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Resumo 

Um jornalismo orientado para o lucro económico pode ser encarado atualmente como a 

principal raiz dos mais desafiadores problemas que parecem colocar entraves ao 

desenvolvimento de uma imprensa livre, marcada pelo pluralismo e pela diversidade 

existentes nos media. Vivemos, em Portugal, num sistema mediático concentrado e 

protagonizado por um reduzido leque de empresas que controlam a informação que chega 

até ao público todos os dias. Entendemos que se torna essencial perceber se esta estrutura 

de mercado de oligopólio põe em causa a qualidade da informação, no sentido da 

diversidade de temas abordados pelos media, bem como de um produto jornalístico 

diferenciado entre os variados órgãos de comunicação. Os objetivos desta dissertação 

consistem em avaliar o grau de homogeneidade dos conteúdos de órgãos de comunicação 

pertencentes a um mesmo grupo de media. Para isso, baseamo-nos na análise de conteúdo 

do produto noticioso de dois jornais portugueses do mesmo grupo, o Diário de Notícias 

e o Jornal de Notícias, do Global Media Group, quer das suas versões tradicionais, em 

papel, quer das suas plataformas digitais. As conclusões desta dissertação apontam para 

a existência de um padrão de semelhança de conteúdos entre os dois jornais nos meios 

impresso e online, sendo ela mais evidente no online. O grau de semelhança em termos 

quantitativos não assume, no entanto, contornos significativos. 

 

Palavras-chave: Concentração; Media; Pluralismo; Qualidade; Homogeneidade 
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Abstract 

Currently, a profit driven journalism is seen as one of the most challenging issues that 

seem to halt the development of a free press, marked by the pluralism of ideas and the 

diversity of media. In Portugal, we live in a concentrated mediatic system that is led by a 

reduced number of companies that control the information that reaches the public every 

day. We realize that it is essential to understand whether this oligopolistic market 

structure compromises information quality or not, both in theme diversity and in a 

diversified journalistic content amongst different social communication companies. The 

aim of this dissertation is to assess the homogeneity rate of the journalistic product in 

different social communication companies that are part of the same media group. To 

accomplish that we base our analysis in the content of two Portuguese newspapers from 

the same group, Diário de Notícias and Jornal de Notícias, detained by Global Media 

Group, both in their traditional paper versions and their online platforms. The conclusions 

of this dissertation point to the existence of a pattern in the resemblance of the content 

between both newspapers and their online counterparts, being it more pronounced in the 

online part. The homogeneity rate, however, is not quantitatively significant. 

 

Keywords: Concentration; Media; Pluralism; Quality; Homogeneity 
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Introdução 

A comunicação social constitui hoje a maior fonte de informação acessível a grande parte 

dos cidadãos. Enquanto veículos de informação, os jornais, as rádios, as estações de 

televisão e as recentes plataformas online de conteúdos transportam notícias, e outros 

géneros de informação, que contribuem para a construção social da realidade do público 

que atingem. No fundo, os media acabam por fornecer ferramentas básicas ao cidadão 

para que ele possa ler e entender o mundo em que vive, tendo nele participação ativa. 

Partindo deste princípio, “não estudar o pano de fundo em que se joga a definição dos 

sistemas de comunicação e as estruturas de poder que permanentemente o configuram 

significa a não habilitação para a análise dos resultados informativos, culturais e 

simbólicos e das suas causas e consequências sociais” (H. Sousa, 2006, p. 9). Isto significa 

que, ao sermos influenciados diariamente pelos conteúdos que chegam até nós através 

dos meios de comunicação, se torna muito relevante compreender o ambiente onde eles 

se inserem e os desafios atuais a ele associados. 

 Comecemos por sublinhar que um sistema mediático se deve reger pelos valores 

essenciais de rigor, transparência, pluralismo, ética, entre outros pilares indispensáveis 

que marcam o funcionamento de uma imprensa livre, considerada uma condição sine qua 

non de um sistema democrático. Os media assumem, assim, uma gigante responsabilidade 

que, aparentemente, poderá ser posta em causa com o crescimento de fenómenos atuais 

como a concentração da propriedade dos meios de comunicação. Não constituirá 

novidade que a indústria dos media tem como uma das suas características a tendência 

para a concentração empresarial. Ainda assim, a consequente formação de conglomerados 

de media, por si só, não tem de significar, obrigatoriamente, que uma ou mais dimensões 

do jornalismo ficam afetadas. O problema, caso contrário, reside nos possíveis efeitos que 

a concentração mediática pode despoletar para o jornalismo e, consequentemente, para a 

sociedade por ele influenciada. Como assinala Paulo Faustino (2011, p. 63), “à medida 

que as empresas de media se expandem para explorar economias de escala, a qualidade 

jornalística poderá sofrer e a pluralidade de fontes diminuir”, derrubando os valores 

centrais de uma imprensa livre, acima referidos, que funcione enquanto garante da 

democracia e enquanto “Quarto Poder”, responsável pela função de ser watchdog do 

Governo. 
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 No cerne da questão residem os principais riscos globais habitualmente associados 

ao movimento de concentração empresarial neste setor, sendo eles o enfraquecimento do 

pluralismo e da diversidade nos media, já que se teme que a “existência de poucos 

proprietários no mundo da comunicação social possa potenciar o afunilamento de vozes, 

expressões políticas e manifestações culturais”, além de um cenário em que o peso 

económico dos grupos em crescimento lhes “confira poder ou influência nas matérias a 

noticiar, interferindo até na abordagem a dar ou nas questões a silenciar” (Silva, 2008, p. 

671). Aquilo que poderá ser uma agravante a este cenário é o facto de vivermos num 

tempo em que a informação é rápida e abundante, mas não necessariamente diversa. Na 

realidade, a informação que chega, por meio de vários órgãos de informação, ao público, 

tende a ser exatamente a mesma (Boczkowski, 2010, p. 6). Esta homogeneização da 

informação entre os vários media também limita as abordagens e perspetivas apresentadas 

aos cidadãos dos assuntos da atualidade. Ao mesmo tempo, “ao veicularem as mesmas 

notícias, os veículos de comunicação reproduzem a ideologia dominante” (Coelho & 

Cardoso, 2016, p. 72). A homogeneização de conteúdos jornalísticos pode ser justificada 

por vários fatores e um deles consiste na “influência direta da concentração da 

propriedade no setor da comunicação” (ibid.). 

Posto isto, e uma vez que tentar avaliar o pluralismo nos media portugueses seria 

demasiado ambicioso e até inexequível, os objetivos desta dissertação vão no sentido de 

averiguar em que medida a concentração dos media, em Portugal, poderá originar, de 

alguma forma, uma homogeneização de conteúdos em jornais pertencentes a um mesmo 

grupo deste setor. Focamo-nos na imprensa tradicional e online, já que, de acordo com 

Paulo Faustino (2012), o mercado de diários portugueses é o que evidencia níveis de 

concentração mais elevados (p. 45). Para poder cumprir estes objetivos, baseamo-nos 

num estudo de caso realizado através da análise de conteúdo do produto noticioso das 

editorias de Política, Economia e Internacional de dois jornais portugueses do mesmo 

grupo de media, o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, do Global Media Group, 

quer das suas versões tradicionais, em papel, quer das suas plataformas digitais. Da 

definição dos objetivos, surge a necessidade de encontrar um ponto de partida para a 

concretização do estudo empírico. Assim, seguem-se as perguntas de investigação 

elaboradas, bem como as hipóteses a elas relativas. 
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Perguntas de investigação e hipóteses colocadas 

Antes de seguir com qualquer estudo, no âmbito das ciências sociais, é necessário, 

como avançam Quivy e Campenhoudt (2008), no seu “Manual de Investigação em 

Ciências Sociais”, organizar as ideias, definindo um ponto de partida. Segundo os autores, 

esse ponto de partida concretiza-se numa pergunta de investigação “através da qual o 

investigador tenta exprimir o mais exactamente possível o que procura saber, elucidar, 

compreender melhor” (ibid., p. 32). É possível que, a esta primeira pergunta de partida, 

sejam acrescentadas outras que se revelem pertinentes para a investigação em causa. No 

entanto, é a primeira pergunta elaborada que vai consistir no fio condutor de todo o 

estudo. E, para a sua correta elaboração, existem vários critérios. Uma boa pergunta de 

investigação deve, segundo Quivy e Campenhoudt (2008), ser clara e precisa, bem como 

exequível – e, portanto, realista – e pertinente. Os autores afirmam que, ao cumprir estas 

condições, a pergunta de partida consistirá num excelente guia para o investigador. Deste 

modo, para este estudo em particular, procurou-se elaborar uma pergunta de investigação 

(P1) que cumprisse os requisitos já enunciados, de forma a responder aos objetivos desta 

dissertação. A esta pergunta foi ainda acrescentada uma outra para não tornar a primeira 

demasiado complexa, já que o objetivo é as perguntas de investigação serem simples e 

claras. Assim, temos: 

P1: Qual o grau de semelhança entre os conteúdos noticiosos publicados nas 

edições impressas do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias? 

Esta primeira pergunta de investigação tem como objetivo perceber se os órgãos de 

comunicação que fazem parte do objeto de estudo se copiam nos artigos noticiosos das 

suas versões em papel e, para ela, foi ainda formulada uma hipótese. “(…) As hipóteses 

de trabalho, que constituem os eixos centrais de uma investigação, apresentam-se como 

proposições que respondem à pergunta de partida” (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 46). 

Estas hipóteses colocadas vão sendo verificadas ou refutadas, consoante os resultados da 

pesquisa e da análise elaborada ao longo da investigação. De notar que, ainda segundo os 

mesmos autores, uma hipótese de trabalho representa uma pressuposição que só pode ser 

testada “quando existe uma possibilidade de decidir, a partir da análise de dados, em que 

medida é verdadeira ou falsa” (2008, p. 145). Dito isto, para a primeira pergunta de 

investigação, temos: 
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Hipótese 1: O grau de semelhança dos conteúdos é elevado e os jornais 

apresentam um número reduzido de peças produzidas e assinadas pelos jornalistas das 

respetivas redações. 

A segunda pergunta de investigação elaborada (P2) diz respeito, por outro lado, 

aos espaços jornalísticos online de cada um dos jornais: 

P2: Qual o grau de semelhança entre os conteúdos noticiosos das versões online 

do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias? 

Hipótese 2: Existe uma homogeneidade de conteúdos entre as edições online dos 

dois jornais, sendo esta menos evidente do que nas edições tradicionais.  

A acrescentar às hipóteses já apresentadas, surge ainda uma outra proposição, diretamente 

relacionada com a análise levada a cabo nesta investigação, sendo ela: 

Hipótese 3: Os conteúdos noticiosos das plataformas online dos dois diários 

generalistas apresentam uma maior diversidade de temas entre si do que os das suas 

versões tradicionais, em papel. 

A presente dissertação está, então, dividida em quatro capítulos principais: o 

primeiro diz respeito ao enquadramento teórico elaborado no sentido de explorar a 

temática em causa; o segundo aborda a metodologia adotada para a realização do estudo 

empírico, com a explicação de todos os passos dados; o terceiro apresenta os dados 

obtidos resultantes da análise de conteúdo, bem como a interpretação dos mesmos; e o 

quarto e último capítulo, antes das considerações finais, desenvolve uma breve discussão 

dos resultados do estudo de caso. 
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Capítulo I – Contextualização Teórica 

Em qualquer investigação, antes de passar à parte empírica que, nesta dissertação, se 

concretiza num estudo de caso, deve explorar-se a temática em questão para se 

esquecerem possíveis preconceitos e desenvolver, ao mesmo tempo, uma capacidade de 

reflexão e postura crítica perante o conhecimento que se vai adquirindo. Ele conquista-se 

sobretudo através de uma pesquisa, de base teórica, de todos os assuntos pertinentes para 

a investigação em causa. As leituras relacionadas com o tema e a pesquisa de trabalhos 

semelhantes, e das suas respetivas conclusões, são condições essenciais para que se 

conduza um estudo sob uma determinada perspetiva, estando informado, ao máximo, do 

que já foi investigado sobre o tema. Por outro lado, o enquadramento teórico deste 

trabalho servirá também de alicerce para justificar a crescente pertinência da grande 

temática aqui em questão. Começamos, assim, por estabelecer relações entre meios de 

comunicação social, jornalismo e democracia, para passarmos a analisar o fenómeno, 

aparentemente inevitável, da concentração dos media. Ao mesmo tempo, exploramos as 

possíveis consequências desta realidade para o jornalismo e para a sociedade, terminando 

com a exposição dos principais grupos mediáticos existentes em Portugal e com o 

panorama atual de regulação dos media. 

 

1.1. Meios de comunicação social, jornalismo e democracia 

Não será exagerado afirmar que o jornalismo desempenha um papel vital enquanto 

garante da democracia. Idealmente, uma imprensa livre fornece aos cidadãos informação 

sobre o mundo em que vivem, expondo possíveis “abusos de poder dos seus governantes” 

e providenciando-lhes, ao mesmo tempo, “ferramentas vitais ao exercício dos seus 

direitos” (Traquina, 2002, pp. 118-119). Assim, os meios de comunicação devem assumir 

o compromisso, perante a sociedade, de refletir e expressar as necessidades e 

preocupações dos seus cidadãos. 

 É precisamente com base nestes princípios que assenta a noção da imprensa 

enquanto um “Quarto Poder”, um watchdog do Governo e um exemplo de liberdade de 

expressão. Segundo Nelson Traquina (2002), este conceito remonta à própria história da 

democracia enquanto sistema político emergente dos séculos XVII e XVIII e subsiste até 

hoje, ou deveria subsistir, “em todas as nações (incluindo Portugal) que atingiram um 
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sistema social baseado no princípio «um Homem, um voto»” (ibid., p. 117). Os termos 

“media”, “jornalismo” e “democracia” tornam-se, assim, indissociáveis, sendo 

impensável a sobrevivência de uma democracia sem uma imprensa livre e a permanência 

de uma imprensa livre numa ditadura (ibid.). Aliás, a própria função do jornalismo é 

precisamente “informar o público sem censura” (Traquina, 2005, p. 23). 

Segundo o professor americano Thomas Patterson (2002), independentemente das 

diferenças existentes entre os vários países regidos por um sistema democrático, os media 

devem sempre ocupar uma posição dominante, no sentido de poder livremente “criticar 

as acções do Governo e o comportamento daqueles que ocupam o poder” (p. 35). Segundo 

este cientista político, este poder confere à imprensa três funções:  

Transmitir ao público uma imagem fiável e rigorosa do mundo; proporcionar aos 

media a possibilidade de acesso aos acontecimentos e ao público a possibilidade 

de reagir ao que efectivamente se passa no mundo, em vez de apenas ao que uma 

determinada classe ou governo possam dizer; e dar voz à opinião dos cidadãos e 

não apenas aos governantes ou aos detentores de outras formas de poder 

permitindo aos jornalistas estarem atentos e denunciarem os abusos. (ibid.)  

Estas funções, que acabam por se concretizar no desempenho de um papel fulcral 

por parte dos media, no que diz respeito à preservação de uma sociedade livre, só se 

tornam possíveis devido à enorme importância que o jornalismo têm vindo a ganhar 

enquanto veículo de informação para os cidadãos. Isto porque, como afirma Armando 

Vara (2002, p. 28), “cada vez menos o conhecimento e o saber sobre a sociedade são 

adquiridos em contacto directo com os factos ou os eventos, sendo, pelo contrário, cada 

vez mais adquiridos por via indirecta, isto é, através dos grandes meios de comunicação”. 

De facto, à medida que os meios de comunicação vão crescendo, vão-se tornando 

igualmente importantes influenciadores diretos das decisões dos cidadãos, conferindo 

este contexto, aos media, um enorme poder. Um poder que, alerta Vara (2002), vem 

acompanhado de uma gigante responsabilidade: “os media, pelo universo que atingem, 

pelo tipo de mensagem que emitem e pela centralidade que detêm no interior do sistema 

democrático, transportam consigo exigências de responsabilidade que provavelmente não 

encontram paralelo noutras esferas de actividade profissional” (ibid., pp. 28-29). Assim, 
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acrescenta ainda, “os valores que atravessam esta esfera têm necessariamente de ser 

genuinamente intercambiáveis com os valores constitutivos da democracia” (ibid., p. 29). 

Apesar da ligação óbvia e indiscutível entre media, jornalismo e democracia, não 

podemos negar a existência de ameaças, de várias naturezas, que colocam em causa o 

ideal de uma imprensa livre, que salvaguarda os sistemas livres e democráticos e que 

protege os seus cidadãos, entre elas: 

(…) constrangimentos de natureza económica, interesses de grupos políticos, 

lobbies que funcionam por dentro dos próprios media, manipulações mais ou 

menos directas dos vários poderes, chantagem exercida sobre profissionais de 

comunicação quando não sobre as próprias empresas, acções de propaganda 

directa exercida pelas empresas de tratamento de imagem ou empresas de 

comunicação. (Araújo, 2002, p. 20)  

A liberdade de imprensa não deve, deste modo, ser encarada como uma garantia. Em todo 

o mundo, ela é procurada com lutas diárias (ibid.). 

Bill Kovach e Tom Rosenstiel (2004) são já nomes incontornáveis no que diz 

respeito ao estudo das funções que os media devem desempenhar nas sociedades 

democráticas. Na obra “Os Elementos do Jornalismo: O que os profissionais do 

jornalismo devem saber e o público deve exigir”, os autores defendem que o jornalismo 

deve ser verdadeiro e leal para com os cidadãos e, como tal, deve obedecer aos seguintes 

“elementos” básicos (ibid., pp. 22-23): 

“- A primeira obrigação do jornalismo é com a verdade; 

- Sua primeira lealdade é com os cidadãos; 

- Sua essência é a disciplina da verificação; 

- Seus praticantes devem manter independência daqueles a quem cobrem; 

- O jornalismo deve ser um monitor independente do poder; 

- O jornalismo deve abrir espaço para a crítica e o compromisso público; 
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- O jornalismo deve empenhar-se para apresentar o que é significativo de forma 

interessante e relevante; 

- O jornalismo deve apresentar as notícias de forma compreensível e proporcional; 

- Os jornalistas devem ser livres para trabalhar de acordo com sua consciência”. 

Estes são princípios que envolvem requisitos de rigor, verificação de fontes – que, como 

veremos, são importantes componentes para a prática de um jornalismo plural –, 

confirmação de factos e outros elementos que conferem credibilidade às informações e 

que são condições inerentes a uma imprensa livre. 

Uma vez que os media constituem os principais canalizadores da informação que 

chega até ao público todos os dias, será um erro não incluir na lógica “imprensa livre = 

democracia” o conceito de pluralismo da informação. Aliás, segundo Elsa Costa e Silva 

(2013, p. 102), “um dos parâmetros de aferição do papel dos media para a qualidade 

democrática das sociedades diz respeito à expressão do pluralismo e da diversidade”.  

Vejamos, então, de que forma é que o pluralismo contribui para esta equação. 

 

1.1.1. O pluralismo nos media como parte obrigatória da equação 

De acordo com o autor espanhol Marcial Murciano (2006, pp. 115-116), todos os meios 

de comunicação devem reger-se pelos mesmos valores básicos: “a liberdade de expressão, 

o pluralismo e o acesso a informação diversa e de qualidade”, sendo que os últimos 

valores podem estar também diretamente ligados ao conceito de pluralismo. O pluralismo 

de ideias ou de informação não encontrou ainda uma definição universal clara ou simples 

de ser entendida. Pelo contrário, o conceito de pluralismo nos media revela-se bastante 

complicado e abstrato, envolvendo várias dimensões. Assim, a única certeza relativa ao 

pluralismo é que ele consiste numa “realidade complexa e multidimensional” (Faustino, 

2011, pp. 21-22). 

 Apesar de não estar estabelecida uma definição exata para o conceito de 

pluralismo nos media, Faustino (2011, p. 22) adianta, citando Battaggion e Vaglio (2007), 

que existem e podem ser identificadas circunstâncias obrigatórias para que ele exista, 

nomeadamente a “extensão da cobertura de temas relevantes” e a “diversidade de pontos 

de vista” expostos nos meios de comunicação. Também Murciano (2006) assinala que o 
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pluralismo está na base dos princípios da liberdade de expressão e de informação e que 

se consegue, sobretudo, através da garantia de uma “diversidade informativa” fornecida 

ao público, sustentada na “variedade de fontes de informação apresentadas e utilizadas” 

(p. 117). O mesmo autor defende que os meios de comunicação, ao disporem de uma 

oferta “variada e diversificada de conteúdos de informação e de cultura”, acabam por ser 

um espelho da sociedade, refletindo as “grandes inquietudes dos diferentes interesses e 

das principais ou mais relevantes forças sociais” (ibid., p. 116). 

