
Questionário de 2022
ranking mundial

liberdade de imprensa

Versão em português

Introdução

0.1 Que fatores impedem o exercício livre e independente do jornalismo no seu país?

O contexto político

Discordo

totalmente

Não estou de

acordo

Não discordo

nem concordo Concordo

Concordo

totalmente

O contexto

económico

Discordo

totalmente

Não estou de

acordo

Não discordo

nem concordo Concordo

Concordo

totalmente

O quadro legislativo

Discordo

totalmente

Não estou de

acordo

Não discordo

nem concordo Concordo

Concordo

totalmente

O contexto

sociocultural

Discordo

totalmente

Não estou de

acordo

Não discordo

nem concordo Concordo

Concordo

totalmente

As violências contra

os jornalistas

Discordo

totalmente

Não estou de

acordo

Não discordo

nem concordo Concordo

Concordo

totalmente

Contexto político

1.1 Que influência tem o governo na redação dos seguintes meios de comunicação?

Meios de comunicação

favoráveis à sua ação

Sem

influência

alguma

Pouca

influência Sem opinião

Um influência

significativa

Uma influência

fortíssima

Meios de comunicação

desfavoráveis à sua

ação

Sem

influência

alguma

Pouca

influência Sem opinião

Um influência

significativa

Uma influência

fortíssima

Meios de comunicação

públicos

Sem

influência

alguma

Pouca

influência Sem opinião

Um influência

significativa

Uma influência

fortíssima



1.2 O processo de concessão de licenças audiovisuais é transparente?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Não, muito pouco

Não, de forma

alguma

1.3 Qual é o grau de autonomia em relação ao poder político dos seguintes dirigentes?

Dirigentes do organismo

de regulamentação

audiovisual

Totalmente

autónomos

Globalmente

autónomos Sem opinião

Pouco

autónomos

Nada

autónomos

Dirigentes do setor

audiovisual público

Totalmente

autónomos

Globalmente

autónomos Sem opinião

Pouco

autónomos

Nada

autónomos

1.4 Os representantes do governo e outros políticos atuam de modo a garantir a liberdade da

imprensa?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Raramente

Não, de forma

alguma

1.5 Existe informação independente do governo nos meios de comunicação com mais audiência?

Nos canais públicos

de televisão e rádio

Sim,

totalmente Sim, bastante Sem opinião Muito pouco

Não, de forma

alguma

Nos canais privados

de televisão e rádio

Sim,

totalmente Sim, bastante Sem opinião Muito pouco

Não, de forma

alguma

Nos jornais e

periódicos

Sim,

totalmente Sim, bastante Sem opinião Muito pouco

Não, de forma

alguma

1.6 Acontece que os meios de comunicação públicos escondam informações sensíveis sobre o

governo ou a administração, que são divulgadas pelos meios privados?

Nunca, todas as

informações são

divulgadas Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

1.7 Durante o período eleitoral, o tempo de uso de palavra é respeitado equitativamente pelos

meios audiovisuais?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Não, muito pouco

Não, de forma

alguma



1.8 Fora dos períodos eleitorais, o governo obriga os meios de comunicação a conceder-lhe tempo

para uso de palavra…

...sem conceder um

período de tempo à

oposição? Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

...sem ser

interrogado pelos

jornalistas? Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

1.9 Com que facilidade o governo pode obter a demissão de…

...jornalistas do

setor audiovisual

público?

Muito

dificilmente Dificilmente Sem opinião Facilmente

Muito

facilmente

...jornalistas de

meios de

comunicação

privados?

Muito

dificilmente Dificilmente Sem opinião Facilmente

Muito

facilmente

...dirigentes do

audiovisual

público?

Muito

dificilmente Dificilmente Sem opinião Facilmente

Muito

facilmente

...dirigentes de

meios de

comunicação

privados?

Muito

dificilmente Dificilmente Sem opinião Facilmente

Muito

facilmente

...dirigentes do

organismo de

regulamentação de

audiovisuais?

