html
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para os políticos como para as marcas mass-mediáticas, pois tornam transparentes 

as relações e as pertenças partidárias aos olhos das audiências. 

No entanto, num espaço de comunicação em rede, conjugando media e redes sociais 

com mass media, poderemos perguntar-nos se faz sentido, ou mesmo se será 

possível, um registo de comentadores e produtores de opinião nos mass media. Uma 

das limitações a tal registo é o facto de, nas redes sociais, todos os cidadãos podem 

produzir opinião, e muitos dos que a produzem têm mais audiência do que aquela 

oferecida pelas marcas mass-mediáticas. 

De qualquer modo, a questão da perceção pública de transparência e da análise 

prévia de potenciais incompatibilidades é socialmente importante para os contextos 

democráticos porque, em teoria, a produção de opinião pode pressionar os poderes 

políticos a tomar determinadas opções, em detrimento de outras, com consequências 

significativas nas vidas dos cidadãos.  

Em consequência, importa debater como tornar mais transparente a opinião em 

espaços nos quais a informação é jornalística, e também se essa opinião deveria ser 

enquadrada em termos éticos e deontológicos, como acontece para o jornalismo. 

Existe uma clara motivação económica para a atuação por parte das marcas mass- 

mediáticas no campo do comentário. Mas há o risco de, ao não atuar preventivamente 

face aos comentadores, o resultado traduzir-se em quebras de confiança perante os 

seus públicos e, em consequência, numa perda de receitas de publicidade devido à 

perda de audiências. 

De modo a garantir a idoneidade dos comentadores, beneficiando tanto o sistema 

político como a dimensão económica das marcas mass-mediáticas, é importante 

assegurar que existe uma validação de quem comenta, e que seja baseada em algo 

mais do que o potencial sucesso desse comentário perante os públicos.  

Como observado neste relatório, o comentário encerra em si mais implicações 

sociais, económicas ou culturais do que a mera busca de um qualquer equilíbrio de 

posicionamentos políticos, seja numa dada grelha televisiva ou lista de comentadores 

de jornal. 
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A análise realizada ao longo deste relatório leva-nos a levantar a necessidade de 

questionar qual a possibilidade de enquadrar o comentário político, em particular o 

televisivo, de uma forma mais transparente do que a atualmente existente.  

Um debate possível sobre os espaços de comentário e respetivos comentadores é se 

estes devem ser escrutinados em termos de opção editorial dentro das próprias 

redações - tal como acontece com os conteúdos jornalísticos/ factuais. Outra questão 

em aberto é se essas opções devem ser transparentes e comunicadas às audiências.  

Por outro lado, é igualmente necessário questionar até que ponto os comentadores 

podem ou devem estar sujeitos a um escrutínio alargado, da própria sociedade civil, 

H�VH�GHYHP�VHU�³RILFLDOL]DGRV´�DWUDYpV�GH�XP�TXDOTXHU�WLSR�GH�UHJXODomR�H�RX�UHJLVWR�

público prévio (como acontece com os jornalistas). 

A confiança das audiências nas marcas mass-mediáticas em geral, e em particular 

na televisão enquanto fonte de notícias, implica transparência sobre quem é quem e 

o que faz quem comenta, porque a opinião não se faz apenas de ideias imediatas, 

mas de percursos que contextualizam as ideias e que importa conhecer publicamente. 
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Metodologia 

 

 

O estudo conduzido pelo MediaLab Iscte procurou verificar a presença das diferentes 

correntes político-partidárias nacionais nos programas de comentário e debate 

político no panorama televisivo português. 

A recolha dos dados foi efetuada entre os dias 1 e 14 de fevereiro de 2022 com base 

QD�REVHUYDomR�WHOHYLVLYD�GRV�FDQDLV�SRUWXJXHVHV�H�LGHQWLILFDomR�GH�HVSDoRV�³IL[RV´�

de opinião e debate político. Com vista à caraterização dos espaços de comentário 

compilou-se um conjunto de informação sobre cada programa/ espaço e os seus 

intervenientes que, numa base semanal e regular, no seu espaço individual ou num 

painel partilhado com outros analistas, comentam a atualidade política nacional e 

internacional.  

1HVWD�HGLomR�GH������IRUDP�LGHQWLILFDGRV����HVSDoRV�GH�FRPHQWiULR�³IL[RV´��HP����

programas, rubricas ou segmentos de opinião, em 8 canais de televisão (RTP, RTP3, 

SIC, SIC Notícias, TVI, CNN Portugal, CMTV e Canal Q).  

O trabalho de codificação e análise foi realizado tendo por base a informação 

disponível em domínio público na internet sendo, portanto, igualmente acessível a 

qualquer pessoa que procure saber mais sobre algum destes comentadores. 

De modo a garantir a comparabilidade entre os programas dedicados ao comentário 

político e os segmentos de opinião (que podem ocorrer dentro de um programa), 

IRUDP�DSHQDV� LQFOXtGRV�DTXHOHV�TXH� FRQWDP�FRP�RV�GHQRPLQDGRV� ³FRPHQWDGRUHV�

UHVLGHQWHV´�� 

Assim, excluem-se da análise programas que, sendo semanais e regulares, 

DSUHVHQWDP�FRQYLGDGRV�SRQWXDLV�GH�DFRUGR�FRP�D�WHPiWLFD�GD�VHPDQD��H[��³e�2X�

1mR� e"´�� ³([SUHVVR� GD� 0HLD-1RLWH´� RX� ³1HJyFLRV� GD� 6HPDQD´��� EHP� FRPR� RV�

segmentos de opinião dentro dos noticiários ou outros programas que são 

protagonizados por comentadores convidados.  
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É preciso notar que, apesar da análise incidir sobre os comentadores residentes, nem 

todos foram contabilizados, uma vez que parte deste corpo de comentadores apenas 

partilha a sua opinião na televisão pontualmente, de acordo com a temática em causa 

RX�DV�QHFHVVLGDGHV�GR�FDQDO��QmR� WHQGR�XP�HVSDoR� ³IL[R´�GH�FRPHQWiULR�GH�EDVH�

semanal e regular. 

