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Introdução 

A presente recensão crítica tem como objetivo uma reflexão sobre o atual estado do 

jornalismo económico em Portugal. Esta reflexão visa aferir o trabalho que tem sido feito 

no sentido de democratizar o jornalismo económico e, em contrapartida, quais os pontos 

que merecem melhor tratamento. As críticas apontadas consistem na complexidade e 

tecnicidade da linguagem económica, da alineação dos temas abordados pelo jornalismo 

económico face às temáticas que preocupam o cidadão comum e a acusação de que o 

jornalismo económico serve uma agenda neoliberal. 

A análise será sustentada por trabalhos académicos na área do jornalismo económico e 

artigos de opinião de jornalistas e académicos. Para além disso, será sustentada com 

exemplos (nacionais e internacionais) explicativos da situação descrita. Tal significa que 

estes exemplos pretendem reforçar e ilustrar a ideia apresentada, não tendo como objetivo 

serem representativos de toda a realidade do jornalismo económico português. 

Para finalizar, serão apresentadas propostas para a melhoria do jornalismo económico no 

país, considerando os dados e os exemplos apresentados ao longo do trabalho; bem como 

uma reflexão da aplicabilidade destas na realidade social portuguesa.  

Esclarecimento de Conceitos 

Para o completa compreensão do desenvolvimento desta reflexão é necessário o 

esclarecimento de alguns conceitos que a compõe: “democratização” do jornalismo e 

“agenda neoliberal”. 

A democratização de algo – seja jornalismo, educação, arte, etc… - advém do conceito 

de “democracia” do grego demos cracia, o poder do povo. Neste contexto, o termo 

democratizar refere-se ao jornalismo e é sinónimo do ato de expandir a informação ao 

maior número de pessoas possível, tornando-a mais acessível quer a termos de conteúdo 

e linguagem quer a termos económicos. A democratização do jornalismo implica um 

acesso não restritivo à informação. 

O neoliberalismo é uma ideologia e modelo político que defende o mercado livre e a 

mínima ou nula intervenção do Estado, como forma de atingir o máximo progresso 

humano (Smith, 2019). Embora tenha em comum a herança do liberalismo clássico com 

o liberalismo moderno, o neoliberalismo surge como reação a períodos de estagnação 

económica e elevada dívida pública, na década de 70 (Smith, 2019). 



O revisitar do liberalismo clássico aliou-se a novos contributos, nomeadamente de 

Friedrich von Hayek e Milton Friedman, que argumentavam que medidas 

intervencionistas por parte do Estado resultariam em regimes totalitários e que as políticas 

fiscais do Governo perturbavam o funcionamento natural da economia e, portanto, o seu 

bom funcionamento (Smith, 2019). 

A acusação de que o jornalismo serve uma agenda neoliberal ou se deixa governar pela 

mesma, segundo Edward Herman e Noam Chomsky, é sustentada pelo argumento de que 

a informação passa por sucessivos “filtros”, nomeadamente: a orientação dos media para 

um modelo lucrativo de produção máxima no mínimo de tempo possível – dando 

prioridade a notícias curtas e que vendam (Chomsky, 1988).  

Este será o único dos “filtros” considerados na presente análise. Os restantes, a meu ver, 

encontram-se especificamente focalizados no contexto norte-americano – no qual os 

autores desenvolveram a obra Manufacturing Consent (1988). Em particular, a confiança 

total em fontes próximas de negócios, especialistas e governos e a utilização de uma 

agenda anticomunista como mecanismo de controlo da população (Chomsky, 1988).  

A Complexidade da Terminologia e a Alienação dos Temas 

Os jornalistas de economia têm vindo a aperceber-se de que a linguagem técnica que 

utilizam, caraterística do jornalismo económico, não é acessível ao cidadão comum 

(Shaban, 2014). Neste sentido, têm sido criticados, mesmo dentro da própria comunidade, 

por serem “demasiado técnicos” (Martins, 2007, p. 17). 

Perante esta evidência, na minha opinião, existem duas principais opções: aceitar que 

parte da sociedade vai ficar de fora ou modificar a linguagem de modo a incluir o maior 

número possível de indivíduos, sem comprometer a qualidade do trabalho apresentado.  

A segunda é mais desafiante e expõe, por um lado, o que tem sido feito no jornalismo 

económico para o democratizar e, por outro lado, o que ainda tem de ser melhorado. Isto 

porque, estas críticas são sinais do que tem de ser adaptado e não sinónimo de que nada 

tem sido feito para tornar o jornalismo económico acessível a um público mais vasto. 