Muito

dificilmente Dificilmente Sem opinião Facilmente

Muito

facilmente

1.10 O governo favorece (acesso a conferências de imprensa, entrevistas...) certos meios de

comunicação de acordo com o…

...o seu

posicionamento

político (linha editorial

favorável ao governo)? Nunca Raramente Sem opinião Regularmente

Sistematicam

ente

...a proximidade entre

homens políticos e

proprietários dos meios

de comunicação? Nunca Raramente Sem opinião Regularmente

Sistematicam

ente



1.11 O acesso ou a cobertura jornalística de uma ou mais zonas do território foram restringidos

(proibição administrativa, controlo estrito pelas autoridades, recusa de vistos, etc.) nos últimos 12

meses?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

1.12 Nos últimos 12 meses, algum grupo político cometeu as seguintes ações contra jornalistas ou

meios de comunicação?

Desacreditação

pública Nunca Raramente Sem opinião Regularmente

Sistematicam

ente

Insultos públicos Nunca Raramente Sem opinião Regularmente

Sistematicam

ente

Ameaças explícitas

ou implícitas Nunca Raramente Sem opinião Regularmente

Sistematicam

ente

Incitação ao ódio Nunca Raramente Sem opinião Regularmente

Sistematicam

ente

1.13 Os meios de comunicação pública dão a palavra a todas as tendências políticas?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Não, quase sempre

Não, de forma

alguma

1.14 Os cidadãos podem interagir diretamente com os jornalistas, sem controlo nem vigilância do

Estado, em particular com o objetivo de lhes comunicarem informações?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Não, dificilmente

Não, de forma

alguma

1.15 Com relação ao assassinato de jornalistas nos últimos 12 meses, as autoridades fizeram o

possível para garantir que os culpados fossem perseguidos e, se necessário, punidos?

Que eu saiba, não

foi assassinado

nenhum jornalista

As autoridades

deram um conjunto

de respostas

satisfatórias em

todos os casos

As autoridades avançam

sempre no sentido de levar

a tribunal os culpados, mas

em certos casos poderiam

esforçar-se mais

As autoridades

não tentaram

levar a tribunal

pelo menos

num caso

As autoridades

impediram a

aplicação da justiça

pelo menos num caso



1.16 Qual é o nível de controlo exercido pelas autoridades relativamente ao conteúdo jornalístico

presente na Internet?

Tanto quanto eu saiba,

os conteúdos

jornalísticos não são

filtrados

Por vezes

filtrados, mas

muito raramente

Há um filtro bem

direcionado para um

número muito

reduzido de assuntos

A censura é uma

prática comum em

relação a inúmeros

assuntos

A censura é muito

grande e pode ser

aplicado a qualquer

temática

1.17 Foram eliminadas ou bloqueadas contas individuais numa rede social a pedido das autoridades

devido à publicação ou partilha de conteúdo jornalístico nos últimos 12 meses?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

1.18 As autoridades públicas ou os principais atores políticos organizam e/ou apoiam campanhas de

desinformação ou de propaganda massiva?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

1.19 Nos últimos 12 meses, o acesso à Internet ou às redes sociais foi interrompido de modo

ilegítimo pelas autoridades?

Não Sim

Quadro jurídico

2.1 O Pacto Internacional relativo aos Direitos Civis e Políticos foi ratificado?

Sim Não Não sei

2.2 A liberdade de expressão e de imprensa é garantida…

...na Constituição? Sim Não

…na lei? Sim Não

2.3 As leis que garantem esses direitos impõem restrições que não estão de acordo com o direito

internacional em matéria de liberdade de opinião e de expressão?