Por outro lado, foram excluídos programas de fact-checking, assim como programas 

de análise de imprensa, uma vez que, apesar de incidirem sobre temas da atualidade 

política, quer pelo formato, quer pelo conteúdo, afastam-se do comentário político. 

Excluíram-se ainda canais de âmbito regional, como a RTP Açores, RTP Madeira ou 

Porto Canal.   

Nesta edição foram incluídas as duas duplas de comentadores que alternavam à data 

da análise semanalmente no comentário ao domingo à noite na RTP1 (Pedro Adão e 

Silva/ Pedro Norton e João Soares/ Miguel Poiares Maduro), o que se justifica pela 

relevância deste segmento de opinião no quadro dos comentadores residentes. 

Na sequência das eleições Legislativas de 2022, o relatório inclui ainda uma análise 

do cenário que reproduz proporcionalmente os assentos parlamentares dos partidos 

no conjunto dos espaços de opinião e debate político analisados, projetando um 

PRGHOR� GH� FRPHQWiULR� TXH� LPSOLFDVVH� D� H[LVWrQFLD� GH� ³TXRWDV´� SDUWLGiULDV� TXH�

espelhem a Assembleia da República. 

Em particular, para os dados apresentados sobre a noite eleitoral das Legislativas de 

2022, de 30 de janeiro, foram analisados os comentadores presentes nas emissões 

especiais dos principais canais generalistas e de informação (excluindo os que 

apenas fizeram a antevisão, durante o dia, nos noticiários dos canais informativos).  
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Sobre o universo de comentadores num dia típico nos canais de 
notícias 

 

Numa análise complementar ao universo dos comentadores políticos, de modo a ter 

uma noção mais concreta e global da grandeza do fenómeno do comentário, foi 

efetuado um levantamento do número de comentadores presente num dia típico nos 

canais de notícias.  

Com recurso às funcionalidades de gravação automática em box foram percorridos 

todos os programas dos três canais de notícias (SIC Notícias, RTP 3, CNN Portugal) 

e do canal generalista CMTV entre os dias 5 e 7 de maio de 2022 (de quinta-feira a 

sábado), para registar o número de comentadores da atualidade noticiosa presentes 

em antena entre as 8h e as 24h.  

Para efeitos analíticos foi efetuada uma distinção entre comentário em direto, repetido 

e reaproveitado. Esta classificação serve o propósito de contabilizar os três casos 

como categorias de análise distintas. Os comentários em direto correspondem 

àqueles comentadores que aparecem uma única vez em direto, num determinado dia, 

a comentar um assunto da atualidade. Os comentários repetidos referem-se àqueles 

comentadores que aparecem mais do que uma vez no mesmo dia (por exemplo, de 

manhã ou à tarde, ou em programas diferentes). Por fim, os comentários 

reaproveitados correspondem a excertos de comentários efetuados em direto mas 

que são editadas e transmitidas posteriormente no âmbito de um noticiário. 

 

Sobre a classificação político-partidária dos comentadores 

 

As três formas de classificação política dos comentadores (militância, conotação e 

tendência) foram apuradas através de uma pesquisa exaustiva na internet, 

recolhendo informação em domínio público a partir de fontes credíveis e atualizadas, 

em particular as jornalísticas e/ou institucionais, como o site do Parlamento.  
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Considerou-se ainda, de forma complementar, as publicações nas redes sociais 

oficiais de cada comentador e a sua intervenção no espaço mediático, 

nomeadamente o conteúdo do seu comentário político. Em todos os casos, a 

validação de uma determinada classificação apenas ocorreu após a identificação de 

pelo menos uma fonte. 

A militância foi a primeira forma de classificação dos comentadores. Existindo essa 

informação, foi atribuída a respetiva conotação partidária e tendência política de 

acordo com o partido (para efeitos analíticos considerou-se o PAN de esquerda e a 

IL de direita).  

Por sua vez, a conotação partidária permitiu identificar o partido político mais próximo, 

que é associado a comentadores que atualmente não têm uma militância partidária 

conhecida publicamente.  

Assim, foram considerados conotados politicamente, com uma proximidade a um 

dado partido, os ex-militantes (desde que não tenha ocorrido a militância num novo 

partido), bem como os independentes que integraram listas partidárias e/ou 

concorreram a cargos políticos por um dado partido, e ainda ex-membros do Governo 

ou assessores que tenham trabalhado em gabinetes políticos de um dado partido.  

No caso dos comentadores que já passaram por mais de um partido, mas não 

possuem militância atual conhecida, considerou-se aquele partido que mais contribuiu 

para a sua mediatização. Existindo essa informação, foi atribuída a respetiva 

tendência política de acordo com o partido. 

No que diz respeito à tendência política, os comentadores que integram esta análise 

IRUDP�FODVVLILFDGRV�VHJXQGR�DV�FDWHJRULDV�GH�³(VTXHUGD´�RX�³'LUHLWD´�GH�DFRUGR�FRP�

a sua militância ou conotação partidária. Nos casos de comentadores não militantes 

e sem conotação partidária procuraram-se informações acerca do seu 

posicionamento político através de declarações públicas.  

Por fim, foram incluídos na categoria de N/A (não aplicável), os comentadores cujo 

posicionamento político não foi identificável de acordo com os critérios desta 

metodologia. 
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Importa ainda salientar que a classificação político-partidária de um comentador não 

é estática nem definitiva, pois depende da atuação pública do próprio comentador e 

da sua mediatização, podendo evoluir dentro do espectro esquerda-direita. Assim, a 

sua classificação pode ser alterada desde que se torne dominante publicamente uma 

outra dada perceção.  

