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A Entidade Reguladora para a Comunica~ao S oc ial entendeu que existiu falta 

de rigor, isen~ao e imparcialidade por parte do canal 

AtEntidade Reguladora para a Comunicac;:ao Social (ERC) condenou ontem de fonna 
~"eemente" 0 Porto Canal por ter partilhado pllblicamente (no programa de televisao 

~Uni"erso POlio - da Bancada") mensagens de correio eletronico alegndnmente do Sport 

Lisbon Benfica e de conteudo privado, Nn deliberac;:ao da ERC, n que 0 i teve acesso, 

entendeu estar ~ausente qualquer proposito sel'io de informar" pOl' parte do canal, 

ncreseentado que n divulgac;:ao dos e-mails suscitava a afetac;:ao do bom nome do quei.xoso 
- 0 Benfiea. 

o easo remete para os dins 6, 13, 21 e 27 dejunho de 2017, onde Julio Magalhaes, 

director~geral de inforlllm;ao, entretenimento e conteudos do POlio Canal e do online, e 

Tiago Girao, jornalista de desporto, comentaram pllblieamente 0 eontet'ido confidencial. 

o Benfiea, na otiea de queixoso, nao reeonheee a vel'acidade dos e~mails, alegando ainda 

que nao existiu UIll trabalho jonlalistico na difusao dos mesmos, mas sim "a intenc;:ao de 

atingir 0 born nome e dignidade da queixosa e dos seus dirigentes e colaboradores atraves 

de efabulac;:Oes narrativns falsns~. 



 

o POitO Canal sustentou a sua defesa dizendo que nao tinha qualquer intem;ao de 

prejudicar 0 nome do clube adversario. Informou ainda que, face a acusa~ao da pratica de 

infra~ao continua, os bens eram "eminentemente pessoais" e, pOl' isso, nao const a em 

nenhnm ponto provas de qne estao a violaI' a lei. 

A ERC, apos analisar as quat ro sessOes do progmma em questao, declara que 0 jom alista 

Tiago Girao "nao questiona, nao contradita, nao solicita 0 devido enquadramento e 

contextualiza~ao, nao solicita i ndica~6es de fo ntes, nem as fornece ele proprio". A 

modera~ao do programa falha no direito de resposta, real~a a ERC. Relembra ainda os 

deveres dos jornalistas de rigor, isen~ao e imparcialidade que, segundo a mesilla entidade 

reguladora, nao foram cumpridos. 

Lei d n prote~iio de dad os Se, it data a que se reportam 05 fact os, as novas regras de 

prote~ii.o de dados do Regulamento Geral de Prote~ii.o de Dados (RGPD) ja estivessem a 

ser aplieadas. 0 caso seria certamente mais dramatico para 0 Porto Canal. Com efeito, se 

os casos relatados ua delibera~ii.o da ERC ti\'essem side praticadosja com 0 RGPD, 0 

queixoso poderia ter reeorrido a Comissao Nacional de Prote~ao de Dados (CNPD), que 

poderia vir a aplicar ao denunciado uma coima de valor mais elevado, consoante 0 que 

eonsiderasse justo e adequado. 

Quem 0 explicou ao i foi a advogada Claudia Martins: no easo, para ter existido ullla fuga 

de informa~ao, ao tere m sido divulgados emails confidendais, significa que 0 sigilo 

profissional nao foi respeitado, bem como que os emails foram divulgados sem 0 

consentimento previo das partes envolvidas. 

Em materia de prote<;D.o de dados, a partilha das mensagens estaria sujeita a fiscaliza~ao 

e supervisao por pmte da CNPD, que "possivelmente poderia abrir um inquerito para 

perceber de que fortna e que esta divulga<;D.o de dados pessoais se processou", declarou a 

advogada. 

Aberto 0 processo, 0 denunciado ficaria sujeito a coimas e a responsabilidades criminais: 

o limite maximo previsto pelo RGPD e de 20 milhoes de euros. 

Contudo, Claudia Martins acredita que esse valor s6 sera aplicavel em "drcunstandas 

excecionais", por exemplo, a empresas que tratem dados pessoais em grande escala, 

como e 0 caso das "redes socia is, operadoras de teleeomunica«oes, baneos ou hospitais". 

No easo em questao, as coimas aplicar-se-iam a cada um dos quatro dins de exibi«ao do 

programa, por terem sido varios emails, somando diversas multas. 

*Te:t.·to editado par Marta F. Reis 
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