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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 

 

AÇÃO SINDICAL 

 

Em Portugal 

  

1. FEJ  

Lisboa acolheu, pela primeira vez, a Assembleia Anual da Federação Europeia de 

Jornalistas (FEJ). Enquanto anfitrião, coube ao SJ toda a organização logística da reunião, que 

juntou uma centena de representantes de sindicatos e associações profissionais de toda a Europa 

no Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL). O resultado foi avaliado como muito bem 

sucedido pela própria FEJ, abrindo caminho à organização de outras iniciativas europeias. 

A Assembleia Anual da maior organização de jornalistas da Europa teve como lema “A 

nossa precariedade é a vossa desinformação”. O SJ viu aprovadas as três moções que apresentou 

a votação: sobre precariedade laboral; sobre desigualdades de género; e sobre violência contra 

jornalistas. 

A FEJ aproveitou para fazer outros dois encontros em Lisboa, de dois grupos de trabalho, 

um sobre o futuro dos sindicatos, sobretudo centrado na adesão dos mais jovens, e outro sobre os 

desafios para o jornalismo colocados pelos robôs e pelos automatismos. 

 

2. Projeto de Literacia Mediática 

O projeto de Literacia para os Media, entre o Sindicato dos Jornalistas, com o apoio do 

Cenjor, e os Ministérios da Educação e da Cultura, ficou formalizado, após uma audiência com o 

ministro da Educação, e agendado para arrancar a 26 de janeiro de 2019, o que se concretizou.  

A formalização desta iniciativa aconteceu depois de inúmeras reuniões com os parceiros, 

que se prolongaram por mais de um ano, e de uma ação de formação, ainda no final de 2017, que 

resultou na criação de uma bolsa de 78 especialistas em Literacia para os Media, com o objetivo 

de garantir a sustentabilidade deste projeto, que abrange todas as regiões educativas de Portugal 

Continental. 

 

3. Dia Mundial da Liberdade de Imprensa  

2 de maio: Conferência/Debate na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com 

Elsa Moura, Germano Silva, Manuel Fernandes Silva e Luís Miguel Loureiro, moderada pela 

vice-presidente da Direção Leonor Ferreira. 

3 de maio: Conferência Internacional “Em nome do Jornalismo”, que juntou em Lisboa 

10 oradores estrangeiros e 10 portugueses, para refletir sobre temas como independência, 

condições de trabalho, insegurança laboral, ação sindical, ética e deontologia, novas realidades e 

caminhos alternativos. Destacaram-se as presenças de Marjory Van Den Broeke, Matthew 

Caruana-Galizia, Jim Boumelha, Paco Audije, Luis Menéndez, Tom Law, Nikos Tsimpidas, 

Sabika Shah Povia, Beata Biel e Márton Gergely. 
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Esta conferência resultou de uma parceria entre o Sindicato dos Jornalistas e a Comissão 

Europeia, com o apoio do Parlamento Europeu e do Centro Protocolar de Formação Profissional 

para Jornalistas (Cenjor), que a transmitiu em tempo real, aproveitando-a para as ações de 

formação.  

 

4. Campanha extraordinária para novos sócios 

Durante três meses vigorou uma campanha extraordinária para novos sócios, que resultou 

em 14 adesões. 

 

5. Violência no Desporto/Futebol 

A violência no Desporto, sobretudo no Futebol, continuou a ser um tema de preocupação 

para o SJ, que desencadeou as seguintes ações: 

- foi promotor de uma reunião inédita com diretores de informação da maioria dos órgãos 

de comunicação social para discutir o tema e a estratégia a adotar (28 de fevereiro) 

- em março, reuniu-se com a Liga de Clubes para debater iniciativas futuras sobre o 

assunto 

- entre março e maio, manteve reuniões sobre o assunto com a Procuradoria-Geral da 

República, Ministério da Administração Interna e PSP, autoridades às quais entregou um 

documento com o resumo dos incidentes, que resultou do relato recebido de vários órgãos de 

informação 

- a 3 de abril participou na conferência parlamentar “Violência no Desporto”, entregando 

aos deputados o mesmo documento 

- a 10 de abril participou num debate promovido pela Liga de Clubes para analisar a 

relação entre as sociedades desportivas e os órgãos de comunicação social 

- a 24 de setembro participou no debate “Futebol e Media”, na sede da Liga, no Porto 

 

6. Proteção de Dados 

O SJ acompanhou a adoção do novo Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD) e 

procedeu às alterações necessárias no seio da instituição e na sua relação com os associados. 