 

Sobre a classificação político-partidária dos comentadores 
jornalistas 

 

A classificação política dos comentadores que se apresentam ao público como 

jornalistas de profissão revela-se desafiante, uma vez que o código deontológico dos 

jornalistas indica que estes devem distinguir sempre de forma clara espaços 

informativos de espaços de opinião, e que não devem comprometer a isenção.44 

Todavia, no âmbito desta análise, ser jornalista não impede uma classificação 

enquanto cidadão, de acordo com os critérios estabelecidos para os restantes 

comentadores.  

Essa equivalência, no plano metodológico, justifica-se uma vez que existem 

diferentes tipos de comentadores-jornalistas e, ainda, diferentes tipos de 

entendimentos sobre o papel do jornalista na sociedade.  

No plano profissional, apesar do enquadramento e obrigações legais, existem 

jornalistas com e sem carteira profissional, uns que fazem do jornalismo a sua 

profissão e outros que se declaram jornalistas apesar de não a exercerem.  

É ainda relevante clarificar se os jornalistas que comentam num canal que faz parte 

do mesmo grupo de comunicação para o qual trabalham o fazem enquanto jornalistas 

ou enquanto cidadãos. Coloca-se igual questão para os jornalistas que não trabalham 

no mesmo grupo em que comentam. Na maior parte dos casos, trata-se de 

 
44 Sindicato dos Jornalistas, 30 de outubro de 2017, Novo código deontológico 

https://jornalistas.eu/novo-codigo-deontologico/
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informação não clarificada perante os públicos e, também, de difícil catalogação para 

qualquer estudo. 

No que respeita ao papel social do jornalismo, existem comentadores-jornalistas que 

têm diferentes interpretações e entendimentos daquilo que está previsto no código 

deontológico dos jornalistas.  

No âmbito deste relatório, identificou-se casos de jornalistas que se declaram 

explicitamente de esquerda ou de direita, jornalistas que no passado exerceram 

funções em gabinetes políticos e jornalistas publicamente ativos em partidos, bem 

como jornalistas sem qualquer militância passada ou atual, sem opinião de cariz 

político publicamente expressa, etc.  

O que a análise do comentário produzido por jornalistas permitiu apurar é que a 

diversidade no meio jornalístico existe, quer face às representações sobre o que é 

comentar na televisão, quer sobre o exercício político pessoal de alguém que 

escolheu a profissão de jornalista, ou mesmo sobre as práticas jornalísticas de 

comentário e produção de notícias.  

 

Limitações 

 

Um estudo com esta complexidade tem, naturalmente, várias limitações. Primeiro, 

representa apenas o espaço temporal analisado e, por esse motivo, conjuga um 

determinado contexto político-social desse momento com o mais alargado contexto 

estrutural do país e do mundo. Ora, o contexto temporal pode ser influenciado por 

muitos fatores específicos (e, eventualmente, efémeros) desse mesmo momento, e é 

previsível que uma análise em outro período resultasse em dados recolhidos 

diferentes, em maior ou menor grau. 

Em segundo, o ato de comentar não obriga os comentadores a adotarem sempre 

opiniões alinhadas com um determinado posicionamento político ou socioeconómico, 

nem tão pouco a analisarem situações similares sempre da mesma forma. Por um 

lado, ter posicionamento político não implica defender acriticamente determinadas 
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posições, partidos ou protagonistas políticos. Por outro lado, os comentadores podem 

(devem?) evoluir na sua leitura dos acontecimentos, dos contextos e da própria 

sociedade. Como tal, aquilo que é a sua leitura da realidade num determinado período 

não implica que a mesma seja reproduzida ad aeternum em outros momentos 

temporais. 

Terceiro, a identificação dos jornalistas-comentadores pode não ser 100% fiável. 

Apesar de ser verificado se são apresentados como jornalistas nos espaços de 

opinião, e de se confirmar a atividade com a listagem pública de detentores de 

Carteira Profissional de Jornalista disponível no site da CCPJ, poderão existir casos 

em zona cinzenta: ex-jornalistas apresentados como ainda jornalistas, jornalistas que 

não têm carteira profissional válida, ou mesmo casos em que o nome visível em ecrã 

não corresponde ao nome profissional registado na CCPJ. 

Por fim, mas não menos importante, a questão da identificação do posicionamento 

político. Por um lado, é necessário enquadrar os comentadores numa área ideológica, 

que é simplificada em esquerda ou direita (ver mais à frente), mas nem sempre isso 

é claro. Mesmo recorrendo a informação factual e pública para realizar essa 

classificação para este estudo, o facto de no passado um determinado comentador 

ser passível de enquadramento ideológiconão implica que no período analisado as 

condições se mantenham: não sendo comum, acontece com alguma frequência 

atores políticos ou similares alterarem o seu posicionamento, simpatia ou filiação 

política. Perante estas limitações, a representação política dicotómica entre esquerda 

e direita adotada neste relatório resulta na classificação, na mesma área ideológica, 

de indivíduos que assumiram uma diversidade de posições, por vezes incompatíveis, 

em relação aos mesmos temas políticos. 

Contudo, a divisão entre esquerda e direita tem uma importância histórica 

fundamental enquanto meio de classificação das ideologias, sobretudo na Europa 

&RQWLQHQWDO�� ,VWR� SHUPLWH� ³UHGX]LU� D� FRPSOH[LGDGH�GR�XQLYHUVR�SROtWLFR´�� TXH�H[LVWH�

numa pluralidade de esquerdas e de direitas (Freire, 2011: 27-29). 