 Ainda que estas condições necessárias à promoção do pluralismo nos media se 

possam aplicar a este conceito no seu geral, importa distinguir aqui pelo menos duas das 

suas possíveis dimensões. Falemos, então, de pluralismo externo e de pluralismo interno. 

O pluralismo externo diz respeito, principalmente, à “multiplicidade de meios de 

comunicação social” existente (Lopes, 2015, p. 19). Como acrescenta Faustino (2011, p. 

22), esta dimensão externa “consubstancia-se na existência de um elevado número de 

canais, títulos, websites controlados por players diferentes, de modo a garantir a 

existência de um elevado número de vozes independentes”. Por outro lado, o pluralismo 

interno tem a ver com a diversidade de temas e fontes que cada órgão de comunicação 

apresenta. A estas duas dimensões, podem ainda ser acrescentadas componentes 

específicas do pluralismo nos media, nomeadamente o pluralismo político, cultural, entre 

outros (Lopes, 2015, p. 19). 

 Segundo Faustino (2011), os estudos sobre pluralismo interno nunca são muito 

objetivos ou quantitativos, já que aferir o grau de pluralismo existente é uma intenção 

ambiciosa, no sentido em que o próprio conceito em causa engloba, como já referido, 

várias dimensões. “Atendendo às dificuldades na obtenção de uma medida de pluralismo 

interno objetiva, os estudos quantitativos sobre o pluralismo de ideias nos media têm-se 

focalizado na análise do grau de pluralismo externo” (ibid., p. 22). Este pluralismo 

externo pode ver-se afetado, como veremos, pelo crescente fenómeno da concentração 

mediática. 

 

1.2. Concentração da propriedade dos media 

Em busca de uma explicação compreensível sobre a realidade da concentração da 

propriedade dos media, podemos considerar a definição geral de “concentração” 

apresentada por Paulo Faustino (2011, p. 62):  “em teoria económica, a concentração 
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refere-se à proporção da actividade económica representada por um pequeno número de 

firmas ou empresas, em termos de total de vendas, bens ou emprego”. No fundo, de forma 

simplificada, segundo esta definição, existe concentração se um determinado setor de 

atividade estiver dominado por poucas empresas. E, como contribui Alan Albarran (2002, 

p. 30), num mercado concentrado, quanto menor o número de entidades produtoras, maior 

o seu grau individual de poder. 

Passando às circunstâncias específicas da concentração no setor da comunicação 

social, tomemos como exemplo a definição proposta por Fernando Correia (2006, p. 27): 

“a concentração surge, simultaneamente, como causa e como efeito da importância 

predominante adquirida pelo factor económico neste sector, através de um progressivo 

movimento de expansão dos aspectos empresariais”.  

Ainda que a concentração dos media encontre as suas raízes profundas em motivos 

sobretudo económicos, como acabamos de perceber, estes não podem ser considerados 

como os únicos culpados do contínuo crescimento deste fenómeno. Martins (2014) 

dedicou-se ao estudo da concentração mediática e do pluralismo na imprensa e diz-nos 

que a “formação de grandes grupos de comunicação é o resultado de um conjunto 

complexo de causas de tipo político, económico e tecnológico” (p. 15). O autor salienta 

que não se podem ignorar factores como a globalização; o impacto da revolução 

tecnológica para os sistemas económicos e as próprias políticas públicas com implicações 

diretas nos mercados da comunicação social (ibid.). 

Mesmo assim, não é errado assumir que os movimentos de concentração da 

propriedade dos meios de comunicação se intensificaram por motivos principalmente 

económicos (Faustino & Albarran, 2013, p. 9). Como explicam Paulo Faustino e Alan 

Albarran (2013), na obra “Economia e Concentração dos Media: Estratégias e dinâmicas 

do mercado da publicidade”, os conglomerados económicos de media resultam de 

“aquisições de empresas menores, de fusões e da investida sobre muitos segmentos de 

mercado simultaneamente” (ibid.). Conforme argumentado pelos mesmos autores, os 

grandes grupos económicos que se vão formando acabam por gerar “lucros exorbitantes”, 

tornando-se “poderosos e influentes” (ibid.). 

Mas quais são as principais vantagens da expansão das empresas de media, 

resultantes em conglomerados? Gillian Doyle (2002) afirma que, na teoria, existem duas 

grandes vantagens para uma empresa de media se expandir: em primeiro lugar, o aumento 
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da sua eficiência e, depois, o consequente incremento do seu poder de mercado. Seja ela 

uma expansão vertical, horizontal ou diagonal, estes consistem nos maiores incentivos 

associados ao comportamento direcionado para a obtenção de lucros. O problema, 

assinala a especialista em economia dos media, está na falta de equilíbrio existente entre 

estas duas vantagens. Uma maior eficiência adquirida representa um ponto muito positivo 

para a economia, no geral. Já o incremento do poder de mercado é um facto que poderá 

por em causa o interesse público (Doyle, 2002, p. 166). Um outro problema, inerente a 

uma excessiva concentração da propriedade dos media, está diretamente relacionado com 

o seu impacto na concorrência dentro deste setor. A criação de monopólios poderá 

representar um perigoso abuso de comportamento das empresas ditas dominantes (ibid., 

p. 167). Segundo Gillian Doyle (2002, p. 168), o mercado dos media é, geralmente, 

protagonizado pela existência de oligopólios. Também Robert G. Picard (2011) acaba por 

conclui-lo, ao afirmar que a indústria dos media, em comparação com outros setores, 

enfrenta uma concorrência muito pouco significativa (p. 155). 

 Pudemos perceber, anteriormente, que a concentração mediática se manifesta de 

diversas maneiras. Com efeito, existem três tipos possíveis de expansão recorrentes na 

indústria dos media, seja ela realizada através de fusões, aquisições ou alianças/parcerias: 

em primeiro lugar, a expansão horizontal, bastante comum no setor dos meios de 

comunicação social. Ela acontece quando “uma empresa se funde com outra com 

produtos similares aos seus e cuja acção se realiza no mesmo mercado”; por outro lado, 

a fusão vertical ocorre quando “uma empresa de produção se funde com uma empresa de 

distribuição, sendo que a empresa final irá então assegurar simultaneamente a produção 

e distribuição do produto em causa” e, por fim, é possível ocorrer uma fusão 

conglomerada ou diagonal, que “envolve empresas com produtos múltiplos em diferentes 

mercados de produto” (Faustino, 2010, p. 637). Segundo Doyle (2002), a expansão 

horizontal tem como principal vantagem o facto de assegurar a prevalência das economias 

de escala, tornando-a uma estratégia bastante atrativa para as empresas de comunicação. 

Ao mesmo tempo, a estratégia de expansão vertical permite às empresas um maior 

controlo de todo o processo de produção e distribuição da cadeia de valor comum às 

indústrias de media (p. 22). Quanto à expansão conglomerada ou diagonal, ainda segundo 

a autora, esta tem como principal vantagem o facto de diminuir o risco para as empresas, 

no sentido em que, se uma empresa tem atividade em diferentes áreas de negócio, caso 

uma delas falhar, nem tudo está perdido (ibid., p. 23). Imagine-se, a título de exemplo, 
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um grupo económico que atua nos diversos setores de media: imprensa tradicional, 

televisão, rádio, etc.. Se um determinado jornal, por exemplo, desse grupo fechar 

atividade por motivos financeiros, o grupo continuará a ter asseguradas as outras áreas de 

negócio nas quais mantém atividade. Ainda assim, tamanho não significa sucesso. “A 

vontade por detrás das convergências é a mesma vontade por detrás das concentrações; 

portanto, ambas visam rentabilizar um produto oferecido ao consumidor e nesse sentido 

perspectivar a sua acção do ponto de vista deste” (Faustino, 2010, p. 636). 

Como já mencionado, a indústria dos media tem como uma das suas 

características a tendência para a concentração horizontal, mas também para a integração 

vertical, sendo estas as “formas predominantes de fusão e edificação de grupos na área da 

comunicação social” (Évora, 2011, p. 39). Esta concentração origina a criação de 

oligopólios. Dos quatro tipos de estruturas de mercado existentes e explicados por Alan 

Albarran (2002, p. 32) – monopólio, oligopólio, concorrência monopolística e 

concorrência perfeita – o oligopólio é a estrutura mais comum no que diz respeito à área 

dos media. Segundo o autor, um oligopólio caracteriza-se por um mercado protagonizado 

por um reduzido número de empresas, que podem oferecer ao público produtos 

homogéneos (parecidos) ou não (com algum grau de diferenciação) e que, geralmente, 

partilham quotas de mercado semelhantes (ibid.). As empresas de um oligopólio são 

dependentes entre si, influenciando as empresas ditas “dominantes” as outras empresas 

do mercado (Albarran, 2002, p. 33). Também Jan van Cuilenburg (2007), citada por 

Martins (2014), considera que o mercado dos media se aproxima da estrutura de 

oligopólio com uma diferenciação visível no produto oferecido. “Esta tendência explica-

se por dois fatores: por um lado, a produção de conteúdos mediáticos gera importantes 

ganhos de escala; por outro lado, as preferências dos consumidores de conteúdos não são 

completamente homogéneas” (ibid., p. 13). Fica, então, por descobrir se, efetivamente, 

mercados mais competitivos representam uma variedade maior de media, uma vez que, 

como afirma Van Cuilenburg (1989, p. 189), como citada em Silva (2008, p. 672), 

“mercados mediáticos altamente competitivos podem resultar em igualdade excessiva dos 

conteúdos dos media, quando dever-se-ia não excluir, pelo menos teoricamente, a 

possibilidade dos oligopólios mediáticos ou mesmo monopólios produzirem um leque 

altamente diversificado de conteúdos mediáticos”. 

Os mercados de media tendem, então, a ser “concentrados e instáveis”, antes de 

mais, uma vez que, segundo Martins (2014, pp. 7-8), “para os economistas políticos, as 
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preferências e os gostos dos consumidores são bastante influenciados por forças que 

operam nos mercados, pelo que não assumem a característica de estabilidade referida nas 

teorias tradicionais da Economia”. Esta tendência para a concentração é vista por muitos 

como um acontecimento inevitável que acompanha a evolução semelhante de outros 

setores económicos: “desde a banca aos automóveis, às empresas farmacêuticas, todos os 

sectores, toda a economia atravessa um período de fusões, de alianças, de aquisições que 

se traduzem em concentração empresarial. A comunicação social não está fora destas 

novas realidades económicas” (Balsemão, 2002, p. 99). Porém, aos olhos de outros, ela 

está na origem dos grandes desafios que o jornalismo atravessa atualmente e parece 

representar mesmo uma ameaça para o desempenho normal das funções primárias dos 

meios de comunicação. Francisco Pinto Balsemão (2002) é um dos que assegura, como 

visto, que a concentração da propriedade dos media é um fenómeno natural dos tempos, 

tendo sido, simultaneamente, um dos autores a alertar para os seus perigos, já em 1971, 

ao garantir que este fenómeno prejudica a autonomia da informação, no sentido em que 

afeta a liberdade de expressão e a própria liberdade de informação. Segundo Pinto 

Balsemão (1971, p. 104), citado por Helena Garrido (2005, p. 234), a objetividade da 

informação dilui-se “consoante os interesses do Governo ou do grupo económico 

proprietário do meio de comunicação social; se – para usar um exemplo inocente – uma 

revista pertence a um grupo açucareiro, nela não se escreverá que o açúcar engorda…”. 

Também Picard (1998, p. 62), citado em Alan Albarran (2002, p. 154), certifica que a 

concentração na indústria dos media e, particularmente, na imprensa deve despertar 

particular atenção e preocupação, já que esta área não opera no sentido apenas de vender 

bens ou serviços, mas também, e principalmente, no sentido de vender ideias.  

Mas vejamos, antes de passar às consequências da concentração dos media para o 

jornalismo, o porquê deste fenómeno poder ser visto como inevitável ou até positivo. 

Como previne Costa e Silva (2007): 

(…) a concentração não é um mal em si mesma: há virtualidades associadas a este 

processo, assim como perigos. Colocar a questão apenas no domínio do risco ilude 

os eventuais benefícios que a criação de grupos de comunicação social pode ter 

para os mercados, na medida em que estes são um peso na balança que é omitido 
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no equilíbrio que se pretende nesta área. Mas é ainda evidente que falta definir, 

de facto, estas virtualidades e estes perigos. (p. 96) 

Luís Oliveira Martins (2014) dá conta disso mesmo, no seu estudo sobre concentração 

dos media e pluralismo, expondo que vários autores encaram a concentração como um 

acontecimento positivo. Jan van Cuilenburg (2007, pp. 33-42), citada em Martins (2014, 

pp. 13-14), partilha esse ponto de vista e, apesar de admitir que existem riscos derivados 

do excesso de concentração dos meios de comunicação, nomeadamente a redução da 

multiplicidade das fontes de informação, alerta para o facto de que mercados onde exista 

um alto grau de concorrência podem resultar em sistemas mediáticos fracos. Isto, porque 

as “empresas ficam muito pressionadas para ter custos baixos e, consequentemente, 

fornecem conteúdos homogéneos dirigidos a consumidores com preferências mais 

típicas”. Do mesmo modo, Martins (2014, p. 14) cita Mullainathan e Shleifer (2005, p. 

1042), autores que confirmam que um mercado muito competitivo não significa, per si, 

rigor nos conteúdos informativos. Por outro lado, os mesmos autores consideram que, 

num contexto em que os consumidores são pouco diferenciados, os meios de 

comunicação vêem-se forçados a baixar os seus preços e a “alimentar as ideias 

preconcebidas dos seus leitores, em vez abrir novas visões sobre a realidade” (ibid.). Mas 

estes não são os únicos autores a associar grandes vantagens à concentração da 

propriedade dos media. De acordo com Martins (2014), estas vantagens têm sido 

assinaladas com alguma insistência e os “conceitos e indicadores utilizados para estimar 

esses ganhos são essencialmente de cariz económico-financeiro: resultados operacionais, 

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) rentabilização 

dos capitais próprios, etc.” (p. 14).  

Fernando Correia (2006) chega também a admitir que associações e colaborações 

entre órgãos de informação, a par das novas potencialidades trazidas pela evolução 

tecnológica, poderiam até originar uma “útil integração da produção e da distribuição, 

com vantagens a nível da gestão, da organização, da racionalização de meios técnicos e 

humanos, da melhoria do trabalho jornalístico, etc. (…), a bem de uma melhor informação 

do público” (p. 38). No entanto, o mesmo autor considera que este é um cenário utópico 

para a sociedade em que vivemos, já que, nela, existe o problema da “apropriação 

privada dessas vantagens, com intuitos exclusivamente comerciais, políticos e 

ideológicos, e, ao mesmo tempo, na negação da possibilidade da sua apropriação 
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colectiva, pondo ao serviço da qualidade e da diversidade da produção jornalística” 

(ibid.). 

Embora não possamos negar que existem, efetivamente, benefícios na expansão 

das empresas de media, resultante em grandes grupos económicos, esses benefícios 

assumem uma dimensão sobretudo económico-financeira. Além disso, eles vêm 

acompanhados, como já referido, de desvantagens que se podem tornar verdadeiramente 

alarmantes. Segundo Helena Garrido (2005, p. 234), a expansão dos grupos económicos 

de comunicação para outras áreas de negócio e o poder de mercados de outros grandes 

grupos condicionam a liberdade de informar, além de conferir um grande poder a esses 

gigantes económicos: “a concentração, entendida como uma redução do número de 

empresas a actuar num mercado, permite que um grupo controle o mercado dos seus 

clientes e fornecedores, podendo assim ditar as regras do jogo”. Também Martins (2014, 

p. 8) concorda, afirmando que “as grandes empresas tendem a estar interligadas com 

outras instituições económicas e políticas da sociedade, pelo que o seu poder de influência 

é significativo”.  

Ao nível das próprias empresas, Paulo Faustino (2010) adianta-nos que os 

movimentos de concentração causam uma reestruturação nas redações – que pode até 

significar despedimentos –  e dos profissionais a elas pertencentes, com consequências 

no panorama atual da profissão de jornalista, na qual os profissionais devem ser 

“polivalentes, capazes de se integrar numa redacção multimédia, abertos a sinergias e 

capazes de se movimentar em qualquer contexto e de trabalhar com diversos tipos de 

equipamentos bem como em todo o género de registos” (p. 641).  

Além do poder económico e da influência detida por parte dos grupos de media 

em constante crescimento, importa avaliar as consequências e os efeitos da concentração 

dos media na sua dimensão mais preocupante. De acordo com Fernando Correia (2006, 

p. 27), é necessário averiguar aquilo que verdadeiramente está em causa: “por um lado, o 

impacto e as consequências da concentração no jornalismo e, por via deste, na sociedade 

em geral; por outro lado, a função social dos media”. 

Passemos, então, a explorar este fenómeno sob a perspetiva da diversidade, do 

pluralismo e da qualidade jornalística. 

 



16 

 

1.2.1. Consequências para o jornalismo e para a sociedade: pluralismo, 

diversidade e qualidade jornalística 

Como afirma Thomas Patterson (2002): 

De entre as organizações privadas, nenhumas são tão pouco investigadas como os 

próprios media. Temos assistido a um gigantesco processo de fusões, com 

enormes implicações para a democracia, mas os media lançam muito pouca luz 

sobre as consequências sociais dessas fusões. (p. 37) 

Na obra “Jornalismo, Grupos Económicos e Democracia”, Correia (2006, p. 39) explora 

algumas destas consequências sociais, expondo os perigos do fenómeno da concentração 

dos media e garantindo que estes se traduzem em “realidades preocupantes”, entre elas: 

- Ameaça das liberdades de expressão e acesso à informação, pondo em causa o 

pluralismo, ao diminuir o “leque de opiniões expressas”; 

- Menos liberdade de emprego, já que a “incompatibilização com um patrão” pode 

significar um “fechar de portas numa série de outros órgãos pertencentes ao mesmo 

grupo”; 

- “Contaminação do campo mediático”, uma vez expandida a concentração para outros 

domínios como a “publicidade, a impressão, a produção externa, a distribuição (…) até à 

estruturação de fontes organizadas, tornando-as mais poderosas e influentes”; 

- Degradação do estatuto do jornalista, dos critérios de noticiabilidade, do pluralismo de 

temas e formatos informativos, “desvalorizando a responsabilidade social dos media”. 

A estes perigos, Helena Garrido (2005) acrescenta um que parece ser a “solução óptima” 

para a viabilidade financeira dos órgãos de comunicação, no curto prazo, mas que consiste 

numa das suas piores realidades: “ceder às pressões que os seus anunciantes exercem 

sobre a qualidade do seu produto, para manter os proveitos” (p. 242). 

Apenas através das abordagens dos autores supracitados neste tópico do 

enquadramento teórico, já quase podemos tomar como garantido que a concentração dos 

media parece efetivamente afetar várias dimensões do jornalismo e, consequentemente, a 

sociedade. Pluralismo, diversidade e qualidade são algumas delas, as principais apontadas 

pelos estudiosos desta matéria. São aspetos quer internos, quer externos à “esfera 
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jornalística”, como lhe apelida Correia (2006, p. 40), que fica em desequilíbrio em relação 

ao crescente peso da “esfera económica”. Quando falamos em pluralismo, como já 

mencionado, estamos a referir-nos quer ao pluralismo externo quer ao pluralismo interno 

que, segundo algumas abordagens, parecem ter uma “ligação íntima e mesmo de 

condicionamento”, isto é, “uma baixa diversidade externa, ou seja, poucos proprietários, 

teria imediatas consequências a nível do pluralismo interno, ou seja, ao nível dos 

conteúdos)” (Silva, 2013, p. 104). Já a diversidade é apresentada por Jan van Cuilenburg 

(1999, p. 188) em Silva (2008, p. 672) como um conceito ligado à diferenciação de 

conteúdos mediáticos, representando ela a  “heterogeneidade no conteúdo dos media em 

termos de uma ou mais características específicas”. Características estas que, ainda 

segundo a mesma autora, podem consistir em posições políticas, géneros jornalísticos, 

focos culturais, entre outros. Assim, conclui Costa e Silva (2008), a “diversidade está 

especificamente ligada ao produto e não à produção” (p. 672). Quanto à qualidade, esta é 

também uma dimensão do jornalismo que parece ser afetada pela concentração mediática, 

embora a própria definição de “qualidade” ainda não seja totalmente exata, estando ela 

condicionada por vários critérios que a compõem.  

