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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 
 
 
Destaques 
 
Arranque do projeto Literacia para os Media e Jornalismo, em janeiro.  
 
Dando resposta à moção urgente aprovada no 4.º Congresso dos Jornalistas, o SJ apresentou, 
ainda em 2017, ao Ministério da Educação uma proposta de intervenção na área da literacia 
para os media, proposta essa concebida por jornalistas e académicos da área da comunicação. 
Dois anos depois, o projeto – financiado pela Direção Regional da Educação e pelo Cenjor, e com 
o Alto Patrocínio do Presidente da República – arrancava em todo o Continente. 
O projeto pretende disponibilizar aos professores metodologias, recursos e ferramentas que 
estes possam usar nas atividades de literacia para os media que vão desenvolver com os seus 
alunos e com as comunidades escolar e educativa. 
Para tal, o projeto envolve jornalistas e investigadores de jornalismo e comunicação na formação 
de professores e, indiretamente, de alunos sobre os desafios que hoje se colocam à importante 
função de mediar e escrutinar a realidade. 
Nesse sentido, o SJ voltou a organizar, com o apoio do Cenjor, duas ações de formação par 
jornalistas de todo o país, para reforçar a bolsa de formadores, que conta agora com 143 
pessoas. 
 
Organização de duas grandes conferências: 
 
- uma sobre jornalismo fora dos grandes centros, na Madeira, em abril, que juntou jornalistas e 
especialistas de todos o país para debater os desafios do jornalismo regional 
- uma sobre financiamento dos media, que, durante dois dias, juntou, na Cidadela de Cascais, 
com o alto patrocínio do Presidente da República, 40 oradores e centenas de participantes, 
entre jornalistas, representantes do setor da comunicação social, estudantes e formandos. 
 
 
Maior projeção internacional 
 
Portugal, através do SJ, foi eleito para o Comité Executivo da Federação Internacional de 
Jornalistas pela primeira vez. A eleição realizou-se na assembleia geral da FIJ, em Tunes. Na 
mesma assembleia geral, Portugal foi igualmente eleito para o Conselho de Género da FIJ. 
 
Ações ao longo de todo o ano 
 
- acompanhamento da situação no Global Media Group, com participação em todos os 
plenários, no JN e na TSF, assim como em reuniões com a administração. A situação no Diário de 
Notícias e n’ O Jogo foi acompanhada através de ligação com os respetivos delegados sindicais 
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- acompanhamento da situação na Lusa e na RTP, nomeadamente da integração dos 
trabalhadores precários 
- negociações coletivas na Lusa (avaliação de desempenho, subsídio de alimentação, subsídio de 
transporte) e na RTP (aumentos salariais e reenquadramentos – aqui com destaque para a falta 
de transparência do Conselho de Administração e dos Recursos Humanos na condução do 
processo). 
 
Projetos 
 
“Uma Imprensa livre, uma Europa democrática”: durante cinco meses, entre janeiro e maio, o SJ 
promoveu uma série de iniciativas para fomentar o debate sobre o Parlamento Europeu, a 
propósito das eleições de 26 de maio. As iniciativas – dirigidas a jornalistas e estudantes de 
jornalismo e comunicação – passaram por: disponibilização, através de uma plataforma online 
gratuita e de acesso fácil, de uma série de informações úteis sobre as instituições europeias; um 
debate sobre o papel da comunicação social na proteção da democracia e na eliminação ou 
promoção do discurso do ódio; masterclasses para estudantes de Jornalismo e Comunicação de 
seis estabelecimentos do ensino superior (Braga, Porto, Covilhã, Coimbra, Lisboa, Portalegre) 
sobre a importância das eleições para o Parlamento Europeu; realização de um pequeno vídeo 
informativo, com jornalistas experientes em assuntos europeus, sobre a importância as eleições 
europeias; um concurso de fotografia. 
 
 
Iniciativas 
 
Janeiro 
23: Visita à Rádio Universidade de Vila Real, no âmbito do roteiro pela imprensa regional iniciado 
em 2018 e que se inseriu na preparação do encontro sobre jornalismo fora dos grandes centros, 
que viria a acontecer na Madeira em abril 
25: Reunião com Alto Comissariado para as Migrações 
26: Lançamento do projeto Literacia para os Media e Jornalismo, em cinco locais (Porto, Águeda, 
Lisboa, Évora e Faro), envolvendo uma centena de professores 
30: Presença na tomada de posse da nova equipa da Comissão da Carteira Profissional de 
Jornalista, pela primeira vez liderada por uma jornalista 
 
Fevereiro 
6: Audição na Comissão Parlamentar do Trabalho sobre situação dos trabalhadores precários da 
RTP. 
12: SJ assina Carta das Condições de Trabalho dos Jornalistas, na sequência de reunião do grupo 
de trabalho especializado em direitos laborais (LAREG) da Federação Europeia de Jornalistas.  
13, 14 e 15: Participação em “Workshop for European Trade Union Project Managers”, 
organizado pelo ETUI em Bruxelas 
21 e 22: Formação ETUI sobre preparação de futuros jovens líderes sindicais, em Barcelona 
25: Debate «Discurso do Ódio e Jornalismo», na Casa da Imprensa27: Vista à Gazeta das Caldas, 
no âmbito do roteiro pela imprensa regional iniciado em 2018 e que se inseriu na preparação do 
encontro sobre jornalismo fora dos grandes centros, que viria a acontecer na Madeira em abril 
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28: Participação na conferência EU Kids Online, Lisboa  
 