Os jornalistas e outros profissionais da área da comunicação têm surgido com soluções 

criativas que se focam em desmistificar não só a complexa terminologia económica como 

também em diversificar o conteúdo em relação ao jornalismo económico tradicional. 



Alguns exemplos práticos deste avanço são: o podcast Money, Money, Money bem como 

a rúbrica 2:59, ambos do Expresso; programas explicativos como o Explained da Netflix 

produzido pela Vox, jornais online com breves explicações sobre terminologia económica 

como o ECO ou ainda artigos premiados de investigação económica como O Diabo Que 

Nos Impariu também do Expresso1.  

Estes exemplos, embora com significativas divergências, têm caraterísticas comuns que 

funcionam no sentido de tornar o jornalismo económico mais acessível:  

1. Utilizam uma linguagem corrente para desmistificar termos complicados - como 

O Diabo Que Nos Impariu faz com as “imparidades” ou como o ECO faz ao 

funcionar como dicionário de termos económicos, que permitem compreender 

notícias mais complexas. Existe ainda o recurso à infografia, neste caso, utilizado 

no artigo do Expresso como um resumo de toda a explicação anteriormente feita. 

2. Servem-se de analogias entre a complexa realidade económica e situações simples 

do quotidiano dos cidadãos – como faz o Explained num episódio dedicado ao 

mercado de valores, no qual explica todo o funcionamento da Bolsa a partir da 

banca de limonada de uma jovem chamada Jill. Tal como acontece em O Diabo 

Que Nos Impariu, no qual se pede ao leitor que imagine diversos enredos 

relativamente simples, mas que retratam a complexidade dos esquemas que 

resultaram nos 40 mil milhões em imparidades. Estas analogias foram igualmente 

utilizadas para materializar o próprio valor de 40 mil milhões de euros. 

3. O conteúdo que apresentam explica ao recetor como temas da atualidade o afetam 

quotidianamente, o público alvo não é um grupo restrito de investidores 

qualificados em busca de conselhos para os seus negócios. O podcast Money, 

Money, Money tem seguido esta linha, por exemplo, com títulos como Como vão 

estas eleições mexer com a minha carteira? ou Temos mais Economia e menos 

Centeno no Novo Governo? 

4. Mantêm a qualidade esperada e caraterística do jornalismo económico tradicional 

Estes avanços devem ser tidos não só como um exemplo do que representa, em teoria, um 

jornalismo mais inclusivo, mas também como uma exposição clara e exequível do que 

 
1 Os exemplos 2:59 e Explained não se dedicam exclusivamente a temas de jornalismo económico. No 

entanto, quando o fazem são um exemplo que retrata uma forma de democratização do jornalismo 

económico. É ainda discutível se séries como Explained são jornalismo. Neste caso, considerei que sim 

pois reúnem diversas fontes – tanto de base teórica como especialistas entrevistados para um propósito 

específico – e têm como missão a explicação de temas atuais e influentes no quotidiano dos cidadãos. 

https://expresso.pt/podcasts/money-money-money
https://expresso.pt/multimedia/259
https://www.netflix.com/pt/title/80216752
https://eco.sapo.pt/
https://expresso.pt/economia/2015-12-30-O-diabo-que-nos-impariu
https://expresso.pt/economia/2015-12-30-O-diabo-que-nos-impariu
https://expresso.pt/podcasts/money-money-money/2019-10-02-Money-Money-Money-3-Como-vao-estas-eleicoes-mexer-com-a-minha-carteira-
https://expresso.pt/podcasts/money-money-money/2019-10-02-Money-Money-Money-3-Como-vao-estas-eleicoes-mexer-com-a-minha-carteira-
https://expresso.pt/podcasts/money-money-money/2019-10-23-Money-Money-Money-6-Teremos-mais-Economia-e-menos-Centeno-no-novo-Governo-
https://expresso.pt/podcasts/money-money-money/2019-10-23-Money-Money-Money-6-Teremos-mais-Economia-e-menos-Centeno-no-novo-Governo-


pode ser feito para expandir este tipo de jornalismo: recurso a linguagem simples, 

metáforas e analogias e infografia. 

Relativamente ao conteúdo do jornalismo económico - os temas em que mais se focaliza 

- existe ainda uma grande parcela deste jornalismo fortemente tradicional.  

As notícias rápidas sobre os valores dos índices da Bolsa, as explicações breves e 

superficiais sobre o défice orçamental e a dívida pública, a inflação e as exigências de 

estabilidade da União Europeia ou a venda de grandes empresas a grandes empresários 

são exemplos de jornalismo económico tradicional, no seu estado mais cru. 

