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GRUPO SCD,SA
- SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
PRINCÍPIOS EDITORIAIS DO GRUPO
Trata-se a SCD - Sociedade de Comunicação para o Desenvolvimento duma audaciosa iniciativa nacional
que se posicionou no panorama da comunicação social, das tecnologias e dos conteúdos em Março de 2007
para encarar os desafios da acelerada revolução tecnológica de comunicação e de informação e - pelas vias
das indústrias do audiovisual, do broadcast, da multimédia e dos conteúdos digitais - contribuir e fomentar a
prestação de serviços a favor da cidadania e do desenvolvimento da sociedade cabo-verdiana em geral, dos
mercados de informação, de educação e de entretenimento.
Neste contexto, a SCD tem sido portadora dum processo simbólico em contínua construção, ano após ano,
pela assunção dum discurso, dum campo e dum poder autónomos aos demais da realidade do país. Essa
posição refere-se a um grupo institucional de diversas áreas de iniciativas, como parte de ampla estratégia de
disposição dum corajoso e benevolente contributo de incontestável utilidade pública, a partir duma abordagem
privada de compromissos empresariais.
Assim decorrem os Princípios Editoriais do grupo composto, ao momento, pela TIVER, pela RÁDIODIA e
pela PLATAFORMA DIGITAL (com inclusão de TIVER.CV, TV24NET), entre outros a serem inaugurados em
breve. Por conseguinte, de se relevar uma dimensão institucional no desenvolvimento de relações públicas
(identidade e imagem em busca duma consistente força atractiva e duma sustentável implantação
independente) e uma outra dimensão dos conceitos no processo de construção simbólica dos conteúdos
jornalísticos e informativos.
Das iniciativas do grupo institucional logo atrás citadas, destacam-se os princípios geradores:
✓ Implementação duma Estratégia de participação oficial na vida do país, para os diversos resultados no
médio e longo prazos.
✓ Formação duma nova Imagem de participação, de utilidade e de independência.
✓ Imposição de atributos duma actividade de media com e para uma informação de qualidade.
✓ Valores da prática jornalística, com excepção da parte relativa à participação do público na produção de
notícias. Valores cuja defesa e de progresso geral e permanente do país é um imperativo do jornalismo do
grupo de comunicação social sob a posição institucional da SCD - Sociedade de Comunicação para o
Desenvolvimento.
✓ Princípios como o jornalista se procederão diante das fontes, do público, dos colegas e do veículo para o
qual trabalha.
O GRUPO SCD – SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO PARA O DEENVOLVIMENTO (proprietária da TIVER, da
RÁDIODIA, da TIVER.CV, da TV24NET e de outros a serem inaugurados na plataforma digital) dispõe desta
declaração de Linhas Editoriais, indicativa dum espaço estratégico de comunicação global e sistémica de fácil
acesso às populações e audiências, numa inovadora alternativa para a educação, o entretimento e a
transformação das sua vidas.
Assim se expõe os Princípios Editoriais com forte aposta na inovação e com vista a: explorar a actualidade
sobre os mais diversos domínios; tratar de publicações informativas, educativas e comunicacionais para o
desenvolvimento, pontificando-se a produção da notícia e difusão dos conteúdos pelos diferentes veículos sob
e plataforma sob a coordenação da SCD-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÂO PARA O DESENVOLVIMENTO.