Ligado ao pluralismo, à diversidade e à qualidade do jornalismo nos media, pode 

estar o conceito de homogeneização de conteúdos informativos, visto como um fenómeno 

possivelmente resultante da concentração mediática, entre outras causas (Coelho & 

Cardoso, 2016, p. 72). Isto, no sentido em que, sobre um mesmo tema da atualidade, os 

diferentes órgãos de comunicação de um mesmo grupo recebem informações de uma 

origem comum, provavelmente pré-redigidas em formato notícia, as quais “copiarão”, 

talvez até na íntegra, citando exatamente as mesmas fontes de informação e não 

abordando, portanto, outros pontos de vista relativos ao assunto. A falta de produção 

jornalística própria, causada por uma excessiva dependência das agências de notícias (M. 

V. M. Sousa, 2016); a imediatez como característica atual do jornalismo e, 

principalmente, do ciberjornalismo (Zamith, 2015), que não permite um tratamento 

personalizado e rigoroso da informação, e o facto de os jornalistas terem, atualmente, que 

ser polivalentes, no sentido de produzirem conteúdos para vários órgãos do conglomerado 

empresarial a que pertencem (Correia, 2006) – um requisito introduzido pelo fenómeno 

da concentração – são alguns fatores que estão na origem desta homogeneização de 

conteúdos e que podem estar diretamente ligados à concentração dos media e a um 

jornalismo orientado para o lucro económico.  
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Segundo José Manuel Nobre-Correia (2002), a informação enquanto prioridade no 

setor da comunicação social já não é um cenário recorrente. Antes, a qualidade da 

informação nos media “constituía não só uma probabilidade de rentabilidade mas também 

(…) uma séria perspectiva de visibilidade social e de prestígio para os seus dirigentes” 

(ibid., p. 91). No entanto, nos dias que correm, o autor que conclui que: 

Com a entrada em cena dos grupos proprietários maioritária e prioritariamente 

exteriores ao mundo dos media, assim como com o reforço do peso cada vez maior 

das direcções de comunicação e das receitas publicitárias no seu equilíbrio 

financeiro, ou ainda com a afirmação cada dia mais evidente da noção de 

informação “em tempo real”, a prática do jornalismo tal como foi concebido há 

coisa de um século atrás constituirá cada vez mais um exercício problemático, 

difícil e muitas vezes até impossível. (ibid.) 

Mas se, para alguns, o foco nos rendimentos e lucros representa uma perda de interesse 

em manter a qualidade da informação no jornalismo, para outros, sem o fator dinheiro, a 

qualidade também se vê abalada. Thomas Patterson (2002, p. 36) é um dos que garante 

que “o dinheiro também é importante porque a cobertura noticiosa de qualidade é muito 

cara. É muito difícil para uma empresa que está na ‘corda bamba’ acompanhar bem e com 

regularidade o que se passa no mundo”. Na mesma lógica, o autor afirma que uma 

imprensa economicamente estável será, provavelmente, uma imprensa politicamente 

mais independente. Ao contrário, tornar-se-ia mais vulnerável e dependente do Governo. 

Ao mesmo tempo que sustenta tal, Patterson (2002) alerta que “quando o dinheiro se torna 

um fim em si mesmo, o interesse público fica prejudicado” (p. 36). O jornalista americano 

vê o fenómeno da concentração mediática como algo que começou numa pequena escala 

e que acabou por atingir proporções enormes. E isso representa um perigo que, segundo 

o mesmo autor (ibid., p. 35), não vem do Governo, mas sim dos grupos económicos de 

media: a informação “passa a ser determinada pelo mercado, onde as notícias são vistas 

pelos seus produtores, não como um bem público, mas como uma mercadoria produzida 

mais para atrair e proporcionar uma audiência aos anunciantes do que para informar o 

público”. 
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 Temos abordado, até aqui, o conceito da concentração dos media como tendo uma 

ligação óbvia e expectável com as dimensões de pluralismo, diversidade e qualidade do 

jornalismo. Porém, esta ligação não se revela tão direta ou verdadeira quanto isso. Costa 

e Silva (2008, p. 672) assinala que um estudo promovido pelo Conselho da Europa e 

divulgado em 2006, acerca da diversidade de conteúdos em jornais e canais televisivos, 

não conseguiu identificar, pelo menos em termos quantitativos, uma relação estreita entre 

concentração da propriedade dos meios de comunicação e a diversidade e pluralismo do 

seu produto jornalístico. Ainda assim, como revela a autora, estas conclusões não 

significam que não exista efetivamente nenhum tipo de ligação entre os conceitos. Mas, 

como já focamos aqui, a dimensão quantitativa dos estudos sobre este tema não são a 

única forma de avaliar o pluralismo, a diversidade e/ou a qualidade dos conteúdos de 

media concentrados. “Outros factores como recursos, dimensão dos mercados e 

obrigações regulamentares são também um factor chave para determinar o leque de 

programação” (Conselho da Europa, 2006, p. 4 como citado em Silva, 2008, p. 672). De 

facto, como assegura Paulo Faustino (2011, p. 23), “a concentração de mercado tem sido 

frequentemente utilizada como proxy da situação dos mercados em matéria de 

pluralismo”. Os defensores desta ideia argumentam que o pluralismo fica em causa no 

cerne de estrutura de mercado dos media concentrado, já que existe o “risco de os players 

dominantes favorecerem certos temas em detrimento de outros, colocando em causa o 

princípio da extensão da cobertura de temas relevantes” (ibid.). Além desta questão dos 

temas tratados nos media, ainda segundo Faustino (2011), existe também um risco 

superior, respeitante à “manipulação de opiniões e posições, na medida em que é mais 

restrito o número de vozes a emitir informações, opiniões e valores” (p. 23). Estas 

relações entre a evolução e crescimento do fenómeno da concentração e a deterioração 

dos valores do pluralismo temático e de ideias e, consequentemente, da qualidade do 

jornalismo, são realmente vistas como evidentes, como vimos, contudo não verificadas. 

E, portanto, avisa Faustino (2011, 2012), é necessário avaliar estas conclusões 

precipitadas com muito cuidado, já que este raciocínio, aparentemente óbvio, “está longe 

de ser demonstrado, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista empírico” 

(Faustino, 2011, p. 24). Logo, como confirma Pinto Balsemão (2002, p. 99), um elevado 

grau de concentração mediática não é, por si só, motivo para que o pluralismo esteja em 

causa: “por um lado, porque a pluralidade das fontes é um facto indesmentível. Cada 

indivíduo pode ter acesso à informação, a partir de diversas origens, e pode ele próprio 

ser fonte de informação”. 
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Com efeito, a questão do pluralismo dos media deve ser analisada considerando o 

contexto de cada caso (…) e não partir de posições dogmáticas – com juízos de 

valor pré-estabelecidos – de que a uma configuração de mercado concentrada 

corresponde imediatamente uma redução do pluralismo; isto não tem de ser 

necessariamente assim. (Faustino, 2012, p. 50) 

 Vistos os possíveis, mas não certos, efeitos que a concentração dos mercados de 

media podem ter para o jornalismo e, em consequência – segundo a lógica acima abordada 

de imprensa livre = democracia –, para a sociedade, vejamos em que ponto Portugal se 

encontra no que confere ao grau de concentração da propriedade dos meios e aos grupos 

económicos de media existentes. 

 

1.3. Concentração da propriedade dos media em Portugal 

Já não é de hoje o panorama de concentração, no qual “mais de uma centena dos principais 

media, com uma influência decisiva na formação da opinião, dos gostos, dos hábitos e 

dos comportamentos dos portugueses (…) se encontram nas mãos de meia dúzia de 

grandes grupos” (Correia, 2006, p. 27). 

 Segundo Fernando Correia (ibid., p. 28), a tendência, no final da década de 80, 

para a concentração mediática em Portugal, ganhou uma nova dimensão, despoletada pela 

integração, nos media, de empresas com atividade noutros setores e pela evolução do 

fenómeno da internet e das novas tecnologias, permitindo a “convergência entre as 

telecomunicações, a informática e o audiovisual”. Estas condições, refletidas num novo 

modus operandi da produção e distribuição de conteúdos pelos meios de comunicação, 

acabaram por intensificar o número de concorrentes, criando “condições propícias à 

anexação dos mais fracos pelos mais fortes, acentuando e reproduzindo o movimento de 

concentração” (ibid., p. 35). Já para Pinto Balsemão (2002), é necessário recuar até à 

Revolução dos Cravos para entender a particular influência que esta teve para a área da 

comunicação em Portugal: “Tivemos um período pós-revolucionário, com efeitos 

particularmente relevantes para o sector da comunicação social, e alguns deles nefastos” 

(p. 93). Com esta afirmação, o antigo primeiro-ministro refere-se ao “restabelecimento, 

através das privatizações, de uma certa normalidade democrática”, mencionando ainda os 
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eventos da abertura da rádio e da televisão à iniciativa privada; o aparecimento de canais 

temáticos; e o desenvolvimento de novas formas de distribuição (por satélite, cabo e 

através da internet, na altura em expansão). “E isto num ambiente político onde, apesar 

de ainda serem muito importantes, o Estado e a Igreja Católica perderam influência no 

panorama mediático” (Balsemão, 2002, p. 93). 

Segundo Costa e Silva (2004), Portugal encontra-se numa situação de oligopólio, 

que, como já explicado no ponto 1.2. desta dissertação, se refere ao contexto em que o 

mercado dos media está dominado por um reduzido número de empresas, neste caso, 

grandes grupos económicos. Esses grupos e as suas posições económicas, segundo a 

autora, na obra “Donos da Notícia: Concentração da propriedade dos media em Portugal”, 

constituem barreiras ao surgimento de novas empresas dedicadas aos mesmos setores. E 

a tendência é esta concentração acentuar-se. Mas antes de seguirmos para a exploração 

dos grupos mediáticos existentes, passemos às características deste mercado no país, 

começando pelo ponto de vista de Faustino (2012): 

(…) o mercado português é, per si, um mercado de pequena dimensão, o que 

dificulta a criação de massa crítica (leitores e publicidade) para sustentar uma 

maior diversidade – quantidade da oferta; os países de menor dimensão têm uma 

maior propensão para terem uma configuração de mercado mais concentrada 

(Tabernero, 2002). (p. 47)  

Particularizando para a indústria específica da imprensa tradicional (jornais), o mesmo 

autor identifica-lhe características próprias como são a propensão para a criação de 

economias de escala, por exemplo, que acabam por gerar, nas palavras de Faustino (2012, 

p. 47), “mecanismos endógenos de concentração” que culminam num mercado português 

de diários concentrado, que “poderá constituir uma condição sine qua non para o normal 

funcionamento deste mercado e até representar a única forma possível de viabilizar os 

produtos jornalísticos existentes”. 

Num relatório1 europeu sobre pluralismo nos media, levado a cabo pelo Centro 

para o Pluralismo nos Media e a Liberdade dos Media (CMPF), do Instituto Europeu de 

                                                 
1 Relatório europeu Media Pluralism Monitor: Monitoring risks for Media Pluralism in EU Member 

States  disponível em http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/  

 

http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/
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Florença, em 2016 e, no qual, a parte relativa a este setor em Portugal2 foi coordenada 

por Rui Cádima, em conjunto com uma equipa da Universidade Nova de Lisboa composta 

por Carla Baptista, Luís Oliveira Martins e Marisa Torres da Silva, o indicador da 

“Pluralidade de Mercado” no país revela-se positivo, não levantando preocupações 

significativas. Este indicador envolve quatro parâmetros de avaliação, entre os quais o 

nível de concentração horizontal da propriedade dos media no mercado em causa. É nesse 

ponto que Portugal apresenta, segundo a equipa coordenadora supracitada, valores muito 

altos, porém toleráveis, até porque nenhum dos restantes países europeus estudados 

apresentavam um grau de concentração positivo. “Os actuais níveis elevados de 

concentração horizontal são aceitáveis, considerando os escassos recursos e o pequeno 

tamanho do mercado de media português” (Cádima, Baptista, Martins, & Silva, 2016, p. 

11). A equipa sugere ainda uma intervenção cuidadosa, por parte das autoridades 

reguladoras competentes, no comportamento dos operadores do mercado portugueses. 

Apesar disso, as conclusões apresentadas pela equipa liderada por Rui Cádima expõem a 

vontade de consolidar um regulador único para os media portugueses: “(…) quer pela 

questão da Internet, quer por questões relacionadas com a proximidade comercial entre 

operadores de telecomunicações e meios de comunicação social, a opção por um único 

regulador para as comunicações e os meios de comunicação social pode ser justificável” 

(ibid.). Os mesmos investigadores deste estudo identificam ainda outros problemas e 

possíveis soluções relativas ao sistema mediático em Portugal:  

Há duas questões principais nesta área: uma forte necessidade de monitorizar uma 

potencial perda da autonomia dos jornalistas em relação aos grupos de interesse e 

ao sistema económico; e o crescente impacto dos intermediários digitais sobre o 

acesso dos cidadãos à informação. É também importante consolidar a TDT em 

Portugal, melhorando a oferta de canais, actualmente limitada a apenas sete 

canais. Promover legislação sobre a «neutralidade da rede» deve ser também uma 

prioridade. (ibid.) 

                                                 
2 Estudo relativo ao pluralismo nos media em Portugal pertencente ao relatório europeu Media Pluralism 

Monitor: Monitoring risks for Media Pluralism in EU Member States disponível em 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/46808/Cover_Portugal_O.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/46808/Cover_Portugal_O.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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E, por falar em legislação e/ou regulação dos media, importa mencionar as conclusões de 

Elsa Costa e Silva (2004) quando constatou que, em Portugal, não há legislação que 

permita implementar medidas no sentido de contrariar possíveis ameaças ao pluralismo 

de informação. Pelo contrário, “a legislação do setor tem actuado no sentido de permitir 

e mesmo favorecer a concentração” (Silva, 2004, p. 79). A jornalista portuguesa verificou 

ainda que os próprios empresários dos grupos de media nacionais admitem não apoiar a 

criação destas leis, já que os seus objetivos passam pela manutenção de empresas grandes 

e fortes, que permitam a continuação de propriedade dos órgãos de comunicação (ibid., 

pp. 139-140). “A tendência geral é no sentido de liberalizar e restringir, ou mesmo 

eliminar, as medidas anti-monopolistas” (Silva, 2004, p. 79). 

 Entretanto, e antes de abordarmos diretamente a questão da regulação mediática, 

conheçamos os protagonistas do oligopólio de media existente no país. 

 

1.3.1. Donos do jornalismo em Portugal: os grandes grupos de media 

O mercado da comunicação social português está hoje dominado por quatro grandes 

grupos económicos de media, além de outros conglomerados empresariais com uma 

dimensão não comparável à dos quatro protagonistas principais. “Neles concentram-se os 

principais títulos nacionais, as rádios e os canais de televisão” que marcam a atualidade 

do jornalismo em Portugal (Pereira, 2017, p. 39). Cofina, Global Media, Impresa e Media 

Capital são os nomes dos grupos mediáticos dominantes. 

 De acordo com Cádima, Martins, e Silva (2016, pp. 108-109), torna-se muito 

difícil averiguar a quota de mercado de cada grupo económico de media, já que alguns 

grupos empresariais não cumprem as obrigações que dizem respeito à prestação de 

informações às entidades competentes, neste caso específico, à Entidade Reguladora para 

a Comunicação Social (ERC). Este é o caso, segundo os autores, do Global Media Group 

e do já falido grupo Ongoing. Estes dois grupos, ao contrário do que acontece com os 

restantes, não estão cotados em Bolsa, “pelo que não têm as mesmas obrigações de 

divulgação de informação aos mercados” (Martins, 2014, p. 176). Ainda assim, é possível 

examinar cada grupo empresarial e os seus vários setores de atividade/áreas de negócio, 

de forma a perceber a sua dimensão e consequente influência no mercado português. 

Deste modo, exploremos, de forma breve, as empresas que cada grupo de media detém 

em Portugal. 
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Grupo Cofina 

O grupo Cofina, originalmente fundado em 1995, “não assumiu, na sua génese, a 

configuração típica dos grupos de comunicação social (caracterizada por diversificação 

dentro da mesma gama de produtos e serviços)” (Martins, 2014, p. 177). Segundo Martins 

(ibid.), é em 2005 que este grupo empresarial se mantém no mercado exclusivamente com 

atividades inseridas no setor dos media. Atualmente, o grupo é responsável pelo diário 

generalista líder de mercado – o Correio da Manhã –, adquirido em 2000; pelo Jornal de 

Negócios; pelo desportivo Record; e ainda pelo jornal gratuito Destak. O grupo Cofina 

detém, assim, quatro jornais, mantendo também presença ativa no segmento das revistas, 

com títulos como a TV Guia, a Flash!, entre outras, sendo a mais relevante a revista de 

informação geral semanal Sábado, lançada em 2004. De acordo com Martins (2014), o 

grupo de media expandiu-se de forma relativamente rápida devido, sobretudo, a uma 

“agressiva estratégia de aquisições e lançamentos de novos títulos” (p. 177). De referir, 

ainda, que além de jornais e revistas, o grupo Cofina está igualmente presente no 

segmento da televisão por cabo, com a estação televisiva CMTV, em constante 

crescimento e atual liderança no mercado da informação televisiva. 

 

Grupo Global Media 

O grupo Global Media, analisado de forma aprofundada no Capítulo II desta dissertação, 

mantém presença nas áreas da imprensa, da rádio e dos conteúdos digitais. Como títulos 

da imprensa escrita, o Global Media Group tem o Diário de Notícias; o Jornal de 

Notícias; o DN Madeira; o Açoriano Oriental; o Jornal do Fundão; e ainda o desportivo 

O Jogo. Na rádio, o grupo limita a sua presença à estação TSF e no segmento das revistas, 

destaca-se por títulos como a Notícias Magazine, Evasões, entre outras menos populares. 

O Global Media Group está ainda presente no online com o suplemento de informação 

económica Dinheiro Vivo, que distribui igualmente em formato impresso, ao sábado, com 

o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias. Também o site Delas e o Motor 24 são 

exemplos da presença digital do grupo empresarial de media. Além dos seus órgãos de 

comunicação, o grupo controla vários negócios nos setores da impressão, distribuição, 

das telecomunicações e do turismo, participando, ademais, na estrutura acionista da 

agência de notícias Lusa. 
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Grupo Impresa 

A Impresa é o grupo económico de media com maior dimensão em Portugal, um facto 

que não é difícil de constatar, apenas através da contabilização das suas diversas marcas 

e projetos. A origem do grupo remonta ao projeto Sojornal/Expresso, liderado a partir de 

1972 por Francisco Pinto Balsemão. Na área da imprensa, a Impresa detém o semanário 

de referência Expresso, líder português deste mercado. Este é o único jornal do grupo, 

mas no segmento das revistas, o número de títulos dispara, destacando-se as mais 

populares Visão, Exame, Caras, Ativa, entre outras publicações igualmente conhecidas. 

Ao mesmo tempo que se dedica à imprensa tradicional, o grupo Impresa mantém também 

presença na área da informação digital através da extensão das suas marcas às plataformas 

online. Mas a grande área de atividade deste grupo de media consiste na sua presença no 

segmento televisivo (de sinal aberto e por cabo). Segundo Martins (2014), o grupo 

“concorreu e ganhou a atribuição de uma licença para um dos primeiros canais de 

televisão privados”, tornando-se no principal acionista fundador da Sociedade 

Independente de Comunicação (SIC), cujas emissões televisivas tiveram início em 

outubro de 1992 (p. 182). 

 

Grupo Media Capital 

A Media Capital, fundada em 1992, encontra o seu foco de atividade sobretudo nas áreas 

da televisão e da rádio. O grupo é detentor do canal televisivo generalista TVI – líder em 

audiências no setor –, bem como de todos os seus segmentos (TVI24, TVI Ficção, TVI 

Reality, etc.). Além da notável presença na televisão com conteúdos audiovisuais, 

produzidos pela sua agência Plural Entertainment, o grupo Media Capital é dono de um 

conjunto de rádios bastante populares: Rádio Comercial, M80, Cidade FM, Smooth FM 

e Vodafone FM. Este conglomerado de media é o único que não apresenta nenhum jornal 

impresso, distribuindo, no entanto, a revista Lux com uma periodicidade semanal. A nível 

digital, o grupo dispõe do portal de notícias e conteúdos multimédia iol, assim como do 

jornal online especializado em desporto MaisFutebol. 

