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Assunto- Pedido para Audição da Direção do Sindicato dos Jornalistas e do Presidente da liga
Portuguesa de Futebol Profissional

O exercício da profissão de jornalista acarreta a observância do Código Deontológico da profissão e do
respetivo Estatuto.
Nesse contexto, durante a última temporada, o Sindicato dos Jornalistas contestou a inclusão de
publicidade alusiva às entidades patrocinadoras das competrções futebo lísticas nos novos coletes para
repórteres de campo distribuídos pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, por considerar que tal
situação viola o Código Deontológico e o Estatuto do Jornalista.
Com efeito, de acordo com a alínea a) do n.Q 1 do Artigo 3.Q do Estatuto do Jornalista, o

«exercício da

profissão de jornalista é incompatível com o desempenho de funções de angariação, conceção ou
apresentação, através de texto, voz ou imagem, de mensagens publicitárias».
Por outro lado, o n.Q10 do Código Deontológico do Jornalista consagra que «o jornalista

deve recusar

funções, tarefas e benefícios suscetíveis de comprometer o seu estatuto de independência e a sua
integridade profissional».
Assinala-se que, as partes promoveram dois encontros, procurando resolver e solucionar o diferendo, o
que passava pelo uso dos coletes anteriormente aceites, sem inscrições publicitárias. No entanto, o
Sindicato dos Jornalistas alega que, em comunicação dirigida ao Grupo Parlamentar do PS, em certos
estádios tal orientação era observada e noutros não.
Acresce, ainda que, segundo o Sindicato dos Jorna listas, tem-se verificado a atribuição de credenciais de
imprensa a não jornalistas, a imposição de limitações à movimentação dos repórteres de campo no
espaço do relvado e a deterioração das condições de segurança proporcionadas aos jornalistas em serviço
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nos estádios.
Assim sendo, e considerando que cabe à Assembleia da República vigiar pelo cumprimento da
Constituição e das leis, importa ouvir, na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a
Direção do Sindicato dos Jornalistas e o Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.
Assim, vêm os Deputados do Partido Socialista, nos termos das disposições legais vigentes requerer a V.
Ex.!!, a audição da Direção do Sindicato dos Jornalistas e do Presidente da Liga Portuguesa de Futebol
Profissional.
Lisboa, 22 de junho de 2016.

Os Deputados,

z~ eo~ ~~
Ivan Gonçalves

/
Canavilhas

António Cardoso

~.~a I--.--,

~'l' {,;;-

Carla Sousa

/

DiogoLeão

(_'.J)~~

JoãoCW

N

_)

2

rbertoPM

..

<...5