TIVER, SA
Televisão Independente de Cabo Verde

- A Televisão que se afirma, fazendo serviço público.
________
PERFIL DO CANAL
A Tiver, SA - Televisão Independente de Cabo Verde – apresenta-se como a primeira estação de manifestação
privada do arquipélago, iniciada, oficialmente, em 2007.
No cumprimento dos dez anos de vida, constitui-se, assertivamente, numa arrojada iniciativa empresarial que
se posicionou para enfrentar os desafios da acelerada revolução tecnológica ao nível audiovisual, e
proporcionar a Cabo Verde um forte e contributivo instrumento de participação plural e democrática no seu
processo de desenvolvimento mental, espiritual e psicológico.
Como objectivos centrais tem, no plano interno, fazer chegar a todo o arquipélago a informação de carácter
actualista e de pendor instrutivo, bem como de promover a vida nacional em todos os seus domínios, ao lado
de ter de fomentar o entretenimento, a sã convivência e a integração dos indivíduos nas abordagens de
desenvolvimento, e dos cidadãos no espírito da coesão nacional. No plano externo, é determinação assumida
levar, gradualmente, o mais relevante da vida cabo-verdiana à diáspora radicada nas quatro partes do Mundo,
bem como trazer a actualidade dessas comunidades ao interior do arquipélago.
Regista-se que a TIVER, SA tem estado a crescer de utilidade, suportada (sem fundamentada razão pela
ausência de compensação do Estado, até então) em boa parte, pela política de produção interna de programas
reflectidos na sua grelha de emissão diária, semanal e quinzenal. A estação emite cerca de 16 a 17 horas
diárias, numa evolução crescente desde 2008. E o propósito é chegar, em 2017, às 24horas diárias
É esse o espírito no qual repousa o desenvolvimento da programação editorial e difusora da TIVER, SA, tendo
Cabo Verde como a grande fonte de inspiração e mobilização.
ESTATUTO EDITORIAL
Praia, Setembro 2017 (última Actualização)
Com base no comprometimento de Informar, Entreter e Educar, trata-se:
1- Duma Estação televisiva generalista, cujo principal objecto é a difusão de uma programação de qualidade e
rigor informativo, destinada, de si, a todos os estratos de audiência e de integração nacional.
2- Duma Estação televisiva que respeita os princípios deontológicos da Comunicação Social e a ética
profissional do jornalismo, assim como se rege pela boa-fé dos telespectadores, e ética social do público em
geral.
3- No espírito generalista que sustenta o desenvolvimento de toda a acção programática editorial e difusora da
Estação, os programas respeitam uma variação opcional em quantidade e em tipologia, para os quais a sua
produção interna tem o propósito de promover a vida nacional em todos os seus domínios, ao lado de fomentar
o entretenimento, a sã convivência e a reunião dos indivíduos nas abordagens de desenvolvimento, e dos
cidadãos no espírito da coesão nacional.

4- Na observância da função informativa, a Estação reserva-se de pendor inconfundível actualista, de interesse
público, rigorosa, plural, objectiva e de pendor instrutivo da notícia televisiva da mesma.
5- A informação da estação presta-se a promover a responsabilidade e a tolerância, excluindo quaisquer
incitamentos à prática de crimes ou à violação de direitos fundamentais, respeitando em qualquer circunstância
o sigilo das suas fontes de informação.
6- No espírito generalista que sustenta o desenvolvimento de toda a acção programática editorial e difusora da
Estação, os programas respeitam uma variação opcional em quantidade e em tipologia, para os quais a sua
produção interna tem o propósito de promover a vida nacional em todos os seus domínios, ao lado de fomentar
o entretenimento, a sã convivência e a reunião dos indivíduos nas abordagens de desenvolvimento, e dos
cidadãos no espírito da coesão nacional.
7- É reconhecido pela Estação o direito de resposta a qualquer pessoa cujo bom nome e reputação se possam
considerar afectados por facto inverídico ou erróneo veiculado nas suas emissões. Este direito deverá, pois,
ser exercido nas condições fixadas na lei que o regular.
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A ADMINISTRAÇÃO