 Além dos quatro maiores grupos económicos que dominam o mercado dos media 

portugueses, existem, igualmente, outros conglomerados empresariais, porém com um 

tamanho mais comedido, mas que merecem também alguma atenção. A Sonaecom, por 

exemplo, é um deles, sendo a sub-holding do grupo Sonae, criada em 1994 que, de acordo 
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com Martins (2014, p. 189), “gere as áreas das telecomunicações, Media e sistemas de 

informação”. O grupo acaba, então, por controlar apenas um órgão de comunicação, 

sendo ele um dos diários generalistas de referência portugueses, o Público. Porém, o 

grupo Sonaecom “assume-se cada vez mais como um grupo de telecomunicações e de 

sistemas de informação. O peso da área dos Media, onde está integrado o jornal Público 

é residual” (Martins, 2014, p. 190). Até porque, de acordo com as conclusões do estudo 

do mesmo autor, as contas do jornal assumem valores nada positivos, sobretudo quando 

comparadas com o negócio central do grupo Sonaecom – as telecomunicações. Ainda 

falando de grupos de media privados, convém mencionar o Grupo Renascença 

Multimédia ou R/com, que gere um considerável leque de rádios. Este grupo está ligado 

à Igreja Católica portuguesa, que acaba por controlar a Rádio Renascença, a RFM, a Mega 

Hits e a Rádio Sim.  

 Foram expostos, até agora, os grupos mediáticos privados que dominam o 

mercado dos media em Portugal. A nível de grupos de media públicos, existe apenas um, 

pertencente ao Estado – o grupo RTP –, que “concentra em si o serviço público 

radiofónico e televisivo” (Pereira, 2017, p. 38). O grupo, que se mantém com capital 

público, é dono dos canais de televisão RTP1; RTP2; RTP3; RTP Memória; RTP 

Internacional; RTP África; RTP Madeira e RTP Açores e das rádios Antena 1, Antena 2 

e Antena 3; RDP Madeira; RDP Açores; RDP África e RDP Internacional (Pereira, 2017, 

p. 40). 

 Explicado o conceito de concentração mediática e analisado o cenário do mercado 

dos media em Portugal, seguimos com a abordagem dos mecanismos existentes com a 

função de limitar a concentração ou, pelo menos, controlar ações possivelmente 

prejudiciais ao funcionamento regular dos meios de comunicação na sociedade. Depois 

disso, são discutidos o papel e o desempenho das entidades reguladoras da comunicação 

social portuguesas. 

 

1.4. Regulação e legislação europeia para a defesa do pluralismo e da 

diversidade nos media face à concentração empresarial 

Segundo Elsa Costa e Silva (2013, p. 102), “o pluralismo e a diversidade têm sido valores 

centrais das políticas e dos ambientes mediáticos”. Um exemplo deste facto são os vários 
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tipos de advertências e até propostas de legislação levadas a cabo por várias instituições 

internacionais e até nacionais. A autora menciona, entre essas instituições, a União 

Europeia (UE), o Comité de Ministros do Conselho da Europa, a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Parlamento Europeu e o 

Comité Económico e Social da União Europeia (Silva, 2008, 2013). 

 Por um lado, a União Europeia estabelece, na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia3, artigo 11º, o direito às liberdades de expressão e de informação, dividido 

em dois pontos. O primeiro estipula que todas as pessoas “têm direito à liberdade de 

expressão. Este direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber e de 

transmitir informações ou ideias, sem que possa haver ingerência de quaisquer poderes 

públicos e sem consideração de fronteiras”. Já o segundo diz respeito à liberdade e 

pluralismo dos meios de comunicação social, que deverão ser, por eles, respeitados. Por 

outro lado, conforme manifestado por Costa e Silva (2013, p. 103), o Comité de Ministros 

do Conselho da Europa emite uma recomendação aos estados-membros, de modo a 

implementar medidas para “promover o pluralismo nos media”, já que, segundo o 

Conselho da Europa (1999), referido em Silva (ibid.), a “questão da concentração dos 

media e do pluralismo está intimamente relacionado com o seu compromisso para a 

liberdade de expressão e permanência da diversidade cultural na Europa”. Do mesmo 

modo, a Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais4, aprovada pela UNESCO em 2005, assegura que a diversidade cultural é uma 

condição apenas alcançável se os direitos humanos e as liberdades fundamentais de 

expressão, de informação e de comunicação forem respeitadas. A convenção sugere ainda 

que se criem medidas de promoção da diversidade nos media. Também o Parlamento 

Europeu pediu à Comissão Europeia, de forma a responder a resoluções de 1990 e 1992 

– que visavam limitar a concentração dos media –, “que interviesse na regulação da 

propriedade por considerar essencial assegurar o pluralismo da informação” (Silva, 2008, 

p. 673). De acordo com Silva (2008), este foi um pedido que não chegou a obter resposta 

a nível prático, “já que as propostas de directiva elaboradas nesse sentido acabaram na 

gaveta” (p. 673). Também o investigador Rui Cádima (2016) menciona esta iniciativa de 

1992, que refere ter bastante relevância, precisamente por não ter chegado a nenhum 

                                                 
3 Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia disponível em 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf  
4 Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da Unesco (2005) 

disponível em http://en.unesco.org/creativity/convention/texts  

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf
http://en.unesco.org/creativity/convention/texts
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resultado. Este Livro Verde sobre pluralismo e concentração dos media, como era 

designado, “tinha por objetivo apresentar uma primeira avaliação da necessidade de 

propor uma ação, no plano comunitário, justamente em matéria de concentração dos 

média” (Cádima, 2016, p. 564). Além destes organismos, destaque-se também o Comité 

Económico e Social da União Europeia que, no documento “Pluralismo e Concentração 

nos Meios de Comunicação”, propunha limitar os efeitos da concentração mediática, 

promovendo e encorajando a radiodifusão – a todos acessível –  de assuntos com interesse 

público, que deveriam conter informação livre e independente. Ao mesmo tempo que 

asseguravam a independência editorial de pressões internas ou externas, melhoravam a 

qualidade e fiabilidade da informação distribuída, entre outras medidas (Cádima, 2016, 

p. 565). O professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 

de Lisboa acaba por mencionar, igualmente, as conclusões do relatório do Conselho da 

Europa, de 2004, “Transnational media concentration in Europe” que, segundo Cádima 

(2016), consideravam que as “leis nacionais e europeias de concorrência eram, em geral, 

insuficientes para lidar com o impacto que a concentração dos media tem sobre a 

liberdade de expressão, o pluralismo e a diversidade cultural” (pp. 565-566). Aliás, como 

adianta o investigador: 

(…) em 2008 uma resolução sobre a concentração e o pluralismo nos meios de 

comunicação social na União Europeia do Parlamento Europeu, no seu ponto 13, 

considerava que a legislação da UE sobre a concorrência se por um lado permitiu 

limitar a concentração dos meios de comunicação social, por outro era 

fundamental uma supervisão independente dos meios de comunicação social 

“efetiva, clara, transparente e orientada por padrões elevados”. (ibid., p. 569) 

Mais recentes (2013) são as conclusões do Conselho da União Europeia sobre liberdade 

e pluralismo nos media digitais, que levaram o organismo a decidir apoiar projetos que 

encorajem práticas corretas de transparência na propriedade dos meios de comunicação, 

levando à criação do Media Pluralism Monitor (MPM), uma ferramenta de monitorização 

que avalia os riscos para o pluralismo dos media nos estados-membros da UE, cujos 

resultados relativos a 2016, para a parte respeitante a Portugal, já aqui foram 

apresentados. 



29 

 

De facto, como corrobora Pinto Balsemão (2002, p. 93), a UE tem vindo a intervir 

de forma crescente na regulamentação do setor dos meios de comunicação social.  

Vejamos, então, qual o enquadramento regulamentar dos media em Portugal, 

avaliando igualmente o papel das entidades reguladores competentes, bem como o seu 

desempenho. 

 

1.4.1. Enquadramento regulamentar dos media em Portugal: o papel da AdC e da 

ERC 

De acordo com Luís Oliveira Martins (2014), o mercado da imprensa portuguesa está 

hoje “bastante liberalizado e desregulamentado”, não existindo “apoios financeiros 

diretos do Estado”, nem barreiras legais à entrada de investimento estrangeiro nas 

empresas de media (p. 164). Não existe, até agora, uma lei específica anti concentração 

que seja transversal a todos os meios de comunicação social em Portugal. Aliás, Portugal 

parece carecer de uma legislação clara que defina “limites objectivos (de natureza 

qualitativa ou quantitativa)” à concentração dos meios de comunicação social (Silva, 

2008, p. 674). Assim, fusões ou aquisições dentro das empresas de media são analisadas 

por duas entidades competentes existentes no país: a Autoridade da Concorrência (AdC) 

e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), além de deverem cumprir os 

pressupostos das leis da concorrência existentes no país, que se baseiam na salvaguarda 

do pluralismo e da diversidade, prevista no artigo 38.º da Constituição da República 

Portuguesa (CRP)5. Francisco Pinto Balsemão (2002) olha também para as figuras do 

“Estatuto Editorial” e do “Conselho de Redação”, criadas pela Lei de Imprensa de 75, 

como dois instrumentos igualmente eficazes na preservação do pluralismo e capazes de 

garantir a independência de cada órgão de comunicação:  

Mesmo que uma empresa seja detentora de diferentes títulos ou de diferentes 

meios de comunicação social, a particular sensibilidade de cada um pode manter-

se e ser estimulada através de Estatutos Editoriais pormenorizados e exigentes e 

através dos Conselhos de Redacção – que cumpram o papel de Conselho de 

                                                 
5 Constituição da República Portuguesa disponível em 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx  

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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Redacção e não se confundam com Comissões de Trabalhadores. (Balsemão, 

2002, p. 99) 

Segundo Cádima, Martins, et al. (2016, pp. 107-108), “as leis que enquadram a 

propriedade dos media são implementadas dentro de cada um dos subsectores”, ainda que 

tenha sido aprovada, em julho de 2015, uma lei6 aplicável a todo o setor da comunicação 

social, que “regula a promoção da transparência da titularidade, da gestão e dos meios de 

financiamento das entidades que prosseguem atividades de comunicação social e altera a 

Lei de Imprensa, a Lei da Televisão e a Lei da Rádio”. Em Portugal, as empresas de media 

são obrigadas a prestar informações, como os elementos essenciais do seu relatório e 

contas, ou o registo dos seus acionistas, à ERC: “os jornais são obrigados a incluir, numa 

página de destaque, o nome da empresa detentora do título, a localização da sua sede, os 

nomes dos gestores e de todos os acionistas com mais de 10% do capital social” (Martins, 

2014, p. 164). Ainda assim, estas obrigações, como vimos anteriormente, não 

representam uma total transparência de todas as empresas de media, já que algumas não 

estão cotadas em Bolsa e não têm, por isso, os mesmos deveres de prestação destas 

informações ou, caso tenham, muitas vezes preferem pagar multas à entidade competente 

(ERC), ao invés de divulgar a informação, subsistindo, portanto, “alguma opacidade nos 

mercados dos Media portugueses” (ibid., pp. 164-165). 

 Sendo que a regulamentação da concentração da propriedade dos media nem 

sempre tem funcionado da forma ideal, como constataremos no tópico seguinte, esta é 

uma questão que suscita muitos debates e que pode ser vista sob várias perspetivas. Uma 

delas, partilhada pelo Sindicato dos Jornalistas, diz respeito à inferência já abordada de 

que o excesso de concentração pode afetar a qualidade e a diversidade do jornalismo. Já 

do lado dos empresários dos grandes grupos de media, o argumento assenta na 

concentração como uma condição indispensável à manutenção do setor mediático 

português sólido a nível financeiro e económico. No pior dos cenários, é possível que, 

nestes casos, “a criação de grupos multimedia” seja vista como uma “evolução natural (e 

até desejável)” dos mercados (H. Sousa & Silva, 2009, pp. 93-94). De facto, em entrevista 

à investigadora Elsa Costa e Silva (2008), os proprietários dos grandes grupos de media 

da altura (Francisco Pinto Balsemão, Francisco Murteira Nabo, Miguel Paes do Amaral 

e Paulo Fernandes) destacaram a “necessidade de manter os meios de produção de 

                                                 
6 Lei nº78/2015 disponível em https://dre.pt/home/-/dre/69889523/details/maximized?p_auth=1F1zvlq3  

https://dre.pt/home/-/dre/69889523/details/maximized?p_auth=1F1zvlq3
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informação e entretenimento em mãos nacionais”, algo que só é possível, como vimos, 

se essas empresas nacionais foram economicamente estáveis (Silva, 2008, pp. 673-674). 

Voltando ao tema da regulação mediática, a CRP pressupõe a prevenção da concentração 

dos media, ainda que a mesma investigadora supracitada assinale que “não há ainda um 

enquadramento legal para na prática a prevenir; longe disso, a lei portuguesa tende a 

favorecê-la” (Silva, 2007, p. 87). Ao mesmo tempo, Costa e Silva (2008) admite que não 

estão ainda esclarecidas as situações em que a concentração constitui um “perigo real” 

para a diversidade e pluralismo dos media (p. 674). 

Só em 2005, através da criação da ERC pela lei n.º 53/20057, a concentração 

mediática ganha lugar de destaque como fenómeno que necessita de regulação. Segundo 

Joaquim Fidalgo (2005), a necessidade de criar uma nova entidade reguladora, em 

Portugal, foi consensual já que, antes da ERC, existia, de igual forma, uma autoridade 

responsável pela regulação do setor dos media – a Alta Autoridade para a Comunicação 

Social (AACS) – à qual eram apontadas várias limitações, nomeadamente o facto de ter 

uma “estrutura, aparentemente ferida desde o «pecado original» de uma gestação 

demasiado ligada ao Governo” (p. 7). Além desta limitação, como refere Silva (2008), as 

atribuições da AACS consistiam unicamente em “salvaguardar a possibilidade de 

expressão e confronto, através dos meios de informação, das diversas correntes de 

opinião” (p. 674). Assim, entrando já no campo da defesa do pluralismo e da diversidade, 

a ERC passa a assumir, como a primeira de todas, a seguinte missão:  

“Promover e assegurar o pluralismo cultural e a diversidade de expressão das várias 

correntes de pensamento, através das entidades que prosseguem actividades de 

comunicação social sujeitas à sua regulação”, tendo como base as seguintes atribuições 

fundamentais (entre outras), de acordo com a Lei n.º53/2005: 

- “Assegurar o livre exercício do direito à informação e à liberdade de imprensa”; 

- “Velar pela não concentração da titularidade das entidades que prosseguem actividades 

de comunicação social com vista à salvaguarda do pluralismo e da diversidade, sem 

prejuízo das competências expressamente atribuídas por lei à Autoridade da 

Concorrência”;  

                                                 
7 Lei n.º73/2005 disponível em http://www.erc.pt/documentos/legislacaosite/lei53.pdf  

http://www.erc.pt/documentos/legislacaosite/lei53.pdf
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- “Zelar pela independência das entidades que prosseguem actividades de comunicação 

social perante os poderes político e económico”;  

- “Garantir a efectiva expressão e o confronto das diversas correntes de opinião, em 

respeito pelo princípio do pluralismo e pela linha editorial de cada órgão de comunicação 

social”;  

- “Assegurar, em articulação com a Autoridade da Concorrência, o regular e eficaz 

funcionamento dos mercados de imprensa escrita e de áudio-visual em condições de 

transparência e equidade”. 

No domínio da regulação e da supervisão, destaquem-se também as seguintes 

competências da ERC, previstas na lei:  

- “Pronunciar-se, nos termos da lei, sobre as aquisições de propriedade ou práticas de 

concertação das entidades que prosseguem actividades de comunicação social; 

- “Proceder à identificação dos poderes de influência sobre a opinião pública, na 

perspectiva da defesa do pluralismo e da diversidade, podendo adoptar as medidas 

necessárias à sua salvaguarda”. 

Segundo Costa e Silva (2008, p. 674), esta é a primeira vez que se encontra tratado, 

por uma entidade portuguesa dotada de competências legais, o fenómeno da concentração 

da propriedade dos media. A ERC representou, desta forma, “uma novidade no 

enquadramento regulador da Comunicação Social”, com atribuições e competências de 

teor sobretudo económico (ibid., p. 675). Porém, como sustenta a autora, apesar deste 

novo cenário de regulação cumprir os pressupostos da CRP de proibir a concentração de 

propriedade, continua a não haver no país “um quadro legal que impeça a concentração 

de órgãos de comunicação social. Não encontramos esses obstáculos a nível da Imprensa 

ou Televisão, e apenas um limite objectivo de cinco emissões no que diz respeito à 

Rádio”, voltando assim à postura de que, pelo contrário, a legislação assume uma postura 

até favorável em relação à concentração mediática (ibid.). 

 Sob outra perspetiva, a de Cádima, Martins, et al. (2016), o pluralismo é encarado, 

pela lei portuguesa, como uma “parte intrínseca da liberdade imprensa”, existindo 

inúmeras referências à sua proteção no contexto da concentração e da concorrência (p. 

102). Ainda assim, somos confrontados, não poucas vezes, com diversos resultados de 

estudos, relatórios ou investigações que concluem não estar “assegurada a melhor análise 
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sobre categorias de conteúdo específicas, tais como: outras vozes da cidadania, ou de 

cidadãos independentes reconhecidos publicamente, outras vozes no sistema político, as 

minorias, grupos étnicos, etc.”, tornando-se pobre a própria exploração do conceito de 

pluralismo, que é sobretudo avaliado pela sua dimensão externa (número de empresas 

com atividade no mercado da comunicação social) (ibid., pp. 102-103). 

Este poderá ser entendido como um dos vários problemas apontados ao 

funcionamento pouco eficaz das entidades reguladoras existentes em Portugal, abordados 

no ponto que se segue. 

 

1.4.2. Desafios ao desempenho da ERC na regulação dos media 

Se, para alguns (Silva, 2004, 2007, 2008, 2012, 2013), o enquadramento regulamentar 

dos media em Portugal ainda encontra entraves ao seu ideal exercício, pondo em causa as 

várias dimensões de uma imprensa livre, possivelmente afetadas por um excesso de 

concentração, outros assumem uma posição mais relaxada, não desvalorizando, porém, 

as faces visíveis de uma regulação ineficiente. Cádima, Martins, et al. (2016), por 

exemplo, admitem que “não há nenhuma evidência formal de um uso irregular” dos 

poderes e das competências da ERC, sendo que esta é “transparente, responsável, integra 

um bom departamento de estudos de media e publica regularmente informações sobre as 

suas atividades, bem como os relatórios sectoriais” (p. 104). Além da ERC, os autores 

admitem um funcionamento normal da AdC, que “tem poderes transversais de regulação 

sobre a economia portuguesa para a aplicação das regras de concorrência, nomeadamente 

no que respeita à concentração dos media, em coordenação com a regulação sectorial, 

neste caso a ERC” (Cádima, Martins, et al., 2016, p. 104). De acordo com os 

investigadores: 

Há garantias constitucionais ou legais explícitas e salvaguardas regulamentares 

para a independência da Autoridade da Concorrência, bem como da Autoridade 

de Telecomunicações – Anacom (que regula o sector das telecomunicações e 

comunicações eletrónicas), de qualquer interferência política ou comercial. E das 

decisões destas autoridades, existem naturalmente mecanismos de recurso 

eficazes em vigor. (ibid.) 
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 Por outro lado, temos a perspetiva de Silva (2012, pp. 36-45), que entende a 

monitorização levada a cabo por entidades reguladoras demasiado complexa, uma vez 

que os próprios conceitos de pluralismo e diversidade são ainda demasiado vastos e que, 

geralmente, os estudos efetuados no sentido de avaliar o pluralismo são, sobretudo, de 

natureza quantitativa, não se abordando tanto a dimensão da “qualidade”. Aliás, a autora 

chega até a demonstrar que as próprias “iniciativas de avaliação do pluralismo e da 

diversidade nos media são muito parcas”, estando, além disso, “particularmente ligadas à 

crescente concentração da propriedade que se viveu no mercado mediático” e não 

propriamente à determinação do grau de diversidade e pluralismo (Silva, 2008, p. 677). 

Costa e Silva (2008) sublinha ainda que, mesmo os estudos realizados nesse sentido, nem 

sempre representam todas as partes envolvidas e/ou interessadas no assunto específico, 

não sendo refletida, assim, uma pluralidade de posições nas avaliações realizadas (p. 677). 

A investigadora dá o exemplo de um documento divulgado pela ERC, relativo a um 

modelo de monitorização da informação televisiva, aplicável a todos os operadores deste 

setor. O objetivo do estudo seria verificar a existência de um tratamento jornalístico 

equitativo e plural relativo às entidades do Governo e dos Partidos Políticos, nos espaços 

informativos da RTP (serviço público de televisão), no qual os “protagonistas que são 

envolvidos na avaliação dizem respeito ao Presidente da República, ao Governo, aos 

partidos com assento parlamentar, a outras formações políticas não representadas e, 

eventualmente, membros do Parlamento em situação de não alinhamento”, podendo ficar 

de fora, de facto, “cidadãos com posições políticas igualmente válidas mas que, por falta 

de organização ou estrutura (ou mesmo afastamento voluntário dos partidos), não são 

considerados”, além de a taxa de abstenção em Portugal ser relativamente elevada, “o que 

poderá significar que uma parte significativa da população não se revê na actual estrutura 

partidária da vida política portuguesa” (ibid.). 

Num outro trabalho, Silva (2013, p. 113) conclui, de forma semelhante, que uma 

análise à performance da ERC “no que diz respeito à defesa do pluralismo e da 

diversidade evidencia que existe espaço para uma avaliação mais sistemática das 

possibilidades de participação dos cidadãos a nível do debate que estrutura o espaço 

público”. Segundo a autora, a maior preocupação desta entidade reguladora “tem-se 

centrado nos media e em mecanismos de participação partidária e formal, avaliando os 

princípios do pluralismo e da diversidade em função da sua expressão nos media, nos 

meios de comunicação” (ibid.). Assim: 
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Da sua actividade de monitorização sobressai a atenção dada à política partidária 

e formal e, nos mecanismos que disponibiliza à sociedade, encontramos a 

presença esmagadora dos mesmos actores. Vozes alternativas, críticas ou não 

oficiais não aparecem, desta forma, representadas nas análises ao pluralismo 

efectuadas pela entidade reguladora no período que corresponde ao do primeiro 

Conselho Regulador da ERC. (ibid.) 

A acrescentar a estes problemas, existe ainda o facto, mencionado pela autora, de existir 

um desequilíbrio acentuado na atenção distribuída aos diferentes media, já que existe uma 

tendência para haver uma preocupação mais imediata e intensa com a televisão, em 

detrimento dos outros meios e comunicação. Ao mesmo tempo, plataformas online 

recentes, como blogues e redes sociais, são, segundo Elsa Costa e Silva (2013, p. 113), 

meios ignorados pela ERC enquanto “factores de promoção do pluralismo e da 

diversidade”. “Mas ainda que a margem de actuação da entidade reguladora possa ser 

limitada neste campo, há caminho a desbravar na exploração das novas potencialidades 

tecnológicas” (ibid.). 

Da mesma forma que todos os contextos acima descritos representam problemas 

no funcionamento da atual entidade reguladora da comunicação social portuguesa, a 

autora enumera ainda alguns dos seus desafios, causados pela concentração mediática 

(2007, p. 95), entre eles: “o facto de ser já uma realidade”; “a sua natureza multi-sectorial” 

e “o seu carácter transnacional”. Perante estes desafios, Costa e Silva (2007) defende que 

não existem instrumentos suficientes para atuar, já que o “quadro regulamentar não cria: 

remete para a legislação existente em Portugal. E como já vimos, não há grandes limites 

à concentração nas diversas leis analisadas” (Silva, 2007, p. 95). 

Na presença de todas estas questões, num relatório já citado nesta dissertação, 

referente à avaliação do pluralismo existente nos meios de comunicação portugueses, a 

equipa da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

chega a sugerir o estabelecimento de um único regulador para as comunicações e para os 

meios de comunicação social, argumentando que esta consiste numa opção justificável, 

“num mercado pequeno como o português” (Cádima, Baptista, et al., 2016, p. 11). 
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Capítulo II – Metodologia 

Perante a contextualização teórica anteriormente apresentada, torna-se mais fácil entender 

a pertinência do tema em causa e das motivações que nos levam a discuti-lo e a explorá-

lo, o quanto possível, para chegar a conclusões relevantes sobre ele. Tendo feito isso, para 

atingir os objetivos desta dissertação, pensou-se que a realização de um estudo de caso 

seria o caminho ideal a seguir, já que nos permite chegar a conclusões específicas sobre 

um determinado objeto de estudo, através da recolha e análise de informação de uma 

amostra previamente definida, durante um certo período de análise. Consequentemente, 

pensou-se numa metodologia adequada, que preenchesse os requisitos, no sentido da 

pertinência e da aplicabilidade aos objetivos desta investigação, com capacidade de 

resposta às perguntas de partida e hipóteses elaboradas, pilares essenciais no que diz 

respeito à construção de uma investigação. De uma forma resumida, o estudo de caso 

desta dissertação baseia-se na análise de conteúdo, dividida em métodos quantitativos e 

qualitativos, do produto jornalístico de dois jornais pertencentes ao mesmo grupo 

económico de media, durante um mês corrido. Como amostra, foram escolhidos o Diário 

de Notícias e o Jornal de Notícias, dois diários generalistas do Global Media Group. 

 

2.1. Amostra e período de análise 

Tendo em conta os objetivos já definidos para esta dissertação, resumidos em duas 

perguntas de investigação, seguiu-se com o desenvolvimento de uma metodologia 

adequada, que fosse capaz de lhes dar respostas concretas e que permitisse retirar 

conclusões objetivas sobre o tema em questão. Já que não se revelava exequível analisar 

todos os grandes grupos de media existentes em Portugal e, consequentemente, os seus 

órgãos de comunicação, de modo a averiguar se a concentração dos media afeta a 

qualidade do seu produto jornalístico, ponderou-se limitar a amostra para órgãos de 

comunicação relativamente parecidos no seu formato, que pertencessem a um mesmo 

grupo económico. De referir que, quando aqui se fala em “qualidade” do produto 

jornalístico, se está a pensar unicamente na sua possível homogeneidade de conteúdos. 

Aliás, avaliar a qualidade do jornalismo português seria aqui inviável, até porque o 

simples facto de mencionar a palavra “qualidade” no que diz respeito ao jornalismo já 

envolve, por si só, uma grande subjetividade. Tentar, sequer, definir este conceito já daria 
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um enorme trabalho de pesquisa. Limitando-nos, por isso, a tentar encontrar respostas 

para questões mais simples e praticáveis, foi escolhida uma amostra que pudesse 

representar, ao máximo, a possível realidade da imprensa escrita e online generalista 

portuguesa. Assim sendo, optou-se pela análise de conteúdo do produto jornalístico do 

Diário de Notícias e do Jornal de Notícias. Segundo Quivy e Campenhoudt (2008), a 

análise de conteúdo é um método com um campo de aplicação bastante vasto, que reúne 

várias vantagens relativamente a outros, nomeadamente o facto de obrigar o investigador 

a “manter uma grande distância em relação a interpretações espontâneas e, em particular, 

às suas próprias” (p. 230). Por outro lado, às suas vantagens contrapõe-se o seu maior 

limite: a dificuldade em generalizar, já que “os limites e os problemas colocados por estes 

métodos variam muito de um para outro” (ibid., p. 231). Nesta investigação, 

especificamente, serão utilizados, na análise de conteúdo, quer métodos quantitativos 

(recolha e numeração de dados), quer métodos qualitativos, relacionados com uma análise 

mais complexa e pormenorizada das informações. 

Porquê o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias? Estes dois periódicos 

pertencem a um mesmo grupo económico de media português: o Global Media Group, 

apresentado, de forma mais extensa e pormenorizada, no ponto 2.3.. Esta amostra foi 

escolhida por não haver, em Portugal, mais nenhum grupo de media que distribua dois 

jornais diários generalistas simultaneamente. Por outro lado, estes dois jornais têm uma 

circulação já considerável no país, sobretudo o Jornal de Notícias, o que significa que os 

seus conteúdos chegam a mais pessoas e, portanto, “influenciam” mais pessoas. Segundo 

os dados mais recentes da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e 

Circulação (APCT)8, relativos a janeiro e fevereiro de 2018, em termos de circulação, o 

Jornal de Notícias ocupa o terceiro lugar na lista dos diários generalistas portugueses, 

enquanto que o Diário de Notícias ocupa o quinto lugar na mesma categoria. Dentro de 

cada periódico, limitou-se, igualmente, a amostra para um total de três editorias, no 

sentido de reduzir o corpo de análise para algo mais acessível de explorar em 

profundidade, sendo elas as principais de qualquer jornal generalista: a secção Nacional, 

que diz respeito às notícias do país e que está, sobretudo, ligada a temas como a Política; 

a secção de Economia, que aborda assuntos ligados às Finanças, às Empresas e aos setores 

de atividade em Portugal e, por fim, a secção de Internacional, relativa a tópicos como 

                                                 
8 Dados disponíveis no site oficial da APCT 

(http://www.apct.pt/Analise_simples.php?idSegmento=2&ano=2018&ordenacao=circulacao1Bi%20DES

C)  

http://www.apct.pt/Analise_simples.php?idSegmento=2&ano=2018&ordenacao=circulacao1Bi%20DESC
http://www.apct.pt/Analise_simples.php?idSegmento=2&ano=2018&ordenacao=circulacao1Bi%20DESC
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Política Internacional, Conflitos, Diplomacia e todos os que tenham algum tipo de 

influência ou relevância para o mundo e para o país, em particular. No Diário de Notícias, 

estas editorias estão designadas, respetivamente, por Portugal, Dinheiro e Mundo e, no 

Jornal de Notícias, por Nacional, Economia e Mundo, daí que se possa fazer essa 

distinção no decorrer deste trabalho. Convém referir que, na maior parte das vezes, ao 

sábado, os jornais não continham uma divisão clara da editoria Dinheiro/Economia, uma 

vez que, nesse dia da semana, é lançado o suplemento Dinheiro Vivo, uma publicação 

especializada em Economia e Finanças, do Global Media Group. Ao mesmo tempo que 

se limitaram as editorias em cada jornal, também se restringiram os géneros jornalísticos 

analisados. Para este estudo de caso, apenas os mais dominantes - breves, notícias e 

reportagens - foram incluídos na análise. Géneros jornalísticos como a entrevista, a foto-

legenda, artigos de opinião e crónicas foram postos de parte, por não terem relevância 

para os objetivos deste estudo e porque, à partida, não se repetem de um jornal para outro. 

Como já referido aquando da apresentação das perguntas de investigação e 

hipóteses, a grande finalidade desta análise é perceber se os dois diários se “copiam” nos 

seus conteúdos, fazendo, então, sentido analisar não só o produto jornalístico das suas 

versões tradicionais (formato em papel), mas também os conteúdos das suas plataformas 

digitais (sites de notícias) e, ao mesmo tempo, fazer a comparação entre os dois canais de 

informação para entender se há alguma diferença notória nos resultados obtidos. 

Quanto ao período de análise, pensou-se que um mês seria suficiente para se 

chegar a resultados concretos que respondessem às perguntas de investigação colocadas. 

Assim, foi escolhido o mês de março do presente ano 2018, de forma a obter resultados 

“frescos”, no sentido de serem os mais recentes possíveis. Do dia 1 ao 31 de março de 

2018 foram, então, analisadas as breves, notícias e reportagens das editorias de Nacional, 

Economia e Internacional do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias impressos, bem 

como das suas edições online. Uma vez que seria bastante trabalhoso ou até impraticável 

analisar todos os artigos dos jornais online, a amostra para este meio foi limitada, tendo 

sido analisados apenas os artigos publicados nas plataformas digitais do DN e do JN entre 

as 8h e as 20h, por se considerar o período em que os ciberjornais estão mais ativos na 

publicação de conteúdos. Ainda assim, seria de igual forma complicado acompanhar 

todos os artigos publicados em cada secção, nesse intervalo de horas, sem falhar nenhum. 
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Para tal, recorreu-se ao uso do programa digital FeedReader. De uma forma resumida, 

este consiste num agregador de notícias que permite aos seus utilizadores a inscrição em 

determinados canais de informação – neste caso, o DN e o JN – e a consequente 

atualização da informação que os canais publicam. Na figura anterior, é possível observar 

um exemplo do modo como o programa guarda e atualiza as notícias, facilitando uma 

análise sem falhas no que confere ao número de artigos dos jornais. Sempre que o DN e 

o JN lançavam algum artigo, o programa emitia um alerta e guardava a hiperligação para 

esse mesmo artigo, indicando, ao mesmo tempo, o título, a data e a hora da publicação. 

 

2.2. Grelhas de análise construídas para a análise de conteúdo 

Para iniciar a análise de conteúdo, foram construídas duas grelhas de análise (incluídas 

como complemento desta dissertação, num único documento em formato Excel) com 

vários parâmetros, justificados individualmente em cada tópico deste ponto. A primeira 

grelha é geral e está destinada à recolha de dados gerais sobre os conteúdos analisados e 

a segunda diz já respeito, como veremos, aos parâmetros de análise aplicáveis a artigos 

com semelhança entre jornais. 

 

2.2.1. Parâmetros da grelha de análise geral 

 A grelha de análise elaborada para os dois meios (impresso e online) é a mesma e 

inclui os seguintes parâmetros de recolha de informação: Número do artigo, apenas para 

Figura A - Painel do programa agregador de artigos FeedReader 
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efeitos de contagem e diferenciação; Data do artigo, para identificação do mesmo; Jornal, 

para indicar se o artigo era pertencente ao DN ou ao JN; Género jornalístico, para 

classificar o artigo como breve, notícia ou reportagem; Editoria, para poder separar, mais 

tarde, os artigos por secção (Nacional, Economia ou Internacional); Tema do artigo, para 

poder apurar se os jornais abordam os mesmos assuntos; Assinatura, onde foi indicado 

qual ou quais os jornalistas que assinaram o artigo ou, então, que o artigo carecia de 

assinatura; Órgão de comunicação do jornalista, um parâmetro relacionado com o anterior 

(Assinatura) - neste, foi indicado a que órgão de comunicação era pertencente o jornalista 

que assinou o artigo para fazer a contagem final de quantos artigos eram “próprios” e 

quantos estavam sem assinatura ou assinados por outro órgão de comunicação ou agência 

de notícias - e, por fim, o parâmetro mais importante, a Semelhança de conteúdos, onde 

foi apenas indicado se era existente ou não. Caso existisse, essa passaria a ser detalhada 

numa outra grelha, à parte, que será de seguida apresentada. De notar que, à grelha 

elaborada para o meio online, que inclui exatamente os mesmos parâmetros da grelha 

construída para o meio impresso, lhe foi acrescentado mais um parâmetro: “Link do 

artigo”, onde está indicada a hiperligação para o artigo ali examinado. É nesta grelha geral 

que reside a dimensão mais quantitativa dos métodos adotados para a análise de conteúdo 

realizada neste estudo de caso. Veja-se, na seguinte figura, o exemplo de uma parte da 

grelha, já com dados inseridos: 

 

Figura B - Parâmetros da grelha de análise geral para o meio impresso, com dados preenchidos 

 



41 

 

2.2.2. Parâmetros da grelha de análise para artigos com semelhança 

Nesta grelha, onde estão os dados recolhidos e tratados de forma mais qualitativa, foram 

discriminados os vários elementos que compõem um artigo jornalístico: o Título, o Lead, 

o Corpo do artigo e a Imagem. Isto, para que fossem analisadas, em profundidade, todas 

as partes dos artigos que eram semelhantes de um jornal para outro. Naturalmente que, 

nesta grelha de análise específica, como demonstra a figura C, estão referenciados os 

números dos artigos que continham semelhança entre si: 

 

Figura C - Parâmetros da grelha de análise dos artigos semelhantes, com dados preenchidos 

 

Foi elaborada, como no caso da grelha geral, uma grelha de análise para artigos 

semelhantes tanto para o meio impresso, como para o digital. Para cada elemento dos 

artigos similares entre si foi elaborada uma escala de graus de semelhança, explicada no 

Capítulo III, aquando da apresentação dos dados finais obtidos. Esta escala ordinal de 

cinco graus de semelhança foi construída para facilitar e, ao mesmo tempo, pormenorizar 

o processo de medição da homogeneidade entre os conteúdos. Ela permite-nos calcular a 

média e a moda, por exemplo, do grau de semelhança de cada parte dos artigos. Assim, 

ao invés de afirmar apenas que os conteúdos são iguais ou parecidos, fica registado o grau 

de semelhança existente para cada elemento do artigo (título, lead e corpo).  

Além dos parâmetros referidos, existe ainda a Imagem, que poderia ser igual ou 

diferente entre dois conteúdos similares. Para este tópico de análise não haveria 

necessidade de aplicar a escala de semelhança, sendo que só existem as duas opções já 

mencionadas. Por fim, foi adicionado ao parâmetro “Corpo do artigo” um outro ponto de 

análise, relativo às Fontes de Informação citadas em cada jornal, nos artigos que 
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continham semelhança. Mas o que é uma fonte de informação? De uma forma breve, uma 

fonte de informação é, segundo Rogério Santos (2006, p. 75), uma entidade que presta 

informações ou fornece dados a um ou mais jornalistas, planeia ações ou descreve factos, 

ao avisar o jornalista da ocorrência de eventos ou relatar pormenores de um 

acontecimento. Esta é uma definição bastante simplista daquilo que pode ser, na 

realidade, uma fonte de informação e de tudo o que ela envolve, nomeadamente a questão 

das relações entre fontes e jornalistas. Estas relações são um tema essencial, mas que, 

para este estudo de caso, se torna irrelevante, já que aquilo que aqui importa é entender 

que, como afirma Mar de Fontcuberta (1993, p. 46), quanto maior o número, a qualidade 

e o pluralismo das fontes, mais poder informativo tem um jornal. Assim, considerou-se 

que a inclusão deste parâmetro de análise seria fulcral. Isto, porque mesmo que o texto 

(corpo do artigo) de um conteúdo seja muito parecido nos dois jornais, um jornal pode 

citar mais fontes do que outro ou, até, apresentar menos ou o mesmo número de fontes de 

informação, mas elas serem diferentes em relação ao outro jornal. Aquilo que se pretende 

entender, no fundo, é se os dois jornais também se copiam neste tópico, afetando, assim, 

o cenário ideal de pluralismo de fontes, ou se se repetem apenas nos seus temas, mas 

citam fontes de informação diferentes, abordando o tema sob perspetivas distintas. Desta 

forma, foi indicado, aquando do preenchimento da grelha de análise, quantas fontes cada 

artigo mencionava e se, de um artigo para outro, elas eram iguais ou não. 

Tendo a justificação de cada parâmetro das grelhas de análise construídas em 

vista, vejamos as características globais do objeto de estudo utilizado para esta 

investigação antes de passar à parte prática de análise estatística dos dados obtidos. 

 

2.3. Global Media Group – Objeto de estudo 

O Global Media Group faz parte do pequeno leque de grupos económicos de media 

existentes em Portugal. Consolidado nos anos 90 pelo empresário Joaquim Oliveira, o 

grupo tem a sua origem na empresa Olivedesportos, fundada em 1984. O Global Media 

Group estende-se hoje aos setores da imprensa, rádio, internet e ainda, através de algumas 

parcerias, ao setor da televisão. O grupo é responsável por títulos como o Diário de 

Notícias, o Jornal de Notícias, o diário desportivo O Jogo, a estação de rádio TSF, entre 

outros órgãos de comunicação. Mas os media não são a sua única área de interesse, 

mantendo o GMG presença nos setores de impressão, distribuição e das 
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telecomunicações, controlando também um pequeno negócio na área do turismo. 

Destaca-se igualmente a participação do grupo na estrutura acionista da agência nacional 

de notícias Lusa. Em 2003, o grupo, na altura intitulado Portugal Telecom/Lusomundo, 

foi alvo de uma proposta legislativa por parte do Bloco de Esquerda, que tinha como 

objetivo limitar a concentração dos meios de comunicação, já que, em 2000, “a empresa 

de telecomunicações portuguesa adquiriu a totalidade do capital do grupo que detinha, 

entre outros activos, três jornais diários, uma rádio, o quase monopólio da televisão por 

cabo e uma rede de distribuição cinematográfica” (Silva, 2008, p. 673). 

Atualmente, o GMG é propriedade do empresário José Pedro Soeiro; da KNJ 

Global Holdings Limited; da Controlinveste Media, SGPS, S.A; dos bancos Banco 

Comercial Português (BCP) e Novo Banco (NB) e ainda da empresa Grandes Notícias, 

Lda.9.  Segundo Luís Oliveira Martins (2014), é a partir de 2005, aquando da aquisição 

da Lusomundo Serviços, que o, até então Grupo Controlinveste, “se torna um poderoso 

operador do sector dos Media”, ficando à frente da direção da TSF, do Diário de Notícias, 

do Jornal de Notícias e de outros projetos jornalísticos que até hoje se mantêm, à exceção 

do 24 Horas (Martins, 2014, pp. 181-182). 

 

2.3.1. O Diário de Notícias 

Fundado em janeiro de 1865 por Eduardo Coelho, o Diário de Notícias pode hoje ser 

considerado um jornal que se inclui na categoria da imprensa de referência ou quality 

press, por deter características tais como “a sobriedade gráfica e estilística e a 

predominância de temas políticos, sociais, económicos e culturais” (Ribeiro, 2006, p. 80). 

Segundo José Tengarrinha, citado por Vasco Ribeiro (2006, p. 82), a criação do matutino 

veio introduzir, no país, um “novo estilo jornalístico, eminentemente noticioso e sem 

filiação partidária”, tornando-se numa das primeiras publicações a vender informação 

verdadeiramente noticiosa e não opinião. Ao mesmo tempo, o diário generalista foi 

pioneiro, em Portugal, no que diz respeito a uma “gestão direccionada para o lucro”, 

sendo o primeiro periódico a recorrer à publicidade como principal meio de sustento 

(ibid.). O Diário de Notícias acabou por se tornar propriedade privada, em 1991, do grupo 

Lusomundo, adquirido mais tarde pelo atual Global Media Group. 

                                                 
9 Dados disponíveis no site oficial do grupo de media Global Media Group 

(http://www.globalmediagroup.pt/o-grupo/quem-somos/)  

http://www.globalmediagroup.pt/o-grupo/quem-somos/
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2.3.2. O Jornal de Notícias 

Bem mais tarde do que o Diário de Notícias, surge, em junho de 1888, aquele que é um 

dos jornais mais conhecidos da região Norte do país, o Jornal de Notícias, distinto pela 

ampla cobertura jornalística que produz nessa mesma região e, sobretudo, no Porto, tal 

como confirma José Mesquita, citado por Ribeiro (2006, p. 80). Ao contrário do DN, 

inserido na categoria de jornalismo de referência, o Jornal de Notícias aproxima-se mais 

da chamada imprensa popular. Na realidade, ele “pode ser caracterizado como um 

quotidiano omnibus, ou seja, insere-se numa categoria híbrida, a meio caminho entre a 

imprensa de referência e a imprensa popular” (Ribeiro, 2006, p. 80). Citando Fernando 

de Sousa, Vasco Ribeiro (2006, pp. 83-84) afirma que o JN, inicialmente defensor de 

certos interesses políticos, “rapidamente encontrou no noticiário popular e 

eminentemente informativo a sua natureza mais profunda”. Deste modo, passa assim a 

usar uma “linguagem jornalística próxima da oralidade”, fazendo uma “abordagem pícara 

de certos acontecimentos” e uma “exploração, por vezes sensacionalista, de desastres, 

catástrofes, crimes e dramas passionais” (ibid.). Seguindo o mesmo caminho do Diário 

de Notícias, este diário generalista popular, depois de várias tentativas de compra por 

parte de outros grupos económicos, veio a tornar-se totalmente privado, também em 1991, 

passando a ser propriedade da Lusomundo. 
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Capítulo III – Resultados 

Ao seguir a metodologia definida e justificada no capítulo anterior, procedeu-se à recolha 

dos dados quantitativos e à análise de conteúdo do produto jornalístico das páginas das 

editorias Portugal/Nacional, Dinheiro/Economia e Mundo do Diário de Notícias e do 

Jornal de Notícias, assim como dos conteúdos das suas edições digitais, chegando-se aos 

resultados apresentados de seguida. 

 

3.1.  Dados quantitativos 

Começando pelo número de artigos, foram analisadas, ao todo, 3299 peças jornalísticas, 

das quais 1222 pertencem ao meio impresso e 2077, um valor bastante superior, ao online 

(ver Tabela 1). Esta diferença pode explicar-se pelo simples facto de o ciberjornalismo 

ter como uma das suas características principais a instantaneidade da informação, tal 

como enuncia Fernando Zamith (2011, p. 34): “A capacidade de publicar 

instantaneamente qualquer conteúdo jornalístico (mesmo o menos relevante e/ou urgente) 

sem ter de esperar pela hora do noticiário radiofónico ou televisivo ou pelo momento em 

que o jornal impresso começa a ser distribuído, é outra das pequenas revoluções causadas 

pela Internet”. 

 

  
  

Impresso Online 
Total 

DN JN DN JN 

Breve 15 364 0 0 379 

Notícia 351 450 1280 775 2856 

Reportagem 23 19 8 14 64 

  
  

389 833 1288 789 3299 

1222 2077   

 

Tabela 1 - Número de artigos, por género jornalístico, analisados no Diário de Notícias e no Jornal de 

Notícias 

No que diz respeito ao total dos artigos analisados nos dois jornais, em ambos os 

meios (impresso e online), o género jornalístico dominante é a Notícia, sendo o menos 

numeroso a Reportagem. De forma mais discriminada, é notória a diferença patente nos 

valores totais de cada jornal, quer no papel, quer nas suas plataformas digitais. Na 
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imprensa tradicional, esta diferença justifica-se pelo facto de existir um número elevado 

de breves no JN, o qual contrasta com as apenas 15 do DN. Isto, porque no final de cada 

uma das secções pertencentes ao jornal, o JN dedica uma pequena parte do seu espaço à 

apresentação de breves relacionadas com a editoria em questão, resultando num valor 

total elevado. Por outro lado, este género jornalístico mostra-se bastante raro nas páginas 

do DN, onde a Notícia é o género abundante. Ainda assim, e apesar de predominante, o 

número de notícias é mais baixo em relação ao valor do JN, já que o DN apresenta menos 

notícias, mas geralmente mais extensas do que o outro diário generalista, uma realidade 

a ser constatada de forma mais aprofundada no ponto 3.4.1.. De notar, de igual forma, a 

disparidade entre os resultados totais do meio online, no qual, ao contrário do que 

acontece no papel, o DN se sobrepõe ao JN no número de artigos que apresenta, um facto 

que assenta claramente na desigualdade entre o número de notícias existentes no DN 

online (1280), em comparação com o site do JN (775), uma diferença considerável de 

quase metade dos artigos por parte do último periódico. 

 

3.2. Temas dos conteúdos do produto jornalístico analisado 

Passando aos temas dos artigos jornalísticos analisados, de um modo geral, os assuntos 

mais abordados nos dois meios – impresso e online – de ambos os jornais, foram “Saúde”, 

“Crime”, “Acidentes/Ocorrências”, “Política”, “Justiça” e “Incêndios/Prevenção” (ver 

Gráfico 5, na secção Apêndices). Convém ressalvar que os valores referentes ao meio 

digital têm, para o resultado total, um enorme peso, já que, como visto no ponto anterior, 

o número de notícias analisadas nesse meio é, de longe, mais elevado. Ao mesmo tempo, 

há que notar a predominância do tema “Saúde”, uma situação que se justifica, em grande 

parte, pela existência de um surto de sarampo em Portugal no mês (março de 2018) que 

consiste precisamente no período de análise deste estudo de caso. Este acaba por ser 

também o caso do tema “Incêndios/Prevenção”, que acabou por dominar as páginas e os 

sites do DN e do JN devido aos trágicos incêndios ocorridos em outubro do ano de 2017 

e do relatório a eles referente lançado, em março de 2018, pela Comissão Técnica 

Independente. Além disto, registos ou a divulgação de eventos relacionados com 

campanhas de prevenção e combate aos fogos nestes espaços mediáticos também 

contribuíram para que este fosse um dos assuntos mais badalados nos dois diários 

generalistas. 
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3.2.1. Meio impresso 

Comparando os dois órgãos de comunicação analisados na sua forma tradicional, existem, 

à primeira vista, temas que se cruzam no que diz respeito à sua abundância: “Política” e 

“Catalunha” são os mais evidentes, já que fazem parte dos tópicos mais abordados em 

cada jornal (ver Gráfico 6, na secção Apêndices). No DN, a seguir a “Política”, os temas 

dominantes são “Banca”, “Catalunha”, “Parlamento/Partidos” e “Defesa”, enquanto o JN 

dedica a maior parte do seu espaço a temas como “Saúde”, “Incêndios/Prevenção”, 

“Educação” e “Legislação”, além de “Política”. De uma forma geral, os dois jornais 

abordam temas distintos, havendo, no entanto, o protagonismo da “Política” nas páginas 

dos dois órgãos de comunicação, um cenário que aqui se considera normal, uma vez que 

este é um tópico essencial no dia-a-dia de qualquer nação e que é está continuamente em 

atualização, ocupando, assim, uma boa parcela de espaço nos periódicos que chegam à 

população todos os dias. 

 

3.2.2. Meio online 

No meio online, o panorama é bem diferente daquele exposto para as versões tradicionais 

dos periódicos analisados. Nas suas plataformas digitais, os dois diários repetem os 

mesmos temas de forma flagrante (ver Gráfico 7, na secção Apêndices). Os tópicos mais 

abordados no DN são os mesmos do JN, embora não estando numa ordem estritamente 

igual. “Saúde”, “Crime”, “Acidentes/Ocorrências”, “Justiça” e “Meteorologia” são as 

temáticas mais recorrentes nos sites dos dois órgãos do Global Media Group. 

 

3.3. Assinaturas dos conteúdos do produto jornalístico analisado 

Como já referido anteriormente, aquando da abordagem da metodologia adotada 

(Capítulo II), neste ponto de análise procedeu-se à recolha da informação relativa à 

assinatura de cada artigo jornalístico analisado. Em primeiro lugar, importa referir que 

existem algumas diferenças entre o papel e o meio online no que diz respeito ao modo 

como as notícias são assinadas. Por exemplo, no meio impresso os artigos são, na maior 

parte dos casos, assinados por jornalistas e no meio digital há uma maior tendência para 

serem assinados apenas pelo órgão de comunicação, não expondo o nome ou qualquer 

outra informação, como o email (algo recorrente nas versões tradicionais dos jornais), 
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sobre o autor dos conteúdos. Apesar disto, esta diferença foi anotada aquando do 

preenchimento da grelha de análise, mas não incluída na elaboração das tabelas e dos 

gráficos que contribuem para  os resultados finais. Isto, por se considerar que, para os 

objetivos deste estudo de caso e, em específico, deste tópico de análise, esta informação 

não constituía um elemento relevante a ser discriminado. Aquilo que se tornou pertinente, 

por outro lado, foi averiguar a que órgão de comunicação (ou agência de notícias) - Diário 

de Notícias, Jornal de Notícias, Dinheiro Vivo, Lusa, entre outros – era pertencente o 

jornalista em questão. Assim sendo, sempre que um conteúdo estivesse assinado por um 

jornalista do JN, por exemplo, esse conteúdo passaria a estar incluído na categoria “JN”. 

De igual modo, se um artigo estivesse assinado por um jornalista do DN, mas incluísse a 

participação de um jornalista da TSF, esse mesmo artigo passaria a ser incluído na 

categoria “DN e TSF”, a título de exemplo. 

Tendo esclarecidas estas questões, seguem-se, nos pontos seguintes, os dados 

obtidos que dizem respeito à assinatura dos conteúdos do DN e do JN impressos e no seu 

meio online. 

 

3.3.1. Meio impresso 

Começando pelo DN, está claro que mais de metade dos seus artigos são assinados 

exclusivamente por jornalistas do próprio órgão (ver Gráfico 1). A parcela mais 

significativa que se segue é a correspondente aos artigos assinados por jornalistas da 

publicação semanal Dinheiro Vivo. Aqui, importa referir que a maior parte dos artigos da 

secção de economia do jornal são assinados por jornalistas deste suplemento jornalístico 

especializado em economia do Global Media Group. São raros os casos, nesta editoria, 

em que os artigos estão assinados por jornalistas do DN. O mesmo acontece no JN, como 

veremos, mas de forma mais disfarçada. No meio tradicional, é parca a presença de 

agências de notícias (“Lusa”, “Reuters”, “*com agências”) na assinatura dos conteúdos 

do DN, assim como a de assinaturas de outros órgãos de comunicação (“TSF”). A 

percentagem correspondente ao número de artigos sem assinatura não ultrapassa os 7%, 

não representando um valor considerável, quando comparado com o JN. De 389 artigos 

analisados no DN, apenas 26 careciam de qualquer assinatura. Estes costumam consistir, 

na sua maioria, em artigos de pequena dimensão relativos a um assunto já exposto nas 

páginas do jornal. 
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Gráfico 1 - Assinaturas dos artigos jornalísticos do Diário de Notícias impresso 

 

Quanto ao caso do JN (ver Gráfico 2), quase 60% dos artigos estão por assinar. 

Esta percentagem alarmante pode ser rapidamente explicada: em primeiro lugar, foram 

analisados, no total, 833 artigos neste jornal, dos quais uma grande parte (364) são breves. 

Estas, na sua maioria, consistem em pequenos textos de apenas um parágrafo e raramente 

são assinadas. Este grande número de breves sem assinatura contribui para um valor 

significativo de artigos não assinados no JN impresso. Ainda que este facto esteja já 

explicado, é difícil adivinhar uma justificação para os 30% de artigos do JN que são 

assinados exclusivamente por jornalistas a ele pertencentes, um valor muito inferior 

àquele referente ao mesmo parâmetro no DN. Por outro lado, quanto à parcela relativa à 

assinatura de artigos por jornalistas do Dinheiro Vivo (10%), esta é bem inferior à 

percentagem correspondente do DN (21%). Porém, em termos absolutos, o número de 

artigos assinados por jornalistas do Dinheiro Vivo no DN e o no JN difere por 1. Isto, 

porque estes artigos são, na sua maioria, os mesmos em cada jornal, como veremos no 

ponto 3.4.. Quanto às restantes possibilidades (artigos assinados pelo JN em conjunto 

com a agência Lusa ou outras e assinados pela TSF), estas convergem na percentagem 

pouco relevante de menos de 2%, o que em valores absolutos se concretiza em 14 artigos. 
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Gráfico 2 - Assinaturas dos artigos jornalísticos do Jornal de Notícias impresso 

 

 

3.3.2. Meio online 

No meio digital, o caso é totalmente diferente, pelo menos no caso do DN (ver Gráfico 

3).  

 

 

Gráfico 3 - Assinaturas dos artigos jornalísticos do Diário de Notícias online 
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A maior parte dos conteúdos (64%) estão apenas assinados com “DN/Lusa”, sem 

qualquer indicação da identidade do jornalista. Apenas 25% dos artigos estão assinados 

unicamente pelo DN, isto é - em valores absolutos - de 1288 artigos, apenas 321 são 

exclusivos do jornal. A presença de agências de notícias não é significativa, tal como no 

papel. Pelo contrário, a parcela referente aos conteúdos assinados pelo DV assume uma 

dimensão considerável. De forma semelhante ao que acontece na sua versão tradicional, 

a maioria dos artigos pertencentes à editoria “Dinheiro” do DN são pertencentes a este 

suplemento, sendo raros os conteúdos produzidos por jornalistas da secção de economia 

do DN. 

No caso do JN, o protagonismo recai, sem dúvida, nos artigos sem assinatura 

(Gráfico 4). Repare-se que apenas 13% de todos os conteúdos do JN online estão 

assinados, sendo que, mesmo desta percentagem, apenas 11% são artigos assinados 

exclusivamente pelo órgão de comunicação em questão. Ainda assim, e contrariamente 

às expectativas iniciais, o DV tem, no JN, uma presença quase insignificante, sobretudo 

quando comparada com aquela que se faz notar no DN. Ao mesmo tempo, agências de 

notícias como a Lusa também não se fazem notar nos valores totais do JN.  

 

 

Gráfico 4 - Assinaturas dos artigos jornalísticos do Jornal de Notícias online 
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mesmos no do JN. No entanto, e como veremos no ponto de análise seguinte, relativo à 

semelhança dos conteúdos, a maior parte dos artigos do DN estão assinados pelo próprio 

órgão de comunicação em conjunto com a agência Lusa, sendo que, na verdade, eles são, 

na sua maioria, muito semelhantes, senão iguais, a grande parte dos artigos que carecem 

de assinatura no JN. Assinar ou não os conteúdos passa aqui, deste modo, por uma escolha 

editorial, mais do que por uma questão de rigor dos critérios definidos por cada órgão de 

comunicação, já que os artigos são os mesmos de um jornal para outro. De uma forma 

geral, fica claro o contexto já apurado por Helder Bastos (2008, p. 173): os ciberjornalistas 

ocupam-se sobretudo de texto, “cultivam pouco fontes próprias, valorizam a imediatez e 

a credibilização das notícias e passam pouco tempo em contacto com as audiências”. 

 

3.4. Semelhança de conteúdos existente no produto jornalístico 

analisado 

Este ponto de análise, o mais decisivo de todos, é o que nos permite aferir se existe, 

efetivamente, um padrão de homogeneidade de conteúdos entre os dois órgãos de 

comunicação analisados pertencentes ao mesmo grupo de media, assim como entender 

qual a sua proporção, no caso desse padrão de semelhança existir. Desta forma, através 

da análise de conteúdo dos artigos jornalísticos presentes nas páginas de cada jornal e nas 

suas plataformas digitais, procedeu-se à recolha de informação sobre a possível 

semelhança entre os vários elementos que compõe artigos jornalísticos, começando pelo 

Título, seguido do Lead, passando pelo próprio Corpo do Artigo (texto) e culminando na 

Imagem. A estes elementos foi acrescentado, como exposto na metodologia (Capítulo II, 

ponto 2.2.2.), mais um parâmetro, incluído no elemento “Corpo do Artigo”, que diz 

respeito às fontes de informação mencionadas em cada conteúdo. Este parâmetro divide-

se em duas partes de análise: “Número de Fontes” e “Igualdade de Fontes”, de forma a 

comparar, de um jornal para outro, se as fontes mencionadas em artigos semelhantes eram 

iguais, quer no número, quer na sua identidade.  

 Para os parâmetros Título, Lead e Corpo do Artigo (excetuando a parte das Fontes 

de Informação), foi, então, definida uma escala de graus de semelhança de 1 a 5, cujas 

correspondências estão estabelecidas na Tabela 2.  Considerou-se que, para esta escala 

ordinal, cinco graus seriam suficientes para se diferenciar as semelhanças encontradas.  
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1 Conteúdo diferente 

2 Conteúdo pouco semelhante 

3 Conteúdo com alguma semelhança 

4 Conteúdo muito semelhante 

5 Conteúdo igual 

 

Tabela 2 - Escala de graus de semelhança de conteúdos 

 

A construção desta escala de graus de semelhança permite, assim, pormenorizar 

ao máximo as similitudes encontradas no produto jornalístico, durante o período de 

análise. Já nos restantes parâmetros (Imagem e Fontes de Informação), apenas se 

averiguou se a imagem de cada artigo era a mesma do DN para o JN, qual o número de 

fontes apresentadas em cada artigo semelhante e se elas eram iguais ou não. Estes 

parâmetros de análise serão expostos em profundidade no ponto 3.4.1., respeitante ao 

formato tradicional dos jornais e no ponto 3.4.2., relativo aos sites do DN e do JN.  

Para já, vejamos os valores totais da semelhança de conteúdos existente no DN e 

no JN, nos meios impresso e online (ver Tabela 3). 

 

Semelhança Impresso Online 

Existente 122 489 

*Existente noutra secção 0 67 

Não existente 1100 1521 

Total de artigos 1222 2077 

Taxa de semelhança 9,98% 23,54% 

 

Tabela 3 - Semelhança de conteúdos encontrada nos jornais analisados, nos meios impresso e online 

 

Nesta tabela, a semelhança de conteúdos está resumida em duas possibilidades 

óbvias: existente, independentemente do seu grau (conforme a escala introduzida 

anteriormente), ou não existente. Foram marcados com semelhança existente todos os 

artigos de um dos órgãos de comunicação que manifestassem parecenças - embora 

pudessem até estar redigidos e apresentados de uma forma distinta – ou total similaridade 

com os artigos do outro jornal analisado. Além destas duas hipóteses, surgiu ainda a 
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necessidade de acrescentar uma outra: existente noutra secção. No entanto, este acréscimo 

de hipótese só se revelou necessário na análise dos conteúdos das plataformas digitais do 

DN e do JN, mas está presente na tabela já que esta contém os valores e a taxa de 

semelhança totais de ambos os meios. A necessidade de incluir esta opção surge no 

seguimento da existência de muitos artigos num jornal (relembre-se: apenas no meio 

online) que estavam incluídos numa das editorias que compõem o corpo de análise deste 

estudo de caso (Portugal/Nacional, Dinheiro/Economia e Mundo), mas que tinham 

semelhanças com artigos do outro jornal que não faziam parte dessas editorias. Por 

exemplo, algumas notícias da editoria “Portugal” do site do DN tinham semelhança com 

notícias do site do JN que, ao invés de estarem incluídas na secção “Nacional”, faziam 

parte de uma das secções específicas desse jornal como “Local”. No entanto, e por no seu 

conjunto resultarem num número significativo, esses artigos foram contabilizados como 

contendo semelhança, mas estão incluídos nesta opção específica precisamente para se 

estabelecer essa diferença, já que, na realidade, não deveriam fazer parte do corpo de 

análise por não pertencerem a nenhuma das secções analisadas. Considerou-se, ainda 

assim, que mesmo estando nessa situação, esses artigos deveriam ser contabilizados para 

a taxa total de semelhança, uma vez que efetivamente existe similaridade e, em muitos 

dos casos, integral (título, lead, corpo do artigo e imagem iguais). 