A 23 de maio, o SJ promoveu um encontro entre as várias organizações do setor, que 

resultou numa inédita tomada de posição conjunta que reivindica a isenção dos jornalistas e a 

exclusão da atividade jornalística do referido regulamento. Em junho, o SJ participou numa 

reunião com a ministra da Presidência e numa audição conjunta, com a API, no Parlamento, 

sobre essa mesma tomada de posição. 
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7. No terreno 

No sentido de traçar um retrato sobre a imprensa regional e local, com vista à 

organização de uma conferência na Madeira, em abril de 2019, o SJ visitou seis órgãos de 

informação: 

Em outubro, foi ao Diário do Alentejo, único órgão de informação com financiamento 

público no país; 

Em novembro, visitou dois órgãos de informação no distrito de Castelo Branco (Rádio 

Cova da Beira e Jornal do Fundão). 

Em dezembro, visitou três órgãos de informação no distrito de Braga (semanário Notícias 

de Fafe, Grupo Santiago e Diário do Minho). 

 

8. Remodelação do site 

 Com o objetivo de reforçar a proximidade com os associados, modernizar a imagem do 

SJ e aumentar as valências na internet, o SJ promoveu uma renovação da sua página oficial, 

tornando-a mais atrativa, de mais fácil consulta e com mais funções para os visitantes em geral. 

 

No estrangeiro 

 

O SJ manteve uma presença regular em eventos internacionais e uma colaboração estreita 

com outros sindicatos, nomeadamente espanhóis. 

O SJ fez-se representar nas seguintes reuniões internacionais: 

 
Federação Europeia de Jornalistas 

- Assembleia Geral, Gdansk, Polónia 

- Workshop sobre direitos dos freelancers, Estocolmo 

- Workshop sobre as mudanças na comunicação social, Nuremberga 

 

Federação Internacional de Jornalistas 

- Athens Dialogue, Atenas  

O SJ foi eleito para o grupo subregional da FIJ que junta filiados do Mediterrâneo e do Mar 

Negro (Med Solidaire). 

 

Espanha 

O SJ assinou um convénio de colaboração institucional com a FAPE Federación de Asociaciones 

de Periodistas de España. 
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NEGOCIAÇÕES 

 

RTP 

A ação do SJ centrou-se em dois planos: combate à precariedade e pressão com vista à 

regularização da situação dos trabalhadores precários, falsos recibos verdes; e continuação da 

luta pela melhoria das condições laborais dos jornalistas associados do quadro da empresa 

(aplicação da Lei do OE 2018; reenquadramentos e progressões na carreira; aumentos salariais).  

Foram realizados vários plenários, quer promovidos unicamente pelo SJ, quer em 

conjunto com outros sindicatos. 

Logo em janeiro, a pressão do SJ, em conjunto com outros sindicatos, fez com que a 

administração da RTP efetivasse a lei do OE 2018, atualizando os anos de progressão salarial 

que estiveram congelados.  

No primeiro semestre de 2018, o gabinete jurídico do SJ preparou um extenso dossiê, 

entregue à administração, que elenca os casos de sócios que estão num nível de carreira que não 

corresponde às suas funções ou paralisados há anos no mesmo patamar. Em janeiro e maio, o 

assunto foi tema de reuniões com a direção de recursos humanos. 

Em novembro, após um plenário com cerca de 400 trabalhadores (um dos mais 

participados de sempre), foi apresentado um Caderno Reivindicativo, com medidas para os 

trabalhadores do quadro e para os trabalhadores precários, e foram entregues pré-avisos de greve. 

A negociação desse Caderno Reivindicativo deu origem a várias rondas negociais com a 

administração (27 de novembro,  5, 11, 14 e 19 de dezembro). A administração fechou acordo 

com alguns sindicatos (SMAV, FETESE, SICOMP). O SJ, considerando que esse acordo não era 

satisfatório, fez uma consulta aos sócios, que, na sua ampla maioria, confirmaram que aquelas 

condições não eram aceitáveis, pelo que não o subscreveu. 

 

LUSA 

O SJ continuou a acompanhar os casos dos jornalistas com vínculo precário que 

apresentaram processos ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos 

Precários na Administração Pública (PREVPAP), num total de 49. 

Em março, o SJ coassinou, com os restantes ORT, uma carta dirigida ao ministro da 

Cultura Luís Filipe Castro Mendes, que visitou as instalações da agência, “Pela dignificação do 

trabalho, pela valorização da agência”. 