RÁDIODIA
Rádio Dimensão Atlântica, 104.7 fm
PERFIL RÁDIO
A RÁDIODIA fará um novo tipo de radiofónico generalista regional em sinal aberto e online. Caracterizado pela
ligação entre o audiovisual e o escrito, a Rádio, com os seus espaços de notícias, valorizará os jornais-síntese
diários, acompanhando o ritmo impressionante da informação que corre o mundo, ao minuto.
A RÁDIODIA marca um estilo de permanente desenvolvimento do saber, da cultura geral e da formação social
especializada. O entretenimento, com a animação musical nacional e universal geral é aqui dominante, quer
como som ambiente dos conteúdos, quer como espaços dedicados à riqueza musical nacional, pela promoção
e divulgação em programas próprios dos artistas e dos géneros musicais. O que assume um perfil dinâmico,
atractivo, distinto e para os novos hábitos de consumo radiofónico, na ligação de todos os cabo-verdianos,
internos e na diáspora, pela exploração das potencialidades das novas tecnologias digitais.
ESTATUTO EDITORIAL
1- A RÁDIODIA rege-se pelo princípio de independência face aos poderes instituídos sejam estes de carácter
político, económico ou religioso ou quaisquer outros. Os jornalistas da RÁDIODIA não podem exercer cargos
que se tornem incompatíveis com a sua actividade de jornalista.
2- A RÁDIODIA tem como regra geral o rigor. Neste âmbito, com o cruzamento das informações e sempre
confirmadas, ouvindo as várias partes envolvidas, os rádio-ouvintes terão ao seu dispor uma Informação com
independência, pluralismo e objectividade.
3- A RÁDIODIA compromete-se a respeitar os princípios deontológicos e a ética profissional do código
jornalístico sem prejuízo de, em sede própria, promover um debate alargado sobre o futuro da comunicação
social e as suas responsabilidades numa sociedade cada vez mais mediatizada e co-responsável.
4- A RÁDIODIA compromete-se a respeitar a confidencialidade das suas fontes e a proteger a identidade de
quem o solicite e de quem ache apropriado.
5- A T RÁDIODIA não irá pactuar com situações dúbias no tratamento informativo. E compromete-se a não
abusar das fontes anónimas como base central para o desenvolvimento de qualquer matéria informativa.
6- A RÁDIODIA entende a informação como uma arte nobre que deve obedecer aos critérios do rigor, da
isenção e da objectividade de modo a que juízo final caiba sempre, em última análise, ao consumidor da
matéria informativa. Comprometemo-nos, igualmente, a não prosseguir fins meramente comerciais, nem
abusar da boa-fé do público encobrindo ou deturpando a informação. Do mesmo modo, os jornalistas da
RÁDIODIA comprometem- se a não pactuar com situações de auto-censura ou de censura interna no
tratamento informativo.
7- A RÁDIODIA privilegia o trabalho de investigação, indispensável ao formato jornalístico da grande
reportagem, e as perguntas directas e fechadas.
8- A RÁDIODIA trabalha para a consolidação de um jornalismo agressivo e explicativo, mas nunca
sensacionalista.

9- A RÁDIODIA reconhece que o desenvolvimento das Novas Tecnologias e o acesso generalizado às mais
variadas fontes de informação contribuem para o desenvolvimento do ser humano e para o aprofundamento da
democracia e, como tal, compromete-se a combater tabus, preconceitos e estereótipos no escrupuloso respeito
pela Carta Universal dos Direitos do Homem.
10- A RÁDIODIA assume-se, igualmente, como uma intransigente defensora do Ambiente e da preservação dos
recursos naturais.
11- A RÁDIODIA tem consciência do papel social dos órgãos de comunicação social e, por isso, não se irá
abster de promover debates e outras iniciativas que promovam o pluralismo de opinião no sentido de levar
mais longe o esclarecimento da opinião pública.
12- A RÁDIODIA defende o bom senso na análise, o bom gosto na abordagem, a criatividade no ângulo que se
escolhe, o investimento no background da informação, a emotividade na exposição sem que, para isso, se
perca o rigor e a complementaridade.
13- Promover e desenvolver a identidade cultural regional e nacional.
14- Afirmar-se num distinto meio de diversão e ocupação dos tempos livres dos ouvintes.
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PLATAFORMA SCD