 Analisando, a partir da tabela 3, a taxa total de semelhança de conteúdos entre o 

DN e o JN, no mês de março de 2018, quer no meio impresso, quer no online, os valores 

não são alarmantes: aproximadamente 90% dos artigos na versão tradicional dos 

periódicos não partilham qualquer tipo de parecenças, pelo menos nas editorias aqui em 

análise. Os 10% restantes, correspondentes aos conteúdos que são efetivamente parecidos 

entre si, não representam uma parcela muito expressiva, considerando que o produto 

jornalístico da imprensa está geralmente dominado pela presença de informação 

proveniente de agências de informação – “as grandes agências de imprensa, 

supranacionais ou nacionais, constituem indubitavelmente a «fonte» mais notável de 

materiais noticiáveis” (Wolf, 1987, p. 231) -, tornando os conteúdos dos órgãos de 

comunicação muito homogéneos, nem que seja por apresentarem as mesmas notícias, 

ainda que de uma forma diferente. 

Por outro lado, e particularizando para o meio online, os quase 25% de conteúdos 

semelhantes nas páginas web dos dois jornais assumem uma dimensão um pouco mais 

preocupante. Afinal, os leitores dessas páginas deparam-se com ¼ das notícias (género 
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jornalístico onde a existência de semelhança é dominante, de acordo com a tabela 10, 

presente nos Apêndices) exatamente iguais ou, no mínimo, parecidas entre um jornal e 

outro. Considera-se que esta taxa de similaridade no DN e JN está sobretudo relacionada 

com o facto de as notícias partirem, muitas vezes, de um texto já redigido por agências 

de informação e serem enviadas para vários órgãos de comunicação que se limitam a 

modificar o título e a fazer pequenas alterações ao texto, tal como confirma Bastos (2008, 

p. 190): “(…) o peso significativo das tarefas típicas de shovelware e do recurso a press 

releases, a par da edição de textos de agências noticiosas, revela-se um factor altamente 

limitativo da produção jornalística própria, com a consequente penalização do recurso a 

fontes próprias”. 

 Ainda que os valores totais não representem uma situação extrema de 

homogeneidade de conteúdos entre os dois órgãos de comunicação, é essencial dar a 

atenção merecida às especificidades das semelhanças encontradas. Assim, vejamos, em 

primeiro lugar, na tabela 4, a taxa de semelhança por editoria. 

 

Editoria Impresso Online Total 
 

Existente Total Taxa Existente Total Taxa Taxa 

Portugal/Nacional 26 588 4,42% 190 884 21,49% 14,67% 

Dinheiro/Economia 96 208 46,15% 46 269 17,10% 29,77% 

Mundo 0 426 0,00% 253 924 27,38% 18,74% 

 

Tabela 4 - Semelhança de conteúdos encontrada nos jornais analisados, por editoria, nos meios impresso e 

online 

 

Através de um primeiro olhar, fica claro que a editoria onde existe mais 

semelhança de conteúdos é Dinheiro/Economia, pelas razões já expostas neste trabalho. 

Aliás, os valores de semelhança nesta secção atingem proporções preocupantes no caso 

da imprensa tradicional. Quase metade dos artigos de economia do DN e do JN são iguais 

ou parecidos. E isto deve-se maioritariamente ao facto de as notícias e reportagens 

resultarem de trabalhos realizados por jornalistas do DV e destes serem distribuídos aos 

dois jornais que, por sua vez, se limitam a modificar um elemento ou outro na totalidade 

dos artigos, como veremos nos seguintes pontos. Ainda no meio impresso, as outras 

editorias apresentam taxas de semelhança muito baixas (4%) ou até inexistentes, como é 



56 

 

o caso da secção Mundo. Quanto ao meio online, os valores da taxa de semelhança já se 

aproximam mais, nunca ultrapassando os 30% em nenhuma das editorias. Neste meio, ao 

contrário do que acontece no papel, a secção de economia é a que menos se destaca no 

que diz respeito ao número de artigos com semelhança. Aqui, é a editoria de internacional 

a protagonista, com quase 30% de similaridade nos seus conteúdos. Quanto à secção 

Portugal/Nacional, esta apresenta um valor de semelhança acima dos 20%. Estes valores 

finais poderão parecer insignificantes e, em alguns casos, até o serão, mas eles 

representam, na prática, um cenário onde, ao folhear as páginas de dois jornais diferentes 

e ao navegar nos sites dos mesmos dois jornais, se encontram notícias e reportagens 

praticamente iguais. E, nos casos mais extremos, nomeadamente no da editoria de 

economia nos jornais tradicionais, os conteúdos são quase todos os mesmos e 

apresentados da mesma maneira. 

 Ficam, enfim, por examinar os vários parâmetros que, juntos, se concretizam 

nessa homogeneidade de conteúdos, em cada meio. 

 

3.4.1. Parâmetros de análise de conteúdos semelhantes no meio impresso 

Começando pelo DN e JN nas suas versões tradicionais, observem-se os valores para cada 

grau de semelhança relativamente aos títulos dos conteúdos, na seguinte tabela (5). 

 

Grau de Semelhança Título Lead Corpo 

1 – Diferente  24,6% 21,3% 1,6% 

2 – Pouco semelhante 24,6% 11,5% 19,7% 

3 – Com algumas 
semelhanças 

29,5% 8,2% 41,0% 

4 – Muito semelhante 16,4% 8,2% 36,1% 

5 – Igual  4,9% 1,6% 1,6% 

 

Tabela 5 - Percentagem do grau de semelhança, por elemento do artigo, nos conteúdos similares do meio 

impresso 

 

Aqui, o grau de semelhança mais comum é o 3, ou seja, dentro dos conteúdos 

semelhantes, existem mais artigos que partilham títulos com apenas algumas 

semelhanças. Pelo contrário, o grau menos habitual é o 5, significando, portanto, que 
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existem, pelo menos na amostra deste estudo de caso, poucos artigos semelhantes em que 

os títulos sejam exatamente iguais entre si. De referir, do mesmo modo, que os valores 

do grau 1 e 2 também se aproximam bastante do valor apontado para o grau 3. Assim, 

80% dos títulos dos artigos que são semelhantes no DN e no JN são diferentes ou 

ligeiramente parecidos e apenas 20% são iguais ou muito similares, o que não significa 

que este contexto se aplique, igualmente, aos outros elementos dos artigos jornalísticos. 

Aliás, ao longo da análise de conteúdo realizada durante um mês, foi possível verificar 

que, muitas vezes, o corpo dos artigos era praticamente o mesmo, mas o título e o lead 

eram distintos, como exemplifica o Anexo 1 desta dissertação. 

Passando ao lead, convém explicar, antes de mais, que os valores apresentados 

para este elemento específico não totalizam os 100% de artigos analisados, já que, muitas 

vezes, existia lead nos artigos de um dos jornais, mas no outro isso não se verificava. 

Nestes casos, foi indicado na grelha de análise, para este parâmetro, que o lead era “Não 

existente”. Dito isto, e regressando à Tabela 5, é possível observar que o caso mais 

comum nos artigos semelhantes é existirem leads diferentes entre si (grau 1) e aquele que 

acontece menos vezes é estes serem iguais (grau 5). Aliás, recorrendo a valores absolutos, 

esta situação ocorreu apenas uma vez. Precisamente a mesma vez, exposta no Anexo 2, 

no qual todos os elementos de dois artigos semelhantes são iguais entre si. 

Quanto ao texto dos conteúdos (Corpo do Artigo), o cenário mais corrente passa 

igualmente pelo grau 3 de semelhança, enquanto que os casos menos habituais consistem 

em textos totalmente iguais ou, então, diferentes de um artigo para outro. De facto, a 

situação mais comum verificada ao longo da análise, passa pela existência de artigos mais 

extensos no DN e pela correspondência desses artigos no JN, mas com uma dimensão 

muito menor. No fundo, o texto é o mesmo, com as mesmas palavras e com as mesmas 

fontes, mas, de um jornal para outro, acaba por sofrer alguns cortes de palavras ou até 

parágrafos inteiros, que culminam num corpo de artigo moderadamente semelhante, mas 

raramente igual entre os dois periódicos. Agrupando todos os elementos que compõem 

um artigo jornalístico e que foram objetos de análise deste estudo, consegue construir-se 

um padrão de semelhança baseado na amostra utilizada e nos valores finais, em que os 

artigos semelhantes entre si, no meio impresso, costumam apresentar títulos com algumas 

semelhanças (grau 3), leads diferentes (grau 1), textos também com algumas semelhanças 

e imagens diferentes, como veremos agora, a partir da Tabela 6. 
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 Fontes de Informação Imagem 

Iguais 55,7% 8,2% 

Diferentes 44,3% 91,8% 

 

Tabela 6 - Semelhança das fontes de informação e da imagem dos artigos, no meio impresso 

 

 Esta tabela apresenta os restantes parâmetros de análise que não foram submetidos 

à escala de semelhança definida, mas sim à recolha de informação simples relativa à 

homogeneidade (ou não) de fontes e imagens dos artigos. Assim, começando pelas fontes 

de informação, elas foram indicadas como sendo iguais ou diferentes com base no seu 

número e na sua identidade. Desta forma, mesmo que o número de fontes fosse o mesmo 

num jornal e no outro, mas a sua identidade fosse diferente, o artigo passaria a estar 

indicado como tendo fontes de informação diferentes. No DN e JN impressos, a 

percentagem de igualdade de fontes nos artigos similares ultrapassa os 50% já que, na 

maior parte dos casos, como vimos acima, o corpo do artigo é moderadamente 

semelhante, sendo os textos dos artigos praticamente iguais e incluindo, por conseguinte, 

as mesmas fontes, na mesma quantidade. Ainda assim, importa também referir que os 

44% de fontes diferentes também incluem neles uma grande parte de casos em que as 

fontes só são diferentes porque o seu número é mais reduzido num jornal do que noutro, 

já que um jornal pode cortar uma ou mais fontes do texto para cumprir, com sucesso, as 

suas limitações de espaço. Um exemplo disto são os variados casos em que o DN tem 

uma notícia com determinado tamanho e, no JN, a mesma notícia foi convertida numa 

breve, que, habitualmente, nem contém fontes de informação. Significa tudo isto que esta 

percentagem de diferença de fontes não está exclusivamente relacionada com o facto de 

um jornal recorrer ou citar uma fonte diferente do outro, o que, aliás, raramente acontece 

no que diz respeito aos artigos analisados neste trabalho.  

 Em relação à imagem, esta na maioria dos artigos é diferente de um jornal para 

outro. Nem que seja porque aquelas que existiam num artigo, mas não no correspondente 

do outro jornal, foram incluídas na categoria de “Diferentes”. Em termos absolutos, 

apenas em 5 dos artigos registados como tendo semelhanças, nas versões em papel dos 

jornais, as imagens correspondem. 
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3.4.2. Parâmetros de análise de conteúdos semelhantes no meio online 

Debruçando-nos agora nas plataformas digitais do DN e do JN, vejamos, a partir da 

Tabela 7, de que forma se corporizam as semelhanças encontradas nos conteúdos dos 

sites dos dois periódicos e se existem diferenças representativas nessas semelhanças, em 

relação ao papel. 

 

Grau de Semelhança Título Lead Corpo 

1 – Diferente  9,8% 7,3% 0,4% 

2 – Pouco semelhante 10,2% 3,7% 6,9% 

3 – Com algumas 
semelhanças 

16,7% 7,8% 15,5% 

4 – Muito semelhante 40,8% 47,3% 20,8% 

5 – Igual  22,4% 33,9% 56,3% 

 

Tabela 7 - Percentagem do grau de semelhança, por elemento do artigo, nos conteúdos similares do meio 

online 

 

Se, no ponto anterior, se chegou a definir um padrão de semelhança baseado nos 

valores de cada elemento de um artigo nos jornais impressos, aqui também será possível, 

através de apenas um olhar, traçar o cenário mais comum das semelhanças entre os 

conteúdos digitais: estes são compostos, maioritariamente, por um título muito 

semelhante (grau 4), um lead igualmente parecido e um corpo igual (grau 5), estando 

situados nestes graus os valores mais altos da tabela para cada elemento. Apesar de já se 

ter comprovado, no ponto 3.4., que a semelhança de conteúdos no meio online é bastante 

superior à do meio impresso, aqui ela assume proporções mais relevantes, já que os 

valores correspondentes no meio impresso estão distribuídos, de forma mais homogénea, 

pelos 5 graus de semelhança possíveis. Pelo contrário, no meio digital, eles estão 

concentrados num grau específico, enquanto os restantes assumem valores menos 

significativos. Examinemos, como se apresenta, especificamente, cada elemento dos 

conteúdos idênticos analisados nos sites do DN e do JN: 

 Começando pelo título, mais de 60% dos artigos de um jornal apresentam títulos 

muitos semelhantes ou totalmente idênticos aos seus equivalentes no outro jornal. O grau 

1 é o que possui a frequência mais baixa. Em valores absolutos, de 245 casos de conteúdos 

semelhantes, apenas em 24 os títulos são diferentes. Parece haver menos cuidado, neste 
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meio, em comparação com o papel, com a elaboração de alterações nos títulos das notícias 

e reportagens, de um jornal para outro. 

 Relativamente aos leads dos conteúdos, a situação é exatamente a mesma, no 

sentido em que a norma passa por serem muito semelhantes ou iguais. O que difere neste 

elemento é que o grau menos habitual é o 2, ou seja, aquele em que os conteúdos 

apresentam poucas semelhanças entre si. Ainda que os elementos “Título” e “Lead” não 

sejam totalmente iguais na maioria das vezes, isso não significa que esta situação 

ocorresse poucas vezes. Frequentemente estes conteúdos eram inteiramente iguais, como 

se comprova no Anexo 3. 

 O contexto exposto no elemento Corpo do Artigo é o mais preocupante de todos. 

Isto, porque os valores mais altos acompanham inversamente os graus de semelhança, 

sendo que mais de metade dos conteúdos semelhantes apresentam exatamente o mesmo 

texto, com as mesmas fontes (grau 5). Apenas num dos casos de semelhança no meio 

online, o corpo da notícia é diferente entre os dois artigos. Ao contrário do DN e JN 

impressos, no meio digital não existe uma limitação rigorosa de espaço e este facto poderá 

justificar o cenário de total semelhança entre conteúdos que se verifica em quase 60% dos 

artigos online dos jornais, já que nas suas versões tradicionais, como já referido, se 

observa um conteúdo muitas vezes igual, mas mais curto e, nos seus sites, essa 

necessidade não existe. 

 Passando aos outros parâmetros, resta assim analisar os valores relativos às fontes 

de informação presentes nos textos dos artigos jornalísticos similares, assim como as suas 

imagens (Tabela 8). 

 

 Fontes de Informação Imagem 

Iguais 84,1% 16,3% 

Diferentes 15,9% 83,7% 

 

Tabela 8 -  Semelhança das fontes de informação e da imagem dos artigos, no meio online 

 

 De acordo com as expectativas e, como é lógico de concluir, em quase todos os 

casos de homogeneidade de conteúdos as fontes citadas num determinado artigo, por um 

jornal, estão repetidas no artigo correspondente do outro jornal, quer no número, quer na 
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sua identidade, resultando no valor final de 84% de igualdade. Já no que diz respeito à 

“Imagem”, a situação é idêntica à que já se observou nos resultados do meio impresso, 

uma vez que, na generalidade dos casos, a imagem dos artigos com semelhança é 

diferente. Este é um facto para o qual não será difícil adivinhar-se uma razão, já que, ao 

longo do período de análise, se constatou que a maior parte das imagens utilizadas nos 

artigos eram fotografias de arquivo e cada jornal tem um arquivo próprio. Assim, ainda 

que os conteúdos pudessem ser bastante idênticos entre duas notícias ou reportagens, isso 

limitava-se, na maioria dos casos, ao texto que apresentavam e não à imagem, que 

costumava ser domínio próprio de cada jornal. 

Fazendo um balanço dos resultados da análise aprofundada das várias dimensões 

que resultam na homogeneidade de conteúdos realizada no meio tradicional do DN e do 

JN e também no seu meio digital, é possível fazer algumas comparações, traçando 

diferenças, mas também aspetos que têm em comum. Em primeiro lugar, fica então claro 

que a taxa de semelhança é bem maior no meio online do que nas versões em papel dos 

jornais. No entanto, importa relembrar que essa homogeneidade de conteúdos se divide 

em vários parâmetros de análise que, no final, nos dão respostas mais concretas e 

acertadas sobre a forma como os jornais se repetem nos seus artigos. Desta forma, foi 

possível encontrar um padrão de semelhança entre o DN e o JN impressos, que assenta 

em títulos moderadamente semelhantes, leads diferentes, textos igualmente com algumas 

semelhanças, mas que geralmente citam fontes de informação repetidas, e imagens 

diferentes. Já nos sites dos jornais, o padrão de semelhança entre conteúdos idênticos 

assenta em títulos e leads quase iguais, textos inteiramente repetidos, logo com as mesmas 

fontes de informação, e imagens diferentes. O que difere de uma forma acentuada na 

homogeneidade de conteúdos de um meio para outro é que, nos jornais impressos, parece 

existir um cuidado muito maior com a forma como as breves, notícias e reportagens são 

apresentadas, no sentido de haver pequenas alterações do DN para o JN, nomeadamente 

nos títulos e leads. Estes elementos, no meio digital, são raramente diferentes de um jornal 

para o outro. Já o tamanho do Corpo do Artigo nos jornais tradicionais é muitas vezes 

modificado, sobretudo no JN, em que os artigos são geralmente mais curtos (ou até 

convertidos em breves), exceto certas exceções. Nos jornais online, essa situação já não 

se verifica e é aqui que reside a principal diferença entre os dois meios: os textos dos 

artigos idênticos são exatamente iguais na maior parte dos casos, talvez por consistirem 

em conteúdos previamente redigidos pela agência de notícias Lusa, mencionada em quase 
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65% dos artigos do DN e ocultada nos conteúdos, exatamente iguais, do JN, os quais 

carecem de qualquer assinatura, nem que seja por parte do jornal. Pode dizer-se que esta 

última conclusão é um cenário que se vem perpetuando no tempo, já que, há mais de dez 

anos, no seu estudo “Retrato dos Jornalistas Online em Portugal” (2005), João Canavilhas 

já constatava que a agência Lusa era a principal fonte de recolha e atualização de notícias 

pelos jornais online (p. 1400). Também Daniel dos Santos (2013) o assinalou nas 

conclusões do seu estudo sobre a produção jornalística própria de alguns ciberjornais 

portugueses, entre eles o DN e o JN. “(…) A maior parte das peças jornalísticas são 

provenientes das agências noticiosas e colocadas na íntegra nas respetivas publicações”, 

tornando os jornais “homogéneos relativamente a feeds diretos das agências de notícias” 

(D. C. d. Santos, 2013, p. 58). 

 Ainda sobre a homogeneidade de fontes verificada na análise, importa trazer aqui 

as afirmações de Pinto e Marinho, citados por Marina Mendes (2010, p. 35), no seu estudo 

sobre a pluralização de fontes de informação no jornalismo online português: “as 

características do ciberjornalismo permitem-lhe, não só uma diversificação do conteúdo, 

do formato e do género, mas também uma «pluralidade de representações e pontos de 

vista apresentados ao nível do tratamento noticioso das matérias»”. Esta consiste, então, 

numa das potencialidades do ciberjornalismo que se revela mal aproveitada, apenas no 

sentido em que jornais diferentes apresentam as mesmas fontes, quer no seu número, quer 

na sua identidade. 
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Capítulo IV – Discussão de Resultados 

Embora este estudo de caso se concretize a partir de uma amostra apenas representativa 

do que poderá ser a realidade da imprensa generalista em Portugal – já que nem todos os 

periódicos nacionais estão aqui em análise –, os seus valores finais assumem contornos 

não muito positivos. A análise de conteúdo ao produto jornalístico das editorias de 

Nacional, Economia e Internacional do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias, 

durante o mês de março de 2018, permitiu descobrir um padrão de semelhança entre os 

conteúdos dos dois órgãos de comunicação, quer no seu meio tradicional – em papel -, 

quer no seu meio digital – os sites de informação. Ainda que estes padrões de semelhança 

sejam diferentes em cada canal de informação, o simples facto de eles existirem já 

constitui um motivo válido para que sejam estudados. Afinal, constatou-se que estes dois 

jornais generalistas distribuem informação ao cidadão comum que é, pelo menos, algo 

parecida entre si. E, colocando-nos na posição de quem efetivamente ainda paga pelos 

conteúdos de cada jornal (no caso da imprensa escrita), será, no mínimo, injusto o cenário 

em que o leitor se depara com artigos de um determinado jornal iguais ou muito similares 

aos artigos do outro. Já no caso dos sites de notícias destes diários, nos quais, para já, os 

conteúdos são distribuídos de forma aparentemente gratuita, este contexto já não se 

aplica, pelo menos em termos monetários, no sentido em que o leitor não chega a pagar 

diretamente pelo acesso ilimitado aos artigos. No entanto, ao navegar pelas páginas web 

de cada periódico, não será difícil identificar notícias ou reportagens que, logo à primeira 

vista, são iguais. Não colocarão estes factos a autonomia da informação em causa, no 

contexto da imprensa generalista nacional? Não se deverá questionar se o pluralismo 

temático ou da própria informação ficam afetados por um panorama como este? Estas são 

questões difíceis de responder, até porque envolvem conceitos demasiado subjetivos e até 

algo vagos na sua definição, como já abordado no Capítulo I. 

 Fazendo o balanço de todos os resultados obtidos, que já foram submetidos a 

análises individuais no capítulo anterior, podemos começar por estabelecer que o DN e o 

JN impressos apresentam um número de artigos díspar entre si, uma vez que o DN 

apresenta menos notícias, mas mais extensas e aprofundadas e o JN apresenta uma maior 

quantia de breves e notícias, mas mais curtas. Os jornais pouco se cruzam, neste meio, no 

que diz respeito às temáticas mais abordadas, sendo que o DN dedica a maior parte das 

suas páginas a temas mais abrangentes ligados à “Política” e à “Banca”, por exemplo, e 
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o JN opta por abordar tópicos com uma vertente mais social como “Educação” e “Saúde”. 

No DN predominam, igualmente, os artigos assinados por jornalistas a este órgão de 

comunicação pertencentes, enquanto que no JN abundam os conteúdos por assinar. A 

semelhança de conteúdos entre os dois diários generalistas neste meio é, no seu total, 

parca, mas evidente na editoria de “Dinheiro/Economia”, onde as notícias estão 

maioritariamente assinadas pelos mesmos jornalistas e contêm elementos muito 

parecidos. Já no meio online, o DN apresenta mais artigos do que o JN, mas ambos os 

jornais partilham temas mais ligados à atualidade imediata como “Crime”, 

“Acidentes/Ocorrências” e “Meteorologia”. Também no meio online, os artigos do DN 

estão, na sua maioria, assinados pelo próprio jornal em conjunto com a agência Lusa, ao 

contrário do JN, que prima pela apresentação de notícias sem assinatura. Refira-se, no 

entanto, que estas notícias sem assinatura correspondiam, muitas vezes, às notícias 

assinadas pelo DN com a Lusa. Neste meio, a taxa de homogeneidade de conteúdos atinge 

quase os 25%, um valor mais preocupante do que aquele correspondente à imprensa 

tradicional. As notícias semelhantes são, na maior parte das vezes, iguais na maioria dos 

seus elementos (título, lead e corpo), à exceção da imagem, sendo a editoria “Mundo” a 

mais afetada. Os jornais referem, nos seus artigos, as mesmas fontes, quer no número, 

quer na sua identidade, na maioria dos casos. Estes resultados relativos às plataformas 

online dos jornais vão ao encontro das conclusões de Helder Bastos (2011, pp. 14-15) 

sobre o estado do ciberjornalismo português, quando diz que o “culto da instantaneidade 

– aqui também com recurso massivo a noticiário outsourced, leia-se, agências de 

informação – sobrepôs-se à procura da (hiper)contextualização em profundidade e 

multimedialidade. (…) A sobrevalorização do design, do podcast, do feed, do widget, do 

mobile, do blogue convidado, da foto ou vídeo do leitor, da rede social, serviu, não poucas 

vezes, para mascarar a ausência de produção ciberjornalística pertinente e de qualidade”. 

 Perante estas circunstâncias, a questão das agências de informação enquanto fonte 

principal dos conteúdos dos órgãos de comunicação assume aqui especial relevância, 

sobretudo no que diz respeito ao jornalismo online. Estas agências parecem ser 

insubstituíveis e isso deve-se, segundo a lógica de Mauro Wolf (1987), principalmente a 

motivos económicos. Porém, a vantagem económica traduz-se aqui num cenário em que 

os artigos entre periódicos diferentes são os mesmos. Isto, porque o recurso às agências 

“acaba por provocar uma forte homogeneidade e uniformidade das definições daquilo que 

constitui notícia. De entre todos os acontecimentos, acabam por ser considerados 
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noticiáveis aqueles que as agências noticiam” (Wolf, 1987, p. 232). Ainda que estes 

organismos constituam uma referência no que diz respeito aos critérios de noticiabilidade, 

já que representam, à partida, entidades confiáveis, não existe, muitas vezes, uma seleção 

e um tratamento diferenciado da informação fornecida pelas agências entre cada jornal. 

E este é um facto patente na taxa de homogeneidade de conteúdos existente na amostra 

utilizada neste estudo de caso. 

 Tendo em conta todo este panorama, compreende-se que, como já referido, um 

mês de análise de conteúdo não será suficiente para poder retirar conclusões generalizadas 

acerca do estado do jornalismo generalista português, no sentido de afirmar se a 

concentração dos media afeta diretamente, ou não, a autonomia e o pluralismo da 

informação distribuídos pelos seus órgãos de comunicação. Porém, e de forma a provar a 

validade dos resultados finais relativos exclusivamente à homogeneidade dos conteúdos 

noticiosos (o parâmetro essencial desta análise), já apresentados nesta dissertação, foram 

realizados testes de hipóteses, cuja finalidade é a obtenção de intervalos, com 99% de 

confiança, para as várias taxas de semelhança apresentadas, expostos na seguinte tabela. 

 

Editoria 
Intervalos de Confiança (%) 

Impresso Online Total 

Portugal/Nacional [2,24 ; 6,61] [17,93 ; 25,05] [12,30 ; 17,05] 

Dinheiro/Economia [37,25 ; 55,06] [11,19 ; 23,01] [24,38 ; 35,16] 

Mundo Não aplicável [23,60 ; 31,16] [16,00 ; 21,48] 

 

Tabela 9 - Intervalos com 99% de confiança para as taxas de semelhança de conteúdos noticiosos, por 

editoria, nos meios impresso e online 

 

Ainda que estes intervalos não signifiquem que se possa partir da amostra utilizada 

para generalizar as ilações retiradas sobre a homogeneidade de conteúdos nos jornais do 

mesmo grupo económico, eles indicam-nos que, com 99% de confiança, as taxas de 

semelhança dos artigos no meio impresso e online, para cada editoria analisada, rondarão, 

quase sempre, os valores acima apresentados, sendo que o primeiro representa a margem 

mínima e o segundo a máxima atingível.
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Considerações finais 

Chegada a hora de anunciar as principais conclusões retiradas no decorrer desta 

dissertação fica claro que, ainda que os números não confiram total validade à seguinte 

afirmação, os jornais analisados, pertencentes a um mesmo conglomerado mediático, 

apresentam muitos conteúdos semelhantes entre si. Isto, porque, mesmo que a 

percentagem de semelhança encontrada entre os jornais não assuma um valor muito 

expressivo, há outros indicadores que nos permitem aferir que o produto jornalístico dos 

dois diários é homogéneo, sofrendo alterações, muitas vezes, meramente estéticas, como 

vimos. 

 Respondendo diretamente às perguntas de investigação lançadas no começo do 

estudo, podemos admitir, em relação à primeira pergunta (Qual o grau de semelhança 

entre os conteúdos noticiosos publicados nas edições impressas do Diário de Notícias e 

do Jornal de Notícias?), que o grau de semelhança existente no meio impresso dos jornais 

analisados é baixo. Se quisermos utilizar a escala de cinco graus definida, na metodologia, 

para a semelhança dos vários elementos dos artigos, podemos, então, dizer que a 

homogeneidade de conteúdos no meio impresso, assume, de 1 a 5, o grau 2, não sendo 

ele muito evidente, mas não podendo, no entanto, ignorar que ele existe e que, nesses 

casos, os conteúdos são realmente muito parecidos entre si. Fica refutada, assim, a 

primeira hipótese lançada, a qual sustentava que o grau de semelhança entre o produto 

jornalístico dos dois diários seria elevado, contendo poucas peças produzidas e assinadas 

por jornalistas das respetivas redações. De facto, a maioria das peças do DN está assinada 

por jornalistas do DN e, no JN, apesar de grande parte das peças carecerem de assinatura, 

a segunda maior parcela também corresponde a peças assinadas por jornalistas da sua 

redação. Tudo isto relativo aos valores totais das três editorias analisadas, já que, visto 

caso a caso, na editoria de Economia, são raras as peças assinadas por jornalistas da 

própria redação. 

Quanto à segunda pergunta de investigação (Qual o grau de semelhança entre os 

conteúdos noticiosos das versões online do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias?), 

utilizando novamente a escala de semelhança de 1 a 5, os conteúdos online dos jornais 

apresentam uma homogeneidade de grau 3 – quase 4 –, assumindo o dobro do valor, em 

percentagem, da correspondente no meio impresso. Como constatado, quase 25% dos 

conteúdos entre um site noticioso e outro são iguais. E, aqui, essa homogeneidade acaba 
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por se manifestar de forma mais preocupante, dado que muitos artigos jornalísticos são 

praticamente iguais na sua totalidade. A hipótese 2 fica assim verificada e, ao mesmo 

tempo, contestada, no sentido em que efetivamente existe uma homogeneidade entre os 

conteúdos online do DN e do JN, mas a segunda parte da hipótese reflete precisamente o 

oposto do verificado com este estudo de caso: as semelhanças no produto jornalístico são 

manifestamente mais evidentes no meio online do que nas versões tradicionais dos dois 

órgãos de comunicação. Fica, ainda, por verificar a última hipótese, que confere aos 

conteúdos dos jornais online mais diversidade temática do que a apresentada no papel, 

um facto já conferido no Capítulo III.  

Estas conclusões não apontam obrigatoriamente para uma relação direta entre 

concentração dos media e homogeneização de conteúdos de órgãos de informação 

pertencentes a um mesmo grupo. Esta é, aliás, uma inferência que, como vimos, é 

precipitada. “(…) Promover o pluralismo passa por muito mais do que limitar a 

concentração da propriedade, até porque, como já se viu, há alguns indícios de que não 

pode ser estabelecida uma relação directa entre concentração e ameaça efectiva a estes 

valores” (Silva, 2008, p. 678). Partindo desta afirmação, pressupõe-se que será relevante 

uma “avaliação equilibrada, ponderada e fundamentada de quais são os riscos ou os 

benefícios da concentração. E também uma aferição de quais são e onde estão as ameaças 

ao pluralismo e à diversidade” (ibid.). 

Quanto às restantes conclusões gerais, podemos mencionar o facto já enunciado 

por Maria Sousa (2016), que atesta que, atualmente, as redações estão demasiado 

dependentes da agência Lusa. “Isso não lhes permite que procurem novos temas, 

aprofundar assuntos, dar voz a outras vozes, confrontar ideias e presenteia-nos com uma 

homogeneização de notícias” (M. V. M. Sousa, 2016, p. 72). Este panorama é indiscutível 

e facilmente detetável, mesmo neste estudo de caso específico, onde muitos dos artigos 

analisados, sobretudo no meio online, consistiam em transcrições integrais dos textos 

produzidos pela Lusa. “As agências noticiosas tornaram-se difusoras de informação no 

seio dos meios de comunicação social” (Monteiro, 2016, p. 30). Damos, então, conta de 

um cenário já descrito por Fernando Zamith (2015, p. 76): “a partir de bases de dados 

e/ou de notícias parcialmente pré-redigidas por jornalistas, programas informáticos (os 

tais ‘robôs-jornalistas’) completam e difundem notícias sempre que há informação nova”. 

Daqui depreende-se que, sobre o mesmo assunto, os jornais abordam as mesmas 

perspetivas, mencionam as mesmas fontes e poucas vezes alteram a peça jornalística, não 
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produzindo conteúdo próprio. Esta situação pode assumir contornos muito negativos, os 

quais merecem a devida atenção, tendo já sido alvo de vários estudos. Aliás, este cenário, 

de igual forma à do da concentração dos media, pode colocar em causa a qualidade da 

informação jornalística, no sentido em que pode dar origem a um “produto informativo, 

comunicacional, que é apenas uma mercadoria igual a qualquer par de sapatos que vamos 

comprar na sapataria” (Franco, 2002, p. 132). De destacar é também o importante papel 

das fontes de informação em qualquer assunto. Existe uma grande variedade de fontes, 

com diferentes papéis em relação a um determinado tema. Por isso é que se torna tão 

importante que diferentes órgãos de comunicação mencionem fontes também diferentes, 

para poder expor diferentes perspetivas. Tudo isto, sem nunca esquecer que, como 

Manuel Pinto (2000) explica,  há sempre uma razão para que as fontes recorram aos 

jornalistas e divulguem certas informações. “Se há notícias, isso deve-se, em grande 

medida, ao facto de haver quem esteja interessado que certos factos sejam tornados 

públicos” (Gomis, como citado em Pinto, 2000, pp. 278-279). 

 Com a realização desta dissertação, surgiram novos focos de atenção para temas 

passíveis de serem estudados e que têm também muito que dizer ao fenómeno da 

concentração dos media. Seria interessante, por exemplo, comparar os mesmos órgãos de 

informação que constituíram objeto de estudo desta dissertação, mas com o intuito de 

verificar se, além de uma homogeneidade de conteúdos em cada meio, existe também 

uma semelhança entre o produto jornalístico publicado nas edições impressas 

relativamente às edições online. Do mesmo modo, poderia também dedicar-se um estudo 

à análise do produto jornalístico existente nas secções de Economia dos jornais, 

comparativamente ao existente no suplemento especializado em jornalismo económico 

do Global Media Group, o Dinheiro Vivo, de forma a entender se os conteúdos se repetem 

alguma vez. Caso se repetissem, esta seria uma prova da situação descrita por Fernando 

Correia (2006, p. 37), em que jornalistas pertencentes ao mesmo grupo têm de ser 

“polivalentes”, o que “na prática significa obrigar o jornalista – sem as devidas 

contrapartidas remuneratórias e com o óbvio sacrifício da qualidade profissional que só a 

especialização os diversos suportes pode garantir – a cobrir o mesmo acontecimento para 

os vários órgãos do grupo em que está integrado”. Por fim, surgiu também a ideia de 

analisar especificamente as fontes de informação apresentadas em cada jornal, com o 

objetivo de perceber que tipo de fontes predominam e, consoante o resultado, aferir se os 

meios de comunicação cumprem a condição de refletir os interesses das várias classes 
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que lhe é intrínseca, porque, como afirma Estrela Serrano (1999), “os jornalistas e as 

fontes possuem o poder de decidir quem tem voz e quem é excluído do acesso ao espaço 

público”. 

Entende-se, chegados ao final desta dissertação, que a concentração da 

propriedade dos media é, como quase tudo, um fenómeno que pode ser visto como algo 

positivo e bastante vantajoso ou, do lado oposto, como algo verdadeiramente catastrófico. 

Já abordamos as perspetivas de autores mais céticos, como Fernando Correia (2006), por 

exemplo, que insiste que “a concentração da propriedade dos principais media (…) mostra 

até que ponto é falacioso falar dos media como um novo poder, seja o quarto ou seja, 

como agora se pretende, o primeiro” (p. 23). Também McChesney, citado em Bastos 

(2015, p. 101), acredita que um sistema mediático orientado para o lucro, concentrado e 

saturado pela publicidade não é capaz de satisfazer as “exigências da comunicação numa 

sociedade democrática”. Este foco económico das empresas de media pode assumir 

contornos ainda mais drásticos num país tão pequeno quanto Portugal. E uma das 

consequências pode ser a enunciada por Helena Garrido (2005), que admite haver uma 

espécie de bola de neve em que os jornalistas, com medo de encontrar a porta de saída 

dos órgãos a que pertencem, cedem às pressões das empresas que controlam o “bolo 

publicitário” dos media, publicando informação interessada e contribuindo, portanto, para 

a degradação da qualidade e do rigor jornalístico (p. 241). Mas é importante que se 

esclareça, como assinala Silvino Lopes Évora (2011), que a autonomia financeira e a 

estabilidade económica dos media também é necessária para se produzir um jornalismo 

de qualidade. Deve evitar-se, contudo, que o “sector dos media se transforme num campo 

estritamente económico, onde as empresas batalham unicamente pelo lucro” (Évora, 

2011, p. 138). 
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Apêndice 1 

 

Gráfico 5 - Total de temas dos artigos do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias, nos meios impressos e online 
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Apêndice 2 

 

Gráfico 6 - Total de temas dos artigos do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias, no meio impresso  
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Apêndice 3 

 

Gráfico 7 - Total de temas dos artigos do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias, no meio online 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sa
ú

d
e

C
ri

m
e

A
ci

d
en

te
s/

O
co

rr
ên

ci
as

P
o

lít
ic

a

Ju
st

iç
a

In
cê

n
d

io
s/

P
re

ve
n

çã
o

EU
A

M
et

eo
ro

lo
gi

a

P
u

ti
n

/R
ú

ss
ia

C
at

al
u

n
h

a

P
ar

la
m

en
to

/P
ar

ti
d

o
s

Te
cn

o
lo

gi
a/

In
o

va
çã

o

Sí
ri

a

B
ra

si
l

D
o

n
al

d
 T

ru
m

p
/C

as
a 

B
ra

n
ca

Ed
u

ca
çã

o

P
o

lít
ic

a 
In

te
rn

ac
io

n
al

B
an

ca

Te
rr

o
ri

sm
o

A
m

b
ie

n
te

A
vi

aç
ão

Em
p

re
sa

s

Em
p

re
go

Fi
n

an
ça

s

M
ar

ce
lo

 R
eb

el
o

 d
e 

So
u

sa

Se
gu

ra
n

ça

Le
gi

sl
aç

ão

M
éd

io
 O

ri
en

te

O
u

tr
o

s

D
ef

es
a

Fr
an

ça

U
n

iã
o

 E
u

ro
p

ei
a

C
u

lt
u

ra
/P

at
ri

m
ó

n
io

Fu
n

çã
o

 P
ú

b
lic

a

Tr
an

sp
o

rt
es

C
h

in
a

C
o

rr
u

p
çã

o

Im
o

b
ili

ár
io

/H
ab

it
aç

ão

C
o

n
ta

s 
P

ú
b

lic
as

Te
le

co
m

u
n

ic
aç

õ
es

C
o

n
su

m
o

Ig
re

ja

D
ir

ei
to

s

N
at

u
re

za

B
re

xi
t

It
ál

ia

C
o

re
ia

s

P
e

rs
o

n
al

id
ad

es

Se
gu

ra
n

ça
 S

o
ci

al

Tu
ri

sm
o

C
iê

n
ci

a

En
er

gi
a

A
n

go
la

En
si

n
o

 S
u

p
er

io
r

M
ed

ia

Em
ig

ra
çã

o
/C

o
m

u
n

id
ad

es

Se
to

r 
A

u
to

m
ó

ve
l

A
u

ta
rq

u
ia

s

V
en

ez
u

el
a

Es
tu

d
o

s

A
le

m
an

h
a

In
d

ú
st

ri
as

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
s

O
N

U

A
m

é
ri

ca
 L

at
in

a

Em
p

re
e

n
d

ed
o

ri
sm

o

P
o

lít
ic

a 
Eu

ro
p

ei
a

Ev
en

to
s

P
az

A
gr

ic
u

lt
u

ra

P
e

sc
a

P
o

b
re

za

R
el

ig
iã

o

B
o

ls
a

C
o

m
b

u
st

ív
ei

s

C
o

n
st

ru
çã

o

Ef
em

ér
id

es

D
es

p
o

rt
o

So
lid

ar
ie

d
ad

e

Temas dos artigos jornalísticos, por jornal analisado, no meio online

DN

JN



79 

 

Apêndice 4 

 

 

 

 

Género Jornalístico Impresso Online 

Breve 0,49% 0,00% 

Notícia 9,08% 26,77% 

Reportagem 0,41% 0,00% 

Tabela 10 - Percentagem de semelhança de conteúdos do produto jornalístico analisado, por género 

jornalístico 
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Anexo 1 - Caso de semelhança no corpo dos artigos 

 

Figura D - Artigo do Diário de Notícias impresso, dia 20 de março de 2018 
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Figura E - Artigo do Jornal de Notícias impresso, dia 20 de março de 2018 
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Anexo 2 - Caso de total similaridade entre todos os elementos dos 

artigos 

 

Figura F - Artigo do Diário de Notícias impresso, dia 1 de março de 2018 



84 

 

 

Figura G - Artigo do Jornal de Notícias impresso, dia 1 de março de 2018  
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Anexo 3 - Caso de total similaridade nos títulos e leads dos artigos 

 

Figura H - Artigo do Diário de Notícias online, dia 11 de março de 2018 
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Figura I - Artigo do Jornal de Notícias online, dia 11 de março de 2018 


