
Abaixo-assinado
Ensino superior
contra multas
a jornalistas
estagiários

protesto Responsáveis de
instituições de ensino que
lecionam Jornalismo enviam
carta a ministros, em protes-
to contra decisão da CCPJ

"Porque esta questão toca não ape-
nas a vida dos j ovens que preten-
dem tornar-se jornalistas mas tam-
bém a própria renovação da pro-
fissão, considera-se que a CCPJ
[Comissão da Carteira Profissional
de Jornalista] prestará um melhor
serviço no âmbito das suas com-
petências se adotar uma postura
mais pedagógica e menos sancio-
natória." Os diretores de nove cur-
sos de Jornalismo e Comunicação
Social uniram-se num abaixo-as-
sinado contra a recente decisão da
CCPJ de poder vir a sancionar o

jornal Públicopor publicar traba-
lhos realizados por estagiários cur-
riculares. O aviso por parte da en-
tidade que emite os títulos profis-
sionais da profissão surgem na
sequência da decisão do diário do

grupo Sonae em adotar o sistema
de coassinatura. Na prática, os es-

tagiários curriculares assinam os
seus textos, com a designação
"editado por", à qual se acresce o
nome de um jornalista sénior
acreditado pela CCPJ.

No abaixo-assinado, enviado a
Nuno Crato, ministro da Educação
e da Ciência, Miguel Poiares Ma-
duro, que detém a pasta da comu-
nicação social, e a Pedro Mourão,
presidente da CCPJ, os diretores
dos cursos da Universidade da Bei-
ra Interior, Escola Superior de Co-
municação Social de Lisboa, Uni-
versidade Nova de Lisboa, Univer-
sidade de Coimbra, Universidade
de Trás-os-Montese Alto Douro,
Universidade do Minho, Universi-
dade de Lisboa, Universidade do
Porto e Instituto Politécnico de Se-
túbal manifestam a sua "preocu-
pação" com a "iniciativa da CCPJ"
e afirmam entender como "franca-
mente positiva a integração dos es-
tudantes nas redações por perío-
dos que permitam a interiorização
dos contextos específicos do exer-
cício do jornalismo". Os responsá-
veis pedem que a "CCPJ e as enti-
dades governamentais" revejam "a
iniciativa desencadeada no início
de julho" e mostram-se disponíveis
para um "debate público alargado"
sobre este assunto, "no sentido de
se clarificar e uniformizar práticas
que permitam tanto o respeito pela
profissão como a boa formação
dos estudantes". R.C.