O SJ foi chamado a negociar com a administração, juntamente com os outros sindicatos, 

a alteração do modelo de pagamento do subsídio de refeição, para cartão, que resultou num 

aumento para seis euros, a partir de agosto. Este valor será vigente até à data de aprovação do 

Plano de Atividades e Orçamento da Lusa para 2019, data em que será atualizado para o máximo 

não tributável em cartão refeição (7,63€). O SJ acompanha a CT da Lusa na reivindicação de que 

esse aumento, para o valor fixado no AE, deve ter retroativos a janeiro. 
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Precariedade / PREVPAP 

Apesar de o SJ não ter assento na CAB afeta ao Ministério da Cultura, tem acompanhado 

os trabalhos relacionados com a integração de precários nos quadros das duas empresas do setor 

empresarial do Estado: RTP e da Lusa. O SJ marcou presença nos protestos promovidos pelos 

Precários do Estado, em Lisboa e no Porto, e na Assembleia da República, num debate sobre o 

PREVPAP pedido pelo PCP, e participou em reuniões deste grupo.  

 

RTP  

Grande parte dos processos relativos a jornalistas tiveram parecer positivo e receberam 

homologação da tutela em novembro, com vista à concretização da integração em janeiro de 

2019.  

Há, no entanto, ainda pelo menos 4 jornalistas que, em igualdade de circunstâncias, 

tiveram parecer negativo - e do qual recorreram. 

O SJ continua a acompanhar este processo de integração, pressionando para a conclusão 

destes 4 casos, e denunciou a existência de cláusulas abusivas nos acordos de integração 

propostos aos trabalhadores, obrigando a administração a retirá-las.  

O SJ esteve presente no protesto que os precários da RTP promoveram em frente à 

empresa (5 de novembro). 

 

Lusa 

Dos 49 jornalistas que trabalham para a Lusa que se candidataram à integração nos 

quadros da empresa, dois desistiram entretanto e 25 receberam parecer positivo da CAB Cultura 

em novembro, estando a sua situação por regularizar desde então. O SJ tem acompanhado de 

perto estes casos, bem como o caso de um dos jornalistas que recorreu, via gabinete jurídico, do 

parecer negativo. 

 

CCT 

As negociações do novo Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) para a Imprensa 

continuaram em 2018 (interrompidas durante uns meses por motivos de doença), estando o fim 

da negociação previsto para o primeiro semestre de 2019. 

 

ERC 

O SJ reuniu-se, pela primeira vez, no âmbito do Conselho Consultivo da Entidade 

Reguladora para a Comunicação Social. 

 

 

 

mailto:sj@sinjor.pt
mailto:sjnorte@sinjor.pt


 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
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 
 
 

 

 

CONFLITOS LABORAIS 

8 de novembro: o SJ reuniu-se, a seu pedido, com a subinspetora-geral do Trabalho, para 

trocar impressões e partilhar preocupações e casos para resolução. 

 

Global Media Group 

Em novembro, e após começarem a circular informações dando conta de uma difícil 

situação financeira no grupo, o SJ reuniu-se com a administração e a direção geral do Global 

Media Group. Desde essa altura, o SJ solicitou, por quatro vezes, nova reunião com a 

Administração, até agora sem resposta. O SJ está preocupado face à possibilidade de virem a ser 

afetados dezenas de jornalistas nos órgãos de informação JN, DN, TSF, O Jogo, Dinheiro Vivo e 

outras publicações. 

 

AFP 

Acompanhamento de dois associados no conflito com a empresa sobre horários de 

trabalho e organização interna (caso prosseguiu para 2019). 

 

Porto Canal 

SJ reuniu-se com administração e direção, na sequência de uma reestruturação feita no 

canal televisivo. 

 

Masemba 

Em junho, SJ questionou a administração da editora Masemba, que publica, entre outras, 

as revistas Lux, Lux Woman e Lux Deco, por salários em atraso, tendo sido recebido pela 

administração.  

 

AUDIÊNCIAS 

 

Janeiro 

10: Reunião Ministro da Cultura, sindicatos RTP 

11: Reunião com os Grupos Parlamentares do CDS, PCP e PSD sobre a Lusa  

 

Maio 

9: Audição parlamentar sobre intenção de compra da Media Capital/TVI pela Altice (em 

conjunto com outros sindicatos do setor) 
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23: Reunião com as associações patronais sobre o Regulamento Geral de Proteção de 

dados 

28: Reunião com o Diretor Nacional da PSP  

 

Junho 

12: Reunião com o ministro da Educação  

19: Reunião com Ministra da Presidência sobre o Regulamento Geral da Proteção de 

Dados 

22: Audição conjunta SJ/API sobre Regulamento Geral da proteção de dados. 

