
f ó r u m  d e  j o r n a l i s t a s

  J ornal i smo
em tempos  de  cr i se

Conferências:

Maio2 6
Sábado

Casa   da Imprensa  14.45h e 16.45h



1 ª  Sessão :  14 .45  h
O  que  é  que  os  consumidores  querem?
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades dos leitores e consumidores de informação? O 
que os atrai num mundo de excesso de informação? Qual o real valor da informação? Que tipos 
de propostas editoriais as pessoas estão, de facto, disponíveis para pagar? O que consomem no 
online e no papel? Será que os consumidores querem criar comunidades para costumizarem a 
– sua – informação?
Esta será a sessão dos leitores e dos que fazem da informação e da sua disseminação a matéria 
prima para trabalhar. Eles serão a voz do lado da procura no enorme mercado dos media e da 
informação de massas.

Oradores 

Alberto Rui Pereira,  diretor geral da Initiative

Cândida Almeida, diretora do DCIAP

João Botelho, realizador 

José Pacheco Pereira, historiador

Moderador:  Luís Reis Ribeiro 

2 ª  Sessão :  16 .45  h
Como es tão  e  vão  mudar  os  órgãos 
de  comunicação  soc ia l?  -  Um inquér i to 
às  pos ições  de  chefia  em Por tugal
Como evoluíram as redacções nos últimos anos e que segurança temos relativamente aos próximos 
cinco? Que impacto estão a ter as transformações tecnológicas nas notícias? E nos jornalistas, que 
novas competências lhes são exigidas? As barreiras entre o jornalismo e a publicidade estão amea-
çadas? E qual a importância de um jornalismo mais especializado?
Foi para estas e outras perguntas que foi pedida a opinião a jornalistas em cargos de responsabi-
lidade editorial através de um inquérito realizado pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião 
(CESOP) da Universidade Católica que terá a sua apresentação pública este sábado. O jornalismo e 
o seu futuro serão debatidos a partir das respostas dadas por dois terços das chefias de 21 órgãos de 
comunicação social portugueses. 

Oradores

Adelino Gomes – jornalista,  investigador PJS 

José Vítor Malheiros , jornalista 

Rogério Santos - diretor do CESOP (Centro de Estudos e Sondagens de Opinião) , 
Universidade Católica

Moderador:  Rui Peres Jorge 

Espaço aberto para debate
Todos os convidados esTão confirmados: apresenTações individuais de 10 a 15 minuTos cada. 

Intervalo:  16 .30 h


