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Entidade: Clube de Jornalistas
Recebido por: Grupo de Trabalho para a Avaliação do Impacto da Aplicação do Acordo
Ortográfico de 1990
Assunto: Avaliação do impacto da aplicação do Acordo Ortográfico de 1990

O Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho para a Avaliação do Impacto da Aplicação do
Acordo Ortográfico de 1990, Deputado José Carlos Barros (PSD), deu as boas vindas ao
Senhor Vice-Presidente do Clube de Jornalistas, Francisco Belard, explicou a metodologia
dos trabalhos e a grelha de tempos a utilizar, dando-lhe de seguida a palavra para fazer a sua
introdução inicial, que pode ser consultada aqui.
De seguida, usaram da palavra os Senhores Deputados Margarida Mano (PSD) e Jorge
Campos (BE), após o que o Senhor Vice-Presidente do Clube de Jornalistas prestou alguns
esclarecimentos adicionais. Afirmou que a maior parte dos jornais de informação geral e
revistas segue o novo Acordo Ortográfico, mas que essa não foi uma decisão dos jornalistas
mas, sim, das empresas jornalísticas, apesar de alguns haver órgãos de comunicação social,
como o Público, a Sábado e o Jornal de Negócios, que não seguem o Acordo. A este
respeito, concluiu que as redações não gozam de qualquer liberdade, o que não é do agrado
dos jornalistas, que gostam de publicar aquilo que escrevem e não o que resulta dos
corretores ortográficos ou daquilo que os editores/administradores determinam.
Salientou também que o Estado não acautelou devidamente os danos resultantes da adoção
do Acordo Ortográfico, mas que reverter o processo implicaria avultados prejuízos.
Concluiu afirmando que o Clube de Jornalistas não vê nenhuma vantagem na aplicação do
Acordo Ortográfico e que não tem qualquer posição sobre o cenário de uma possível revisão.
O Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho agradeceu a presença do Senhor VicePresidente do Clube de Jornalistas e os esclarecimentos prestados, dando depois por
encerrados os trabalhos.
A gravação da audiência encontra-se disponível na página internet da Comissão
Palácio de São Bento, 17 de maio de 2017
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