Não, de forma

alguma Muito pouco Sem opinião Sim, bastante Sim, totalmente

2.4 As leis prevêm penas privativas de liberdade em matéria de difamação?

Não Sim



2.5 A lei garante o sigilo das fontes dos jornalistas?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Muito pouco

Não, de forma

alguma

2.6 A lei garante o direito de acesso à informação pública?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Muito pouco Não, de forma alguma

2.7 A lei garante o direito dos jornalistas formarem sindicatos?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Muito pouco Não, de forma alguma

2.8 A lei prevê mecanismos para garantir o pluralismo e a independência editorial?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Muito pouco Não, de forma alguma

2.9 A lei prevê mecanismos de proteção contra processos abusivos contra jornalistas ou meios de

comunicação?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Muito pouco Não, de forma alguma

2.10 Essas leis garantem efetivamente os direitos que proclamam?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Muito pouco Não, de forma alguma

2.11 As restrições permitidas à liberdade de expressão (proteção dos direitos de outrem, segurança

nacional, ordem pública, saúde pública ou moral) são utilizadas de modo abusivo para restringir a

liberdade de imprensa?

Não, de forma alguma De maneira excepcional Sem opinião Sim, às vezes Sim, regularmente

2.12 As leis contra o terrorismo, o separatismo e/ou extremismo são usadas contra jornalistas?

Não, de forma alguma De maneira excepcional Sem opinião Sim, às vezes Sim, regularmente

2.13 A lei prevê condições restritivas…

…para criar um média?

Não, de forma

alguma

Muito

pouco Sem opinião Sim, bastante

Sim,

totalmente

…para aceder à

profissão de jornalista?

Não, de forma

alguma

Muito

pouco Sem opinião Sim, bastante

Sim,

totalmente



2.14 A lei permite sanções administrativas contra jornalistas/meios de comunicação (retirada do

cartão de imprensa, suspensão do meio de comunicação, etc.)?

Não, de forma

alguma

De maneira

excecional Sem opinião Sim, às vezes Sim, regularmente

2.15 A lei permite que as autoridades censurem conteúdos, especialmente em sites Web, sem a

aprovação de um juiz?

Não, de forma

alguma

De maneira

excecional Sem opinião Sim, às vezes Sim, regularmente

2.16 As plataformas digitais censuram conteúdos jornalísticos cumprindo ordens judiciais ou

administrativas, em contradição com os padrões internacionais?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

2.17 A legislação em vigor estabelece a condenação por crimes de opinião, tais como blasfémia ou

falta de respeito contra as autoridades?

Não Sim

2.18 A lei permite a vigilância generalizada ou seletiva da atividade de todos ou certos jornalistas?

Não, de forma alguma

Em casos

raríssimos Sem opinião Sim, muitas vezes

Sim, permite exercer uma

vigilância generalizada

2.19 Quando jornalistas são processados, eles têm direito a um julgamento justo (recurso judicial

efetivo perante um órgão jurisdicional independente deliberando em processo contraditório e público,

susceptível de recurso)?

Sim,

sistematicamente

Sim, na maioria

dos casos Sem opinião Raramente Nunca

2.20 Os jornalistas são frequentemente condenados pela sua atividade, quer por crimes de

imprensa, quer por crimes e delitos comuns?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente



2.21 São lançadas sistematicamente investigações quando são cometidos crimes contra jornalistas,

e essas investigações analisam a ligação entre o crime e a atividade jornalística da vítima?

Sim,

sistematicamente

São sistematicamente reveladas, mas

por vezes não analisam a ligação com a

atividade jornalística da vítima

Sem

opinião

Não são reveladas

sistematicamente

Não são nunca

reveladas

2.22 Iniciam-se processos judiciais que levam a condenações ou absolvições de acordo com o

direito internacional em matéria de liberdade de opinião e de expressão?

Sim, sistematicamente Sim, na maioria dos casos Sem opinião Raramente Nunca

2.23 Existem programas para proteger os jornalistas e se existem são eficazes?

Sim, totalmente Sim e bastante eficazes Sem opinião Sim, mas pouco eficazes Não existem

Contexto económico

3.1 Existem meios de comunicação independentes, isto é, meios cuja redação dispões de liberdade

total para assumir uma posição no seio do espaço público sem qualquer restrição exercida

pelos seus proprietários ou pelo poder político?

Sim, muito Sim, bastante Sem opinião Raríssimo Não, de forma alguma

3.2 A regulamentação ou autorregulação aplicada no país favorece o facto de dar uma prioridade

adequada ao conteúdo jornalístico nas redes digitais?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Muito pouco Não, de forma alguma

3.3 Os jornalistas que desejam divulgar informações dispõe de um acesso de qualidade suficiente e

preço acessível à Internet?

Sim, totalmente

Sim, mas nem todos

beneficiam Sem opinião

Não, este acesso não é

garantido

Não, pouquíssimas pessoas

beneficiam de acesso

3.4 A imprensa escrita dispõe de meios adequados e acessíveis de impressão e divulgação, abertos

a todos?

Sim, totalmente

Sim, mas poderiam ser mais

desenvolvidas Sem opinião

Não, esses meios são

limitados, mas isso não

impede a imprensa de

funcionar

Esses meios são muito

limitados e ameaçam

o funcionamento da

imprensa



3.5 O estado faz publicidade e concede subvenções à imprensa de forma equitativa a todos os

meios de comunicação?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Não, muito pouco Não, de forma alguma

3.6 Os meios de comunicação privados devem adaptar os seus conteúdos para poderem receber

subvenções do estado?

Não Sim

3.7 As restrições enunciadas abaixo impedem o lançamento de meios de comunicação privados

independente?

Exigências

administrativas

Não, de forma

alguma

Não, muito

pouco Sem opinião Sim, bastante

Sim,

totalmente

Exigências

financeiras

Não, de forma

alguma

Não, muito

pouco Sem opinião Sim, bastante

Sim,

totalmente

3.8 Os jornalistas beneficiam de convites luxuosos, de participação em viagens de imprensa ou

qualquer outro benefício em espécie que possa influenciar a objetividade de suas publicações?

Não, nunca Muito raramente

Por vezes, mas

excecionalmente

Muito

frequentemente

Sistematicamente

ou quase

3.9 O poder político pressiona os anunciantes para favorecerem certos meios de comunicação?

Não Sim

3.10 Acontece que jornalistas sejam pagos por outra entidade que não seja o seu empregador

regular com o intento de influenciar as suas publicações?

Não, nunca Muito raramente

Por vezes, mas

excecionalmente

Muito

frequentemente

Sistematicamente

ou quase

3.11 Os conflitos de interesses dos proprietários de meios de comunicação são frequentemente

fonte de autocensura para os jornalistas?

Não, nunca Muito raramente

Por vezes, mas

excecionalmente

Muito

frequentemente

Sistematicamente

ou quase



3.12 Até que ponto está concentrada a propriedade dos meios de comunicação?

É compartilhada

por inúmeros

atores, públicos e

privados

É compartilhada

por um número

razoável de

atores Sem opinião

É compartilhada

por alguns atores

Muitíssimo

concentrada

3.13 Que quota de meios de informação generalistas privados pertence a grupos com interesses em

outros setores económicos?

Muito pouco Fraca Média Muito importante Importante

3.14 Que influência tem o poder económico nas redações dos meios de comunicação enunciados

abaixo?

Meios de

comunicação

públicos Muito pouco Fraca Média

Muito

importante Importante

Meios de

comunicação

privados Muito pouco Fraca Média

Muito

importante Importante

3.15 Os anunciantes que trabalham com os meios de comunicação podem influenciar a linha e

âmbito editorial da imprensa?

Não, de forma

alguma

Não, muito

pouco Sem opinião Sim, bastante Sim, totalmente

3.16 Jornalistas foram ameaçados ou influenciados através de meios de corrupção?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

3.17 Os meios de informação têm condições para atingir a estabilidade financeira?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Dificilmente Não, de forma alguma

3.18 Os proprietários dos meios de informação limitam a independência editorial desses meios?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

3.19 A concorrência entre meios de informação permite exercer um jornalismo de qualidade?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Não, dificilmente Não, de forma alguma



3.20 A propriedade dos meios de comunicação é transparente?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Não, muito pouco Não, de forma alguma

3.21 O beneficiário efetivo, quer dizer a pessoa ou entidade controladora dos meios de

comunicação, está identificada?

