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EDITORIAL

A revista Media e Jornalismo apresenta neste número algumas das comunica-
ções apresentadas no encontro internacional dedicado ao tema “Media na Europa 
– Media Europeus”, organizado pela Network em Sociologia da Comunicação e In-
vestigação sobre os Media, da European Sociological Association (ESA) e pelo CIMJ, 
acolhido pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lis-
boa, em 17 e 18 de Outubro de 2008. Este número da revista Media & Jornalismo inclui 
uma separata digital, disponível no site do CIMJ (www.cimj.org), contendo os artigos 
apresentados pelo conjunto de investigadores que participaram no encontro e cujos 
textos não integram a a versão impressa da revista. O leitor encontrará aí um conjun-
to de pesquisas diversas no campo dos media, abrangendo temáticas como a comu-
nicação organizacional, os usos sociais da tecnologia, o género, a cultura visual, o 
jornalismo e a participação dos leitores e a defi nição da esfera pública, que afi rmam 
a vitalidade e a interdisciplinaridade das ciências da comunicação.

O critério adoptado para a selecção dos textos que integram a revista foi a sua 
temática europeia, já que recebemos igualmente contributos de elevado valor cien-
tífi co que, no entanto, se afastam de uma refl exão sobre os media e a Europa. Espe-
ramos contribuir para o aprofundamento teórico do tema proposto, sendo certo que 
continuamos a sentir necessidade de compreender melhor a construção discursiva 
a que chamamos Europa, nos seus vários enquadramentos culturais, sociais, econó-
micos e políticos.

A Network que agrupa os investigadores do campo da comunicação e dos media 
no interior da ESA, actualmente coordenada pelos professores Peter Ludes, da Uni-
versidade de Bergen, Alemanha, e Roy Panagiotopoulou, da Universidade de Atenas, 
estruturou a conferência de Lisboa em 3 áreas: Media na Europa: perspectivas de 
Portugal e Espanha; Impacto dos media e práticas jornalísticas na Europa; Media Eu-
ropeus: enquadramentos sociais e políticos. Foi em torno destes eixos que construí-
mos a selecção de textos que encontrarão neste número da Media e Jornalismo, in-
tegrando ainda um conjunto de quatro recensões sobre livros de referência na área. 

Destacamos o contributo de Peter Ludes que, num texto traduzido para Português 
pela primeira vez, traça a geneologia e aponta o futuro para uma sociologia europeia, 



6  |  MEDIA&JORNALISMO

necessariamente, segundo o autor, em diálogo com o mundo globalizado, capaz de 
apreender as diferenças internas entre os países e centrada em torno das práticas 
culturais, sociais e políticas induzidas pelas novas tecnologias. Uma Europa, portanto, 
da comunicação, dos media e das redes, para cujo entendimento o nosso campo de 
estudos tem um papel determinante. 

A paisagem comunicativa europeia continua a ser infl uenciada pelas novas tec-
nologias, pelo quadro regulatório imposto pela UE e pelas leituras nacionais dos vá-
rios Estados membros. Constatamos um défi ce de estudos interdisciplinares sobre a 
esfera pública europeia e os seus cidadãos, as redes europeias de comunicação, os 
confl itos entre Estados, dentro e fora da UE, bem como análises comparativas que 
ajudem a defi nir clusters de países, no que diz respeito à produção, ao consumo e à 
recepção de conteúdos mediáticos no espaço europeu. 

Estamos profundamente gratos às entidades que nos ajudaram a organizar este 
encontro, designadamente ao Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, nas pes-
soas do seu director, dr. Paulo de Almeida Sande, e dra. Sofi a Empis, e à Escola Su-
perior de Comunicação Social. O nosso obrigado igualmente aos investigadores da 
Network e autores dos textos, nossos parceiros e interlocutores neste diálogo aca-
démico em busca da Europa dos cidadãos.  
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