25: SJ foi novamente recebido em audiência pelo Presidente da República, tendo ambos 

partilhado da necessidade de se promover uma reflexão sobre papel do Estado na comunicação 

social 

 

Julho 

4: Reunião com a Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social 

18: Reunião com o CA da RTP 

 

Setembro 

12: Reunião com a Associação de Imprensa Estrangeira 

24: II debate Futebol e Media – Porto 

 

Outubro 

10: Audiência com o Grupo Parlamentar do PCP sobre PREVPAP 

18: Audiência com o grupo parlamentar do CDS e BE sobre PREVPAP 

19: Audiência com a UGT, PREVPAP 

29: Audiência com o grupo parlamentar do PS sobre PREVPAP 

 

Novembro 

8: Reunião ACT e  Audiência com grupo parlamentar do PSD sobre PREVPAP 

26: Reunião com a Administração da Global 

27: Reunião com CA da RTP 
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Dezembro 

10: Audiência com Ministra da Cultura 

 

ENCONTROS, DEBATES, INICIATIVAS E PARTICIPAÇÕES 

 

Janeiro 

16: Conferência “The Post” – Fundação EDP 

 

Fevereiro 

1: Lançamento do livro do 4.º Congresso dos Jornalistas 

5: Conferência “A Importância do Jornalismo” – Jornal Mundus, Coimbra 

 

Março 

14: Tomada de Posse Direção Regional da Madeira e reunião com a nova Direção. 

19: GREVIO, Conselho da Europa – Reunião com peritos sobre Convenção de Istambul 

 

Abril 

3: Conferência “Violência no Desporto”, Assembleia da República 

9: Almoço/debate Obercom 

 25: Participação no desfile da comemoração do 25 de Abril, com uma faixa do SJ 

 

Maio 

 7: Encerramento “Sete dias com os me 

dia”  

 8: Cerimónia de entrega do Prémio Dignitas, Assembleia da República; participação em 

conferência sobre Literacia e Liberdade de Imprensa, na Escola Superior de Comunicação Social 

de Portalegre 

 9: “Desinformação, liberdade de Expressão e Educação para os Media” – Biblioteca 

Almeida Garrett, Porto 

29: “Digital Transformation and Women”, Associação das Embaixadoras 
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Junho 

22: Presença na apresentação do novo conselho de administração da RTP, juntamente 

com os outros sindicatos que fazem parte da mesa negocial da empresa 

 

Outubro 

4: I Encontro de Comunicação Intercultural “Comunicar a Diversidade”, SOPCOM, 

Braga 

 

Novembro 

3: Congresso Nacional da associação Nacional de Imprensa Regional  

14: Assinatura da constituição da Rede Lusófona pela qualidade – Universidade de 

Coimbra 

21: Conferência sobre novos modelos de negócio no jornalismo, Braga 

22: VI Congresso Internacional de Ciberjornalismo – FLUP 

27:  Entrega dos Prémios Gazeta 

 

Dezembro 

10: Cerimónia comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos 

17: Reunião Conselho Consultivo da ERC 

 

PARCERIAS, BOLSAS E PRÉMIOS 

 
Candidatura a subvenção do Parlamento Europeu que foi aceite. 

Rede Lusófona pela Qualidade 

Centro Internet Segura – Fundação para a Ciência e Tecnologia 

Entrega das bolsas para Jornalismo em Saúde (em parceria com a Roche) 

Júri dos prémios Orlando Gonçalves de Jornalismo, Carlos Porto, Jornalismo sobre a Dor, 

da Fundação Grunenthal, e Angelini University Award 

O SJ, em conjunto com a Casa da Imprensa e o Clube de Jornalistas, decidiu apoiar um 

orçamento anual do projeto Repórteres Em Construção, saído do 4.º Congresso dos Jornalistas. 
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NOVOS SÓCIOS 

Foram admitidos 52 associados durante o ano de 2018 e pediram a readmissão 32. 

Pediram a demissão 10. 

  

SÓCIOS FALECIDOS 

Durante o ano de 2018 o SJ teve conhecimento do falecimento de 17 associados. 

 
Lisboa, 25 de março de 2019 

      A Direção 

 

mailto:sj@sinjor.pt
mailto:sjnorte@sinjor.pt