Assim, apesar das limitações metodológicas, as categorias de esquerda e direita 

foram consideradas como adequadas ao estudo aqui realizado até porque, além da 

H[SUHVVmR� LGHROyJLFD�� ³LQGLFDP� SURJUDPDV� FRQWUDSRVWRV� HP� UHODomR� D� GLYHUVRV�
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problemas cuja solução pertence habitualmente à ação política, contrastes não só de 

ideias, mas também de interesses e valorizações a respeito da direção a ser seguida 

SHOD�VRFLHGDGH´��%REELR�����������45 

  

 
45 Sobre a definição de esquerda / direita, consultar Bobbio, N. (1994), Direita e Esquerda: Razões e 

6LJQLILFDGRV�GH�XPD�'LVWLQomR�3ROtWLFD��(GLWRULDO�3UHVHQoD��/LVERD�H�)UHLUH��$QGUp���������³1RYDV�H�

velhas dimensões do cRQIOLWR�SROtWLFR´��)LQLVWHUUD����-70, pp. 27-42. 
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Lista de programas, rubricas e segmentos de comentário semanal 
analisados entre 1 e 14 de fevereiro de 2022, por canal46 

 

SIC Notícias 

Ana Gomes (domingo) 

As Causas (terça-feira) 

O Tabu (sexta-feira) 

Eixo do Mal (quinta-feira) 

Invasões Bárbaras (sábado*) 

Linhas Vermelhas (segunda-feira, quarta-feira) 

Malditas Segundas-Feiras (segunda-feira) 

Sem Moderação (terça-feira) 

Leste/Oeste (domingo) 

Nunca Mais é Sábado (sexta-feira) 

Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer (sexta-feira) 

 

CNN Portugal 

Acasos Objetivos (terça-feira*) 

Direita ao Assunto (quarta-feira) 

Crossfire (segunda-feira, terça-feira*, quarta-feira, quinta-feira*) 

Menor Denominador Comum (sábado) 

 
46 Nota: nos casos assinalados com um asterisco não encontrámos disponível online o programa, 

rubrica ou segmento durante o período em análise, o que pode significar que não houve emissão nesse 

período. Todavia, incluímos esses espaços de opinião na análise uma vez que existe uma regularidade 

semanal do programa, sendo a não emissão uma exceção à regra que pode resultar tanto da 

indisponibilidade dos comentadores como da sobreposição de eventos noticiosos considerados mais 

relevantes no plano editorial (ex.: jogos de futebol). 
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O Princípio da Incerteza (domingo) 

Língua Afiada (sábado) 

 

RTP 1 

 Telejornal (domingo) 

 

RTP3 

Choque de Ideias (terça-feira) 

O Último Apaga a Luz (sexta-feira) 

O Outro Lado (segunda-feira) 

Mundo Sem Muros (sábado) 

 

CMTV 

3 Minutos (segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira) 

Imagens da Semana (sexta-feira*) 

 

Canal Q 

Dia de Reflexão (quarta-feira) 

 

TVI 

Global (domingo) 

 

SIC 

Luís Marques Mendes (domingo) 
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Listagem dos comentadores políticos analisados, fevereiro de 2022 

 

Comentador Canal Programa Militância Conotação 
Pública Tendência Fonte Carteira de 

jornalista 
Adolfo 
Mesquita 
Nunes 

SICN Linhas Vermelhas 0 CDS-PP Direita https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2849 N/A 

Aline Hall de 
Beuvink SICN Malditas Segundas-

Feiras PPM - Direita https://www.am-lisboa.pt/505100/1/,000565/index.htm N/A 

Ana Catarina 
Mendes 

CNN 
Portugal 

O Princípio da 
Incerteza PS - Esquerda https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1212 N/A 

Ana Drago RTP3 O Outro Lado 0 BE Esquerda https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1941 N/A 

Ana Gomes SICN Ana Gomes (Jornal 
de Domingo) PS - Esquerda https://rr.sapo.pt/especial/politica/2022/02/06/ana-gomes-nao-acredita-num-ps-a-

governar-a-esquerda/271351/  N/A 

Ana Pedrosa-
Augusto 

CNN 
Portugal 

Crossfire (CNN 
Prime Time) IL - Direita https://observador.pt/especiais/quem-e-quem-dentro-e-fora-da-convencao-da-

iniciativa-liberal/ N/A 

António Lobo 
Xavier 

CNN 
Portugal 

O Princípio da 
Incerteza CDS-PP - Direita https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=613 N/A 

Bernardino 
Soares 

CNN 
Portugal 

Crossfire (CNN 
Prime Time) PCP - Esquerda https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1058 N/A 

Carlos Magno CNN 
Portugal 

Acasos Objetivos 
(CNN Prime Time) 0 0 NPP - Não 

Caroline 
Ribeiro RTP3 Mundo Sem Muros 0 0 N/A - Não 

Catarina 
Demony RTP3 Mundo Sem Muros 0 0 N/A - Sim 

Cecília 
Meireles 

CNN 
Portugal 

Crossfire (CNN 
Prime Time) CDS-PP - Direita https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2419 N/A 

Clara Ferreira 
Alves SICN Eixo do Mal 0 PS Esquerda https://observador.pt/especiais/clara-ferreira-alves-sempre-mantive-socrates-a-

distancia-de-um-braco-e-acho-que-fiz-bem/ Não 

Cristina 
Rodrigues SICN Nunca Mais é 

Sábado 0 PAN Direita https://sicnoticias.pt/eleicoes-legislativas/regresso-de-andre-silva-ao-pan-ex-deputada-
apoia-e-atual-direcao-sai-em-defesa-do-partido/ N/A 

Daniel Oliveira SICN Eixo do Mal 0 BE Esquerda https://fumaca.pt/daniel-oliveira-comunicacao-social/ Sim 

Daniel Oliveira SICN Sem Moderação 0 BE Esquerda https://fumaca.pt/daniel-oliveira-comunicacao-social/ Sim 
Eduardo Cintra 
Torres CMTV Imagens da Semana 0 0 N/A - Sim 

Fernando 
Medina 

CNN 
Portugal 

Crossfire (CNN 
Prime Time) PS - Esquerda https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=3930 N/A 