Ora, este tipo de jornalismo não pode terminar. A solução não passa pela eliminação 

abrupta de um formato de jornalismo que é já caraterístico do quotidiano de muitos. Passa 

sim, pela criação de uma alternativa real ao mesmo.  

Esta alternativa tornará o jornalismo económico útil para um maior número de pessoas, 

sendo a utilidade uma das principais caraterísticas do mesmo. Desde a sua génese que o 

jornalismo económico pretende informar a população sobre o estado da economia 

(Martins, 2007, p. 18). 

Assim, o que tem de ser melhorado encontra-se justamente relacionado com os avanços 

conseguidos: continuar e aprofundar estas novas formas de jornalismo económico, mas 

torná-las acessíveis à generalidade da população.  

Para além do poder económico ser limitativo, existe o fator cultural. Os veículos de 

informação desta nova forma de jornalismo económico têm de ser adaptados aos hábitos 

da população portuguesa.  

Considerando os exemplos apresentados: em 2016, apenas 2% da população portuguesa 

tinha uma subscrição na Netflix (Nunes, 2017), não existem dados sobre o consumo de 

podcasts em Portugal, no entanto, esta não parece ser uma tendência entre a população 

mais envelhecida ou de meia idade – a maioria da população portuguesa (Pordata, 2008).  

Em relação à leitura de notícias online, apesar de, em 2018, 63.3% da população 

portuguesa ler notícias online (Grupo Marktest, 2018), este número significa igualmente 

que cerca de 1/3 da população portuguesa não tem este hábito.  

A solução é transferir esta forma de jornalismo para meios de informação disponíveis em 

plataformas públicas e/ou gratuitas, mas manter intactos o seu conteúdo e qualidade.  



Na prática, colocar este tipo de conteúdo nos canais generalistas e/ou fazer com que estes 

os recomendem em horário nobre – embora tal possa gerar o risco de jogos de interesse 

por publicidade, é um risco que vale a pena tomar. Para além disso, os canais generalistas 

poderiam comprar programas estrangeiros neste registo, centrados em temas económicos. 

O Jornalismo Económico como Aliado da Agenda Neoliberal 

Para além do distanciamento da generalidade do público, quer pela sua linguagem quer 

pelo seu conteúdo, outra das grandes críticas feitas ao jornalismo económico é o facto de 

este servir uma agenda específica.  

O jornalismo económico tem sido acusado de se preocupar mais com a saúde do mercado 

para os investidores do que para a generalidade do público (Shaban, 2014). A produção 

de notícias económicas tem sido acusada de uma focalização excessiva em informar 

investidores e descrever o mercado ao invés de analisar as implicações sociais do 

funcionamento do mesmo (Shaban, 2014). 

Este tipo de críticas ganha mais força após a crise de 2008, os jornalistas de economia são 

acusados de retratar os produtos suspeitos em Wall Street como “algo que os investidores 

deveriam evitar ao invés de sinais de um sistema corrupto.” (Shaban, 2014). 

Ainda neste contexto, o jornalismo económico tem sido acusado de agir com o objetivo 

de manter as relações de poder e influência já instaladas num sistema socioeconómico 

neoliberal, ao relatar sempre os acontecimentos como se este fosse o único sistema 

possível para que se exista em sociedade (Chomsky, 1988).  

Considerando a afirmação no contexto português, esta verifica-se, por exemplo, em 

relação à existência de dogmas como "toda a dívida é má" e “contas certas” como objetivo 

derradeiro de um Governo. 

Para além disso, a fugacidade que carateriza atualmente a produção jornalística é 

sustentada por estes moldes: é menos dispendiosa e mais lucrativa que jornalismo de 

investigação ou mais explicativo (Chomsky, 1988). A base neoliberal focalizada na 

resposta a uma procura crescente de mais notícias tem a consequência de um jornalismo 

que não se foca em escrever para que o público o compreenda realmente.   

Embora estas sejam críticas feita à generalidade dos media e embora, na minha opinião, 

não sejam tão significativas no caso português, merecem reflexão. 



A questão de quem deve supervisionar quem supervisiona é, para mim, o mais relevante 

desta crítica. Os jornalistas, bem-intencionados ou não, têm o crucial papel de fazer a 

“limpeza” da informação, através de “sucessivos filtros”, para que esta seja compreendida 

pelo recetor (Chomsky, 1988).  