Sempre Na maioria dos casos Sem opinião Raramente Nunca

3.22 A redação jornalística, os conteúdos e publicidade patrocinados estão diferenciados de

maneira clara?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Não, muito pouco Não, de forma alguma

3.23 As funções jornalísticas estão claramente diferenciadas do papel económico e comercial, no

seio dos meios de comunicação?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Não, muito pouco Não, de forma alguma

Contexto sociocultural

4.1 Os cidadãos, em geral, confiam na credibilidades dos meios de informação e dos conteúdos

que eles divulgam?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Não, muito pouco Não, de forma alguma

4.2 Os caricaturistas são visados por campanhas de ódio ou incitados a autocensurarem-se?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

4.3 A prática do jornalismo é proibida ou impedida segundo os critérios abaixo:

Nacionalidade Não Sim

Origem étnica Não Sim

Origem social Não Sim

Religião Não Sim

Género ou sexo Não Sim

Orientação sexual Não Sim

Língua Não Sim



4.4 O pluralismo de opiniões nacionais país está representado nos meios de comunicação?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Não, muito pouco

Não, de forma

alguma

4.5 Os jornalistas praticam a autocensura com medo de serem vítimas de represálias?

Processos judiciais (multas,

encarceramento Não Sim

Ameaça à carreira ou reputação Não Sim

Ameaça à integridade física do jornalista

ou dos seus familiares, no local de

trabalho, no domicílio Não Sim

4.6 Globalmente, os meios de comunicação dispõem de liberdades para fazerem revelações

sobre...

...o poder político? Sim Não

...o poder económico? Sim Não

...o poder religioso? Sim Não

...o poder militar? Sim Não

...a polícia / a justiça? Sim Não

...a criminalidade organizada? Sim Não

…os grupos armados? Sim Não

4.7 Os meios de comunicação podem abordar assuntos sensíveis do ponto de vista cultural sem

provocar manifestações importantes de contestação popular?

Sim, totalmente Sim, bastante Sem opinião Não, dificilmente

Não, de forma

alguma

4.8 Grupos sócio-culturais solicitam censura?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

Segurança

5.1 Foram agredidos jornalistas nos últimos 12 meses?

Não Sim



5.2 Foram torturados jornalistas ou vítimas de tratamentos cruéis e degradantes nos últimos 12

meses?

Não Sim

5.3 Foram assassinados jornalistas nos últimos 12 meses?

Não Sim

5.4 Foram detidos arbitrariamente jornalistas nos últimos 12 meses ou há atualmente jornalistas

presos?

Não Sim

5.5 Foram raptados ou desapareceram jornalistas nos últimos 12 meses?

Não Sim

5.6 Certos jornalistas correm riscos psicoemocionais inerentes à sua atividade (desacreditação

pública do seu trabalho, ameaças verbais diretas, campanhas de assédio)?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

5.7 Certos jornalistas são assediados moralmente no seu local de trabalho?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

5.8 Certos jornalistas ou meios de informação foram vítimas de apreensão ou danificação do seu

equipamento ou das instalações em que trabalham?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

5.9 Certos jornalistas ou meios de comunicação foram vítimas de hacking ou bloqueio das suas

contas nas redes sociais ou sites Web?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

5.10 Os jornalistas foram alvo de outros tipos de prejuízos profissionais (perda de emprego ou de

salário, por exemplo) devido ao seu trabalho?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente



5.11 Foram vigiados ou espiados jornalistas pelas autoridades?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

5.12 As fontes dos jornalistas são vítimas de coerção física ou moral?

Nunca Raramente Sem opinião Regularmente Sistematicamente

5.13 Pode dar-nos precisões sobre casos específicos ou adicionar comentários?