Francisco José 
Viegas CMTV 3 Minutos 0 PSD Direita 

https://www.historico.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-
constitucionais/gc19/primeiro-ministro/pm/secretarios-de-estado/sec/conheca-a-
equipa/secretario-de-estado/francisco-jose-viegas.aspx 

Não 

https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2849
https://www.am-lisboa.pt/505100/1/,000565/index.htm
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1212
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1941
https://rr.sapo.pt/especial/politica/2022/02/06/ana-gomes-nao-acredita-num-ps-a-governar-a-esquerda/271351/
https://rr.sapo.pt/especial/politica/2022/02/06/ana-gomes-nao-acredita-num-ps-a-governar-a-esquerda/271351/
https://observador.pt/especiais/quem-e-quem-dentro-e-fora-da-convencao-da-iniciativa-liberal/
https://observador.pt/especiais/quem-e-quem-dentro-e-fora-da-convencao-da-iniciativa-liberal/
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=613
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1058
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2419
https://observador.pt/especiais/clara-ferreira-alves-sempre-mantive-socrates-a-distancia-de-um-braco-e-acho-que-fiz-bem/
https://observador.pt/especiais/clara-ferreira-alves-sempre-mantive-socrates-a-distancia-de-um-braco-e-acho-que-fiz-bem/
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://sicnoticias.pt/eleicoes-legislativas/regresso-de-andre-silva-ao-pan-ex-deputada-apoia-e-atual-direcao-sai-em-defesa-do-partido/
https://sicnoticias.pt/eleicoes-legislativas/regresso-de-andre-silva-ao-pan-ex-deputada-apoia-e-atual-direcao-sai-em-defesa-do-partido/
https://fumaca.pt/daniel-oliveira-comunicacao-social/
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://fumaca.pt/daniel-oliveira-comunicacao-social/
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=3930
https://www.historico.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constitucionais/gc19/primeiro-ministro/pm/secretarios-de-estado/sec/conheca-a-equipa/secretario-de-estado/francisco-jose-viegas.aspx
https://www.historico.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constitucionais/gc19/primeiro-ministro/pm/secretarios-de-estado/sec/conheca-a-equipa/secretario-de-estado/francisco-jose-viegas.aspx
https://www.historico.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constitucionais/gc19/primeiro-ministro/pm/secretarios-de-estado/sec/conheca-a-equipa/secretario-de-estado/francisco-jose-viegas.aspx
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
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Comentador Canal Programa Militância Conotação 
Pública Tendência Fonte Carteira de 

jornalista 
Francisco 
Louçã SICN O Tabu (Edição da 

Noite) BE - Esquerda https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1651 N/A 

Francisco 
Mendes da 
Silva 

SICN Sem Moderação 0 CDS-PP Direita https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2310 N/A 

Giuliana 
Miranda SICN Invasões Bárbaras 0 0 N/A - Não 

Hélder Gomes Canal Q Dia de Reflexão 0 0 N/A - Sim 

Helena Matos CNN 
Portugal 

Crossfire (CNN 
Prime Time) 0 0 Direita https://sol.sapo.pt/artigo/760618/helena-matos-temos-que-ter-sempre-muito-cuidado-

com-os-filhos-dos-outros  Não 

Inês Pedrosa RTP3 O Último Apaga a 
Luz 0 0 Esquerda https://sol.sapo.pt/artigo/739155/in-s-pedrosa-procuro-descobrir-quem-sou-atraves-do-

espelho-das-personagens-que-crio N/A 

Isabel Moreira CNN 
Portugal 

Crossfire (CNN 
Prime Time) PS - Esquerda https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4452 N/A 

João Miguel 
Tavares SICN 

Programa Cujo 
Nome Estamos 
Legalmente 
Impedidos de Dizer 

0 0 Direita https://www.publico.pt/2022/01/18/politica/opiniao/psd-nao-direita-il-nao-direita-dias-
1992198 Sim 

João Pereira 
Coutinho CMTV 3 Minutos 0 0 Direita https://www.amazon.com.br/Por-que-Virei-%C3%A0-Direita/dp/856533905X N/A 

João Soares RTP Telejornal PS - Esquerda https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1814 N/A 

Joaquim Vieira RTP3 O Último Apaga a 
Luz 0 0 Esquerda https://observador.pt/especiais/joaquim-vieira-sai-do-expresso-por-ter-publicado-uma-

noticia-em-que-berardo-tinha-dois-processos-por-evasao-fiscal/ Não 

José Eduardo 
Martins SICN Sem Moderação PSD - Direita https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1639 N/A 

José Miguel 
Júdice SICN As Causas (Edição 

da Noite) 0 PSD Direita https://www.dn.pt/politica/jose-miguel-judice-rio-nao-serve-para-primeiro-ministro-
porque-nao-vai-conseguir-fazer-aquilo-a-que-se-propoe--14489757.html N/A 

José Milhazes SICN Invasões Bárbaras 0 0 N/A - Sim 
José Pacheco 
Pereira 

CNN 
Portugal 

O Princípio da 
Incerteza PSD - Direita https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=78 N/A 

José Paiva Canal Q Dia de Reflexão 0 0 N/A - Sim 
José Pedro 
Silva Canal Q Dia de Reflexão 0 0 N/A - Não 

Luís Campos 
Ferreira CMTV 3 Minutos PSD - Direita https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1998 N/A 

Luís Marques 
Mendes SIC Marques Mendes 

(Jornal da Noite) PSD - Direita https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=370 N/A 

Luís Pedro 
Nunes SICN Eixo do Mal 0 0 N/A - Não 

Manuel 
Moreira SICN Malditas Segundas-

Feiras 0 0 Esquerda 
https://www.msn.com/pt-pt/entretenimento/famosos/manuel-moreira-vive-uma-
aventura-na-sic-not%C3%ADcias-n%C3%A3o-estava-nada-%C3%A0-espera/ar-
AAQYbYx 