Este processo de decisão tem de ser o mais objetivo possível e apresentar, sempre que 

existam, as várias perspetivas sobre a mesma história. Em teoria, a meu ver, para 

responder às acusações de que o jornalismo económico serve uma agenda 

socioeconómica basta encontrar o contraditório e apresentá-lo ao público.  

Em defesa do jornalismo económico, não é fácil não servir uma agenda capitalista ou 

neoliberal, sendo que, é exatamente num sistema global de mercado livre, 

progressivamente mais focado no capital, que a economia atua e se desenvolve na 

atualidade. Quer se goste do sistema quer não, não faria sentido que o jornalismo 

económico retratasse uma realidade diferente daquela em que a economia existe 

realmente.  

O que deve começar a ser incluído em notícias económicas que passam nos grandes meios 

– como jornais de referência e o telejornal – são explicações claras sobre o que se está a 

falar.  

Estas explicações não precisam de ser longas nem complexas, devem servir-se de 

definições curtas, claras e objetivas (como faz o ECO) e/ou o recurso clássico a analogias 

que transformam grandes complexidades económicas em simples, mas ilustrativas, 

narrativas. 

Por exemplo, em vez de mencionar apenas que o défice vai diminuir e que serão 

cumpridas as metas estabilidade financeira, explicar que metas são estas e o que significa 

o défice em relação à dívida pública.   

Ou ainda, quando anunciada uma queda dos impostos diretos explicar que parte do 

rendimento do contribuinte volta a pertencer-lhe, mas também que estes são impostos de 

cariz redistributivo pois variam de acordo com o rendimento do contribuinte.  

É crucial que estas explicações se mantenham num tom objetivo, isto é, os conceitos 

devem ser explicados do ponto de vista económico, sem qualquer juízo de valor. Por 

exemplo, no primeiro caso, seria correto e pertinente explicar quais as metas do governo 

para a estabilidade financeira, mas não dizer que o dinheiro para tal sairá da saúde ou da 



educação pois a relação entre os fatores pode não ser direta. No segundo caso, para 

explicar o que são os impostos diretos é importante manter uma definição económica e 

não ideológica que afirme, por exemplo, que estes são os impostos mais “justos”.  

Estes são apenas exemplos que demonstram, por um lado, a facilidade com que os 

jornalistas terão, graças à sua formação e prática jornalísticas, em passar a mensagem de 

forma esclarecedora e; por outro lado, o desafio de manter a imparcialidade em 

explicações mais detalhadas do que a clássica descrição de uma notícia.  

Conclusão 

Concluindo, considerando todos os dados e exemplos anteriormente apresentados, o 

jornalismo económico deve ser:  

1. Útil, para o maior número possível de pessoas, o que implica a compreensão dos 

conceitos apresentados e o entendimento por parte do recetor de o porquê de certa notícia 

ser relevante para o quotidiano. 

2. Acessível, através de meios públicos e/ou gratuitos e com recurso a instrumentos como 

as metáforas e analogias, infografias explicativas ou de síntese e definição de conceitos 

económicos em linguagem o mais corrente possível. Esta última poderá ser concretizada 

com recurso a meios já existentes, nomeadamente o jornal ECO como dicionário 

económico. 

3. Distante de qualquer bias, procurando sempre apresentar um contraditório. E assim, 

capaz de ultrapassar, ou pelo menos atenuar, a sua servidão perante certas agendas. 

Estas mudanças têm como objetivo alcançar um bem maior que elas próprias, pretendem 

ser o motor da real compreensão do jornalismo económico e consequente fortalecimento 

da democracia. Sendo que, a população não será tão facilmente manipulada e as 

potenciais agendas escondidas nos media não terão futuro.  

A grande incógnita será a reação do público a algo tão denso e explicativo, em contraste 

com a maior parte do conteúdo que consome diariamente. 

Pessoalmente, creio e espero que a reação do público seja positiva. No entanto, não deixa 

de ser irrealista pensar que a maioria da população, após um longo dia, tenha tempo ou 

disposição para este tipo de jornalismo. Infelizmente, nunca será possível arranjar uma 

solução ótima para toda a população. 



O importante é que o jornalista cumpra a sua missão de informar, realmente, a população. 

Quando o ónus está do outro lado, ou seja, quando é o recetor que opta ou é condicionado 

pelas suas circunstâncias a não consumir este tipo de informação, há muito pouco que um 

jornalista possa fazer.  

Para combater os desafios existentes com as soluções apresentadas é preciso ter em mente 

que ninguém perde com estes avanços. Deve avançar-se sem medo e com a consciência 

de que os especialistas entendem toda a informação direcionada para o cidadão comum, 

mas que o contrário não é verdade. 
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