
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
SEDE: R. Duques de Bragança, 7 – E - 1249-059 LISBOA 

Tel: 213464354 / 213467175 – Fax: 213422583 
E-mail: sj@sinjor.pt 
www.jornalistas.eu 

DELEGAÇÃO NORTE: Rua de Fernandes Tomás, 424-4º, salas 4/5 
4000-210 PORTO 
Tel: 225361211 – Fax: 225103971 
sjnorte@sinjor.pt 
 
 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2020 

 

O ano de 2019 ficou marcado pelo anúncio da compra da Media Capital pela Cofina, cujos 

contornos concretos, e consequentes impactos, nomeadamente a nível laboral, só serão conhecidos em 

2020. 

Ao mesmo tempo, os problemas de sustentabilidade continuam a ensombrar o Global Media 

Group, mantendo-se a indefinição. 

Em 2019, o SJ subscreveu – numa ação coletiva rara, que juntou ainda as duas centrais sindicais, a 

CGTP e a UGT – um manifesto que reivindica mais meios e recursos para a Autoridade para as Condições 

do Trabalho. O combate à precariedade laboral continuará a ser uma prioridade, desde logo porque tanto 

na RTP como na Lusa, findo que está o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários 

na Administração Pública (PREVPAP), já se estão a contratar novos falsos recibos verdes para responder a 

necessidades permanentes. É urgente a realização de novas inspeções às empresas para avaliar da 

legalidade das suas práticas contratuais.  

O projeto da Literacia para os Media, que arrancou em versão piloto em 2019, arrancará com 

nova edição a 7 de março de 2020, duplicando o número de professores e de estabelecimentos de ensino 

de acolhimento. Em simultâneo, o projeto estendeu-se à Região Autónoma dos Açores em fevereiro de 

2020, envolvendo 21 professores de sete agrupamentos escolares de cinco ilhas. O SJ aguarda luz verde 

da Madeira, ainda este ano, para avançar com um piloto semelhante. 

Ainda no final de 2019, o SJ voltou a formar jornalistas/professores de jornalismo para integrarem 

a bolsa de formadores responsável pela formação de professores. Em fevereiro de 2020, formou também 

dez jornalistas nos Açores, no sentido de autonomizar a região para assegurar a formação de professores 

locais. 

Para poder usar a bolsa de formadores, que conta já com 130 profissionais, o SJ propôs ao 

Ministério da Cultura um reforço da verba destinada ao Cenjor, para criar uma plataforma digital que 

permita às escolas recorrer diretamente aos formadores para aulas e/ou projetos. 

No sentido de dar seguimento às propostas aprovadas no 4.º Congresso dos Jornalistas, o SJ 

proporá um pacote de alteração legislativa. Esta proposta, para lançar a revisão das leis, foi já aprovada 

sectorialmente, pela ERC, pela CCPJ e pela API e essa intenção será em breve comunicada à Assembleia 

da República. 

Nos últimos cinco anos, o SJ aumentou o número de associados, mas o valor das quotizações tem 

diminuído, de forma que é imperioso continuar a tentar encontrar novas formas de receita.  

A Direção elaborou uma proposta de revisão dos Estatutos do SJ, em conjunto com o Conselho 

Deontológico, que já partilhou com o Conselho Geral, e que será, em breve, enviada a todos os 

associados, que poderão fazer contributos, e votada em assembleia geral. 
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Apresentamos as seguintes linhas de ação para 2020: 

1. Defender intransigentemente o jornalismo como pilar fundamental da democracia, o que passa por 

tornar mais explícita, nomeadamente na lei, a especificidade do jornalismo no contexto comunicacional 

de hoje; 

2. Defender a ética e a credibilidade do jornalismo, nomeadamente através de ações de Literacia para os 

Media que envolvam jornalistas; 

3. Combater a precariedade laboral e proteger os direitos adquiridos dos trabalhadores; 

4. Salvaguardar os direitos e as garantias dos jornalistas através da negociação de instrumentos, 

nomeadamente de contratação coletiva, que garantam condições de trabalho dignas 

5. Adotar um plano de ação junto de empresas e trabalhadores sobre as vantagens dos instrumentos de 

contratação coletiva; 

6. Concluir as negociações de um novo Contrato Coletivo de Trabalho com a Associação Portuguesa de 

Imprensa;  

7. Concretizar as decisões tomadas pelo 4.º Congresso dos Jornalistas Portugueses, nomeadamente no 

que à revisão das leis diz respeito; 

8. Prosseguir com o projeto da Literacia para os Media nas escolas, envolvendo mais jornalistas na 

formação de professores e alargando o âmbito e a dimensão; criar uma plataforma digital que registe o 

projeto e lhe dê visibilidade; internacionalizar o projetos em fóruns e publicações científicas; fazer 

parcerias com projetos com objetivos idênticos, nomeadamente o RTP Ensina e o Público na Escola; 

9. Defender os direitos de autor e denunciar a sua violação; 

10. Proteger as especificidades do trabalho dos fotojornalistas e repórteres de imagem; 

11. Concluir o processo interno de revisão dos Estatutos do Sindicato, no sentido da modernização e da 

sustentabilidade; 

12. Reforçar a relação com os associados e incentivar à participação ativa na vida sindical e nos outros 

órgãos representativos dos trabalhadores; 

13. Promover uma conferência nos Açores (possivelmente em outubro) e reativar a Direção Regional 

local; 

14. Assinalar o Dia Internacional da Mulher divulgando dados que dizem respeito à discriminação salarial 

e aos obstáculos no acesso a cargos de chefia de topo; 

15. Assinalar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa com um debate sobre a adequação da atual 

legislação às inovações tecnológicas e aos desafios éticos e democráticos. 

2 de março de 2020     A Direção 
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