Março 
4 e 5: Participação no workshop “Modernising Public Service Media Through Innovation and 
Dialogue” Bucareste 
7: Participação no Encontro Nacional de Educação para os Media 
8: SJ associou-se à jornada de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica, decretado pelo 
Governo 
8: Presidente da Direção do SJ convidada para almoço com o primeiro-ministro, na residência 
oficial, a convite deste, integrando uma comitiva de várias mulheres 
8: Participação na sessão-debate “A comunicação social e as fronteiras da democracia”, 
organizada pela Associação Conquistas da Revolução, na FETESE, Porto 
26: Audição pública “Problemas e Direitos dos Jornalistas”, organizada pelo grupo parlamentar 
do PCP na Assembleia da República  
28: Participação na conferência organizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros com uma 
intervenção sobre “Proteção de jornalistas e conflitos armados” 
 
Abril 
4: Conferência «Media Literacy Toolkit for Newsrooms Global Editors Network», API. Lisboa 
6: Conferência «Jornalismo Fora dos Grandes Centros», Madeira  
10: Reunião com CGTP 
11: Audição na Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério da Cultura, a propósito da 
regularização do trabalho precário na RTP e na Lusa 
15: Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas participou na conferência “Informação e 
Desinformação na era digital”, promovida pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e 
Desporto 
24: Plenário na Lusa  
24: Reunião com o Alto Comissariado para as Migrações, que deu a conhecer a «Recomendação 
à Adesão ao Princípio de não-referência da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, 
ascendência, território de origem e situação documental» 
30: Debate «Os Constrangimentos do Jornalismo em Saúde», ISCSP 
 
Maio 
6: Participação na sessão de abertura do curso de especialização em Regulação e Deontologia 
nos Media, no ISCTE-IUL 
9: Assembleia geral da Federação Europeia de Jornalistas, em Tallinn, Estónia 
10: Parceria e participação no 4.º Encontro Nacional de Educação para os Media 
23: Reunião na RTP sobre reenquadramentos 
27: Plenário na Lusa 
28 e 29: Participação no workshop “Increasing Diversity and Gender Equality in the Workplace”, 
organizado pela FEJ em Istambul 
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Junho 
3: Reuniões com Direções de Informação da RTP rádio e televisão 
5: Entrega do prémio do 1.º concurso de fotografia “Objetiva Europa”, realizado pelo Sindicato 
dos Jornalistas, em colaboração com o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal 
11, 12 e 13: Participação no curso “Representing and organising workers and freelancers”, 
Bruxelas 
14: SJ–Portugal eleito para o Comité Executivo da Federação Internacional de Jornalistas pela 
primeira vez. A eleição realizou-se na assembleia geral da FIJ, em Tunes. Na mesma assembleia 
geral, foi igualmente eleito para o Conselho de Género da FIJ 
19: Participação no Conselho Consultivo da ERC 
24: Apresentação Relatório Obercom - Palácio Foz 
27: Jantar com Ministra da Cultura 
 
Julho 
24: Reunião sobre o projeto da Literacia para os Media e Jornalismo com o Ministro da Educação 
 
Setembro 
4: Reunião com UGT 
16: Encontro nacional de Literacia para os Media e Jornalismo (Fundação Gulbenkian) 
17: SJ comunica a Conselho de Administração da RTP que não estão reunidas as condições para 
uma negociação de matérias sensíveis com a presença de organizações sindicais que não 
cumpriram o acordado em plenário de trabalhadores; SJ comunica igualmente a decisão, 
secundada pelos associados com processos de reenquadramento em curso, de não voltar a 
reunir-se com a Direção de Recursos Humanos da RTP, por considerar não existirem condições 
de confiança e transparência na condução deste dossiê.  
 
Outubro 
9: Reunião com administração da Cofina, sobre negócio da compra da Media Capital 
10 e 11: Participação na conferência final “Managing Chance in the Media”, Salónica 
23: Sessão em Lisboa (com ligação ao Porto) com Alexander Martin, responsável do ETUI, sobre 
acesso a fundos europeus e gestão de projetos 
28 a 30: SJ acolheu, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o ETUI Leadership Training 
II, organizado pela Federação europeia de Jornalistas e que juntou duas dezenas de dirigentes 
sindicais europeus 
 
Novembro 
5: Reunião com CGTP  
8 e 9: Formação para Jornalistas em Literacia para os Media (Lisboa) 
13: Assinatura, juntamente com CGTP e UGT, do Manifesto sobre a Autoridade para as 
Condições do Trabalho, que reivindica uma ação célere e eficaz deste organismo fundamental 
para assegurar a proteção dos direitos dos/as trabalhadores/as 
15: Plenário na TSF 
15 e 16: Formação para Jornalistas em Literacia para os Media (Porto) 
18: Audiência com o novo Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media 
20: Reunião com Porto Editora 
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26: Cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta, Lisboa 
27 a 29: Reunião do Comité Executivo da Federação Internacional de Jornalistas, Tânger, 
Marrocos 
 
Dezembro 
2 e 3: Conferência sobre Financiamento dos Media, Cidadela de Cascais 
4: Conferência «Media Literacy Ecology», ISCTE 
8 e 9: Participação nas comemorações do Dia Nacional da Imprensa, ganizado pela API, em 
Coimbra 
13: Assinatura de acordo com administração da Lusa para resolver diferendo relacionado com 
ausência de avaliação de desempenho 
18: Reunião com o Público na Escola 
18: Participação no protesto dos trabalhadores da TVI 
 
Novos sócios  
Foram admitidos 47 associados durante o ano de 2019 e pediram a readmissão 24 
 
Demissões 
No ano de 2019 pediram a demissão 23 jornalistas 
 
Falecidos  
Durante o ano de 2019 o SJ teve conhecimento do falecimento de 13 associados. 
 
 
Lisboa, 2 de março de 2020 
 

A Direção 
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