TIVER.CV / TV24NET
PERFIL WEB SITE / CANAL WEBTV / RÁDIODIA ONLINE
A TIVER.CV, também traduzida em TV24NET, dedica-se a um novo tipo de jornalismo online, caracterizada
pela ligação entre o audiovisual e o escrito. O site, com a sua página de notícias escritas, valorizará as
chamadas hard news, acompanhando o ritmo alucinante da informação ao minuto, em 24 anos.
Neste contexto, a TIVER.CV / TV24NET é o site e canal internet cabo-verdiano que recorrerá ao suporte
audiovisual para, em directo e on demand, promover a divulgação de factos, opiniões e ideias num mundo
cada vez mais globalizado, onde os modelos tradicionais de informação já não conseguem corresponder às
necessidades existentes.
Aqui, pretende-se que as notícias escritas estejam ligadas ao seu desenvolvimento audiovisual, para que o
ciberespectador tenha, no mesmo espaço, todos os ângulos da informação, sem perdas de tempo e em
diferentes suportes.
Outras partes duma inovadora plataforma tecnológica serão apostas de integração, com outros canais de rádio
e televisão para a infirmação, a educação e o entretenimento neste sistema, com vista, sempre, o cada vez
maior interesse público geral. A promoção da motivação e da construção de valores de cidadania, de união
entre as pessoas e das famílias cabo-verdianas são linhas de conteúdos de boa influência para a sociedade
em geral.

ESTATUTO EDITORIAL
1- A TIVER.CV / TV24NET tem como regra geral o rigor, cruzando sempre as informações e confirmá-las,
ouvindo as várias partes envolvidas.
2- A TIVER.CV / TV24NET rege-se pelo princípio de independência face aos poderes instituídos sejam estes
de carácter político, económico ou religioso ou quaisquer outros. Os jornalistas da TIVER.CV / TV24NET não
podem exercer cargos que se tornem incompatíveis com a sua actividade de jornalista.
3- A TIVER.CV / TV24NET compromete-se a respeitar os princípios deontológicos e a ética profissional do
código jornalístico sem prejuízo de, em sede própria, promover um debate alargado sobre o futuro da
comunicação social e as suas responsabilidades numa sociedade cada vez mais mediatizada e coresponsável.
4- A TIVER.CV / TV24NET compromete-se a respeitar a confidencialidade das suas fontes e a proteger a
identidade de quem o solicite e de quem ache apropriado.
5- A TIVER.CV / TV24NET não pactuará com situações dúbias no tratamento informativo. E compromete-se a
não abusar das fontes anónimas como base central para o desenvolvimento de qualquer matéria informativa.
6- A TIVER.CV / TV24NET entende a informação como uma arte nobre que deve obedecer aos critérios do
rigor, da isenção e da objectividade de modo a que juízo final caiba sempre, em última análise, ao consumidor

da matéria informativa. Comprometemo-nos, igualmente, a não prosseguir fins meramente comerciais, nem
abusar da boa fé do público encobrindo ou deturpando a informação. Do mesmo modo, os jornalistas da
TV24NET comprometem-se a não pactuar com situações de auto-censura ou de censura interna no tratamento
informativo.
7- A TIVER.CV / TV24NET privilegia o trabalho de investigação, indispensável ao formato jornalístico da
grande reportagem, e as perguntas directas e fechadas.
8- A TIVER.CV / TV24NET trabalha para a consolidação de um jornalismo agressivo e explicativo, mas nunca
sensacionalista.
9- A TIVER.CV / TV24NET reconhece que o desenvolvimento das Novas Tecnologias e o acesso generalizado
às mais variadas fontes de informação contribuem para o desenvolvimento do ser humano e para o
aprofundamento da democracia e, como tal, compromete-se a combater tabus, preconceitos e estereótipos no
escrupuloso respeito pela Carta Universal dos Direitos do Homem.
10- A TIVER.CV / TV24NET assume-se, igualmente, como uma intransigente defensora do Ambiente e da
preservação dos recursos naturais.
11- A TIVER.CV / TV24NET tem consciência do papel social dos órgãos de comunicação social e, por isso,
não se irá abster de promover debates e outras iniciativas que promovam o pluralismo de opinião no sentido de
levar mais longe o esclarecimento da opinião pública.
12- A TIVER.CV / TV24NET defende o bom senso na análise, o bom gosto na abordagem, a criatividade no
ângulo que se escolhe, o investimento no background da informação, a emotividade na exposição sem que,
para isso, se perca o rigor e a complementaridade.
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