N/A 

https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1651
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2310
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://sol.sapo.pt/artigo/760618/helena-matos-temos-que-ter-sempre-muito-cuidado-com-os-filhos-dos-outros
https://sol.sapo.pt/artigo/760618/helena-matos-temos-que-ter-sempre-muito-cuidado-com-os-filhos-dos-outros
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://sol.sapo.pt/artigo/739155/in-s-pedrosa-procuro-descobrir-quem-sou-atraves-do-espelho-das-personagens-que-crio
https://sol.sapo.pt/artigo/739155/in-s-pedrosa-procuro-descobrir-quem-sou-atraves-do-espelho-das-personagens-que-crio
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4452
https://www.publico.pt/2022/01/18/politica/opiniao/psd-nao-direita-il-nao-direita-dias-1992198
https://www.publico.pt/2022/01/18/politica/opiniao/psd-nao-direita-il-nao-direita-dias-1992198
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.amazon.com.br/Por-que-Virei-%C3%A0-Direita/dp/856533905X
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1814
https://observador.pt/especiais/joaquim-vieira-sai-do-expresso-por-ter-publicado-uma-noticia-em-que-berardo-tinha-dois-processos-por-evasao-fiscal/
https://observador.pt/especiais/joaquim-vieira-sai-do-expresso-por-ter-publicado-uma-noticia-em-que-berardo-tinha-dois-processos-por-evasao-fiscal/
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1639
https://www.dn.pt/politica/jose-miguel-judice-rio-nao-serve-para-primeiro-ministro-porque-nao-vai-conseguir-fazer-aquilo-a-que-se-propoe--14489757.html
https://www.dn.pt/politica/jose-miguel-judice-rio-nao-serve-para-primeiro-ministro-porque-nao-vai-conseguir-fazer-aquilo-a-que-se-propoe--14489757.html
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=78
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1998
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=370
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.msn.com/pt-pt/entretenimento/famosos/manuel-moreira-vive-uma-aventura-na-sic-not%C3%ADcias-n%C3%A3o-estava-nada-%C3%A0-espera/ar-AAQYbYx
https://www.msn.com/pt-pt/entretenimento/famosos/manuel-moreira-vive-uma-aventura-na-sic-not%C3%ADcias-n%C3%A3o-estava-nada-%C3%A0-espera/ar-AAQYbYx
https://www.msn.com/pt-pt/entretenimento/famosos/manuel-moreira-vive-uma-aventura-na-sic-not%C3%ADcias-n%C3%A3o-estava-nada-%C3%A0-espera/ar-AAQYbYx
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Comentador Canal Programa Militância Conotação 
Pública Tendência Fonte Carteira de 

jornalista 
Manuela 
Ferreira Leite 

CNN 
Portugal 

Crossfire (CNN 
Prime Time) PSD - Direita https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=319 N/A 

Marcello 
Sacco RTP3 Mundo Sem Muros 0 0 N/A - Não 

Marcos 
Perestrello CMTV 3 Minutos PS - Esquerda https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2209 N/A 

Maria João 
Avillez 

CNN 
Portugal 

Direita ao Assunto 
(CNN Prime Time) 0 PSD Direita https://expresso.pt/expresso/deem-me-uma-pessoa-e-eu-faco-uma-grande-viagem-

entrevista-de-vida-a-maria-joao-avillez/ Não 

Maria João 
Marques SICN Malditas Segundas-

Feiras 0 0 N/A - N/A 

Maria Stürken Canal Q Dia de Reflexão 0 0 N/A - N/A 
Mariana 
Mortágua SICN Linhas Vermelhas BE - Esquerda https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4557 N/A 

Miguel 
Morgado SICN Linhas Vermelhas PSD - Direita https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=5986 N/A 

Miguel 
Pinheiro 

CNN 
Portugal 

Língua Afiada 
(Fontes Bem 
Informadas) 

0 0 Direita https://observador.pt/opiniao/sempre-foi-assim-esta-e-a-epoca-de-caca-ao-fascista/ Sim 

Miguel Poaires 
Maduro RTP Telejornal PSD - Direita 

https://www.historico.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-
constitucionais/gc19/os-ministerios/madr/conheca-a-equipa/ministro/miguel-poiares-
maduro.aspx 

N/A 

Miguel 
Szymanski RTP3 Mundo Sem Muros 0 0 Esquerda https://www.esquerda.net/artigo/jornalista-emigrado-na-alemanha-escreve-carta-

aberta-wolfgang-schauble/35962 Sim 

Nuno Rogeiro SICN Leste/Oeste 0 0 Direita https://www.publico.pt/2010/10/11/sociedade/noticia/as-vidas-de-altissimo-risco-dos-
nogueira-pinto-1460418 Não 

Olivier 
Bonamici SICN Invasões Bárbaras 0 0 N/A - Não 

Paulo Portas TVI Global (Jornal das 8) CDS-PP - Direita https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1352 Não 
Pedro Adão e 
Silva RTP Telejornal 0 PS Esquerda https://www.dn.pt/edicao-do-dia/10-jun-2021/pedro-adao-e-silva-o-academico-surfista-

que-passou-de-comentador-a-comentado--13821818.html N/A 

Pedro Adão e 
Silva RTP3 O Outro Lado 0 PS Esquerda https://www.dn.pt/edicao-do-dia/10-jun-2021/pedro-adao-e-silva-o-academico-surfista-

que-passou-de-comentador-a-comentado--13821818.html N/A 

Pedro 
Boucherie 
Mendes 

SICN Nunca Mais é 
Sábado 0 0 Direita https://sol.sapo.pt/artigo/13894/pedro-boucherie-mendes-custa-me-acreditar-que-

vivemos-em-crise Sim 

Pedro Delgado 
Alves SICN Linhas Vermelhas PS - Esquerda https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4453 N/A 

Pedro Delgado 
Alves SICN Sem Moderação PS - Esquerda https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4453 N/A 

Pedro Duarte RTP3 O Outro Lado PSD - Direita https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1686 N/A 
Pedro 
Marques 
Lopes 

SICN Eixo do Mal 0 0 Direita https://jornaleconomico.pt/noticias/o-burgues-do-povo-perdido-entre-a-esquerda-e-a-
direita-152287 N/A 

https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=319
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2209
https://expresso.pt/expresso/deem-me-uma-pessoa-e-eu-faco-uma-grande-viagem-entrevista-de-vida-a-maria-joao-avillez/
https://expresso.pt/expresso/deem-me-uma-pessoa-e-eu-faco-uma-grande-viagem-entrevista-de-vida-a-maria-joao-avillez/
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4557
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=5986
https://observador.pt/opiniao/sempre-foi-assim-esta-e-a-epoca-de-caca-ao-fascista/
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.historico.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constitucionais/gc19/os-ministerios/madr/conheca-a-equipa/ministro/miguel-poiares-maduro.aspx
https://www.historico.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constitucionais/gc19/os-ministerios/madr/conheca-a-equipa/ministro/miguel-poiares-maduro.aspx
https://www.historico.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constitucionais/gc19/os-ministerios/madr/conheca-a-equipa/ministro/miguel-poiares-maduro.aspx
https://www.esquerda.net/artigo/jornalista-emigrado-na-alemanha-escreve-carta-aberta-wolfgang-schauble/35962
https://www.esquerda.net/artigo/jornalista-emigrado-na-alemanha-escreve-carta-aberta-wolfgang-schauble/35962
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.publico.pt/2010/10/11/sociedade/noticia/as-vidas-de-altissimo-risco-dos-nogueira-pinto-1460418
https://www.publico.pt/2010/10/11/sociedade/noticia/as-vidas-de-altissimo-risco-dos-nogueira-pinto-1460418
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1352
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/10-jun-2021/pedro-adao-e-silva-o-academico-surfista-que-passou-de-comentador-a-comentado--13821818.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/10-jun-2021/pedro-adao-e-silva-o-academico-surfista-que-passou-de-comentador-a-comentado--13821818.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/10-jun-2021/pedro-adao-e-silva-o-academico-surfista-que-passou-de-comentador-a-comentado--13821818.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/10-jun-2021/pedro-adao-e-silva-o-academico-surfista-que-passou-de-comentador-a-comentado--13821818.html
https://sol.sapo.pt/artigo/13894/pedro-boucherie-mendes-custa-me-acreditar-que-vivemos-em-crise
https://sol.sapo.pt/artigo/13894/pedro-boucherie-mendes-custa-me-acreditar-que-vivemos-em-crise
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4453
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4453
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1686
https://jornaleconomico.pt/noticias/o-burgues-do-povo-perdido-entre-a-esquerda-e-a-direita-152287
https://jornaleconomico.pt/noticias/o-burgues-do-povo-perdido-entre-a-esquerda-e-a-direita-152287
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Comentador Canal Programa Militância Conotação 
Pública Tendência Fonte Carteira de 

jornalista 

Pedro Mexia SICN 

Programa Cujo 
Nome Estamos 
Legalmente 
Impedidos de Dizer 

0 CDS-PP Direita https://www.dn.pt/portugal/pedro-mexia-sou-proximo-do-cds-nos-dias-em-que-nao-e-
proximo-do-mpla-5368920.html N/A 

Pedro Norton RTP Telejornal 0 0 Direita https://visao.sapo.pt/opiniao/2021-02-01-direita-uma-vitoria-paradoxal/ N/A 

Raquel Varela RTP3 O Último Apaga a 
Luz 0 0 Esquerda https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/a-incrivel-doutora-varela-as-tropelias-

curriculares-da-historiadora-polemica N/A 

Ricardo Araújo 
Pereira SICN 

Programa Cujo 
Nome Estamos 
Legalmente 
Impedidos de Dizer 

0 PCP Esquerda https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/avante-ricardo-araujo-pereira-um-gajo-de-
esquerda-que-recusa-ser-despromovido-a-pm N/A 

Ricardo Arroja RTP3 Choque de Ideias 
(Tudo é Economia) 0 IL Direita https://oinsurgente.org/2019/06/06/a-iniciativa-liberal-e-eu/ N/A 

Ricardo Dias 
Felner SICN Nunca Mais é 

Sábado 0 0 N/A - Sim 

Ricardo Paes 
Mamede RTP3 Choque de Ideias 

(Tudo é Economia) 0 0 Esquerda https://www.publico.pt/2022/01/04/opiniao/opiniao/votos-maioria-plural-esquerda-
1990631 N/A 

Rodrigo Moita 
de Deus RTP3 O Último Apaga a 

Luz PSD - Direita https://www.dinheirovivo.pt/marketing-pub/fui-proibido-de-me-aproximar-dos-mastros-
das-bandeiras-da-scaetano-12600387.html N/A 

Sebastião 
Bugalho 

CNN 
Portugal 

Menor Denominador 
Comum 0 CDS-PP Direita https://visao.sapo.pt/atualidade/politica/2021-09-30-sebastiao-bugalho-o-jovem-

atrevido-que-vai-ser-deputado-do-cds/ Não 

Sérgio Sousa 
Pinto 

CNN 
Portugal 

Crossfire (CNN 
Prime Time) PS - Esquerda https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1264 N/A 

Sérgio Sousa 
Pinto 

CNN 
Portugal 

Menor Denominador 
Comum PS - Esquerda https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1264 N/A 

Notas: A) Dados recolhidos entre 1 e 14 de fevereiro de 2022. N=72. B) Tabela organizada por ordem alfabética do nome próprio do comentador. C) Os comentadores podem 
aparecer mais do uma vez, dado que são contabilizados por cada programa em que participam. D) Ao nível do posicionamento político apresentamos três categorias distintas 
�³PLOLWkQFLD´��³FRQRWDomR´�H�³WHQGrQFLD´���$SHQDV�DSUHVHQWDPRV�XPD�GHVVDV�FDWHJRULDV�SUHHQFKLGD��XPD�YH]�TXH�IRL�D�FRQVLGHUDGa para efeitos de classificação (para mais 
LQIRUPDo}HV�YHU�SRQWR�³6REUH�D�FODVVLILFDomR�SROtWLFR-SDUWLGiULD�GRV�FRPHQWDGRUHV´�QD�PHWRGRORJLD���(��1D�FROXQD�³WHQGrQFLD´�DOpP�GH�HVTXHUGD�H�GLUHLWD��FRQVWD�D�
classificação N/A (não aplicável), que corresponde a comentadores cujo posicionamento político não foi possível estabelecer, de acordo com a metodologia utilizada (para 
mais informao}HV�YHU�SRQWR�³6REUH�D�FODVVLILFDomR�SROtWLFR-SDUWLGiULD�GRV�FRPHQWDGRUHV´���)��1D�FROXQD�³IRQWH´�p�DSUHVHQWDGR�R�SULQFLSDO�OLQN�TXH�VHUYLX�GH�UHIHUrQFLD�SDUD�D�
GHFLVmR�GH�FODVVLILFDomR�GD�³PLOLWkQFLD´��³FRQRWDomR´�H�³WHQGrQFLD´��R�TXH�QmR�GLVSHQVD�D�FRQVulta de fontes de informação adicionais. Os comentadores que surgem com a 
FROXQD�³IRQWH´�HP�EUDQFR�FRUUHVSRQGHP�D�FDVRV�HP�TXH�QmR�IRL�HQFRQWUDGD�LQIRUPDomR�TXH�SHUPLWH�D�FODVVLILFDomR�SROtWLFR-partidária, de acordo com a metodologia aplicada 
neste relatórLR��3DUD�PDLV�LQIRUPDo}HV�YHU�SRQWR�³6REUH�D�FODVVLILFDomR�SROtWLFR-SDUWLGiULD�GRV�FRPHQWDGRUHV´���*��1D�FROXQD�³FDUWHLUD�GH�MRUQDOLVWD´�H[LVWHP�WUrV�UHVSRVWDV�
GLVWLQWDV��³6LP´�FDVR�VH�WUDWH�GH�XP�FRPHQWDGRU�TXH�p�MRUQDOLVWD�RX�DSUHVHQWDGR�FRPR�MRUQDOLVWD�H�TXH�WHP�FDUWHLUD�GH�MRUQDOLVWD�YiOLGD��³1mR´�FDVR�VH�WUDWH�GH�XP�FRPHQWDGRU�
TXH�p�MRUQDOLVWD�RX�DSUHVHQWDGR�FRPR�MRUQDOLVWD��PDV�TXH�QmR�WHP�FDUWHLUD�GH�MRUQDOLVWD�YiOLGD��³1�$´�FDVR�VH�WUDWH�GH�XP�FRPentador que não é jornalista nem é apresentado 
como jornalista. A verificação de posse de carteira foi feita através do site da Comissão da Carteira da Carteira Profissional de JRUQDOLVWD��QD�EDVH�GH�GDGRV�³3URILVVLRQDLV�GR�
6HFWRU´��SHVTXLVDQGR�SHOR�QRPH�TXH�XVDP�QRV�HVSDoRV�GH�FRPHQWiULR��HP�https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/)  
 
O trabalho de recolha, codificação e análise dos dados foi realizado pelos investigadores Paulo Couraceiro, Gustavo Cardoso, Ana Pinto-Martinho, Miguel Paisana, António 
Vasconcelos, Miguel Crespo, Vania Baldi e Nuno Palma. 

https://www.dn.pt/portugal/pedro-mexia-sou-proximo-do-cds-nos-dias-em-que-nao-e-proximo-do-mpla-5368920.html
https://www.dn.pt/portugal/pedro-mexia-sou-proximo-do-cds-nos-dias-em-que-nao-e-proximo-do-mpla-5368920.html
https://visao.sapo.pt/opiniao/2021-02-01-direita-uma-vitoria-paradoxal/
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/a-incrivel-doutora-varela-as-tropelias-curriculares-da-historiadora-polemica
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/a-incrivel-doutora-varela-as-tropelias-curriculares-da-historiadora-polemica
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/avante-ricardo-araujo-pereira-um-gajo-de-esquerda-que-recusa-ser-despromovido-a-pm
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/avante-ricardo-araujo-pereira-um-gajo-de-esquerda-que-recusa-ser-despromovido-a-pm
https://oinsurgente.org/2019/06/06/a-iniciativa-liberal-e-eu/
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.publico.pt/2022/01/04/opiniao/opiniao/votos-maioria-plural-esquerda-1990631
https://www.publico.pt/2022/01/04/opiniao/opiniao/votos-maioria-plural-esquerda-1990631
https://www.dinheirovivo.pt/marketing-pub/fui-proibido-de-me-aproximar-dos-mastros-das-bandeiras-da-scaetano-12600387.html
https://www.dinheirovivo.pt/marketing-pub/fui-proibido-de-me-aproximar-dos-mastros-das-bandeiras-da-scaetano-12600387.html
https://visao.sapo.pt/atualidade/politica/2021-09-30-sebastiao-bugalho-o-jovem-atrevido-que-vai-ser-deputado-do-cds/
https://visao.sapo.pt/atualidade/politica/2021-09-30-sebastiao-bugalho-o-jovem-atrevido-que-vai-ser-deputado-do-cds/
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1264
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1264
https://www.ccpj.pt/pt/profissionais-do-sector/
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