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Resumo 

 

O jornalismo regional já é uma área da comunicação que já conta com bastante destaque 

em Portugal, pois os jornais são uma parte bastante importante das comunidades, sendo 

o espaço privilegiado onde são apresentados os principais temas das localidades. A 

‘entrada’ da Internet no jornalismo foi algo que veio trazer alterações significantes ao 

panorama mediático lusitano, algo que resultado de tudo o que vinha a surgir. Com isto, 

surgiram novas formas de estar em permanente contacto com o leitor, sendo que é quase 

inconcebível que um meio de comunicação local não tenha uma versão online. Outro 

aspeto que também teve bastantes alterações foi dentro das redações e até a própria forma 

de fazer o jornalismo: as rotinas de produção sofreram alterações radicais, sendo 

exemplos a forma de se contactar as fontes, o próprio estabelecimento da agenda 

mediática, além do surgimento de novas formas de contactar com os leitores.  

 

Na Região Autónoma da Madeira, os meios de comunicação regionais revestem-se de 

especial importância dado que é permitida a cobertura noticiosa de acontecimentos que, 

normalmente, não teriam atenção em meios de maior dimensão, nomeadamente os 

nacionais com redações no local. Especialmente o JM, que já conta com bastante 

experiência na área, isto apesar de anteriormente usar outra designação. O estágio 

curricular foi realizado na redação do JM, tendo como principal âmbito entender como 

era o funcionamento das rotinas de produção de um meio com as caraterísticas do JM, 

tendo em conta as alterações que o online causou. Ao longo deste relatório, pretende-se 

entender os diversos aspetos em redor desta questão, indo do jornalismo online às fontes 

de informação, apresentando a evolução do jornalismo online em Portugal e realiza-se 

também uma análise sobre o jornalismo regional, sendo que se pretende entender as 

mudanças e a nova realidade desta área. 

 

Palavras-chave: JM, jornalismo regional, jornalismo online, Madeira 
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Abstract 

 

Regional journalism is already a prominent area of communication in Portugal, since 

newspapers are a very important part of the communities, being the privileged space 

where the main themes of the localities are presented. The 'beginning' of the Internet into 

journalism has brought significant changes to the Lusitanian media landscape, a result of 

all that was emerging. With this, new ways of being in permanent contact with the reader 

have emerged, and it is almost inconceivable that a local media does not have an online 

version. Another aspect that also had many changes was within the newsrooms and even 

the way of doing journalism: the production routines underwent radical changes, being 

examples of how to contact the sources, the establishment of the media agenda, and the 

emergence of new ways of contacting readers. 

 

In the Autonomous Region of Madeira, regional media are of particular importance as 

news coverage of events that would normally be overlooked in larger media, such as 

nationals with local newsrooms, is allowed. Especially JM, which already has a lot of 

experience in the area, although it previously used another designation. The internship 

was held in the newsroom of JM, having as its main scope to understand how was the 

operation of production routines of a medium with the characteristics of JM, taking into 

account the changes that caused online. Throughout this report, we intend to understand 

the various aspects surrounding this issue, ranging from online journalism to information 

sources, presenting the evolution of online journalism in Portugal and also an analysis of 

regional journalism. understand the changes and the new reality of this area. 

 

Keywords: JM, regional journalism, online journalism, Madeira 
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Introdução 

O relatório de estágio que vai ser apresentado nas próximas páginas nasce como 

resultado do Mestrado em Ciências da Comunicação da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, sendo a etapa final relativa ao estágio curricular de três meses 

realizado no JM, no Funchal. 

Já tendo uma ainda que breve noção de como funcionavam as redações de meios de 

comunicação locais (JPN) e nacionais (TSF-Porto), houve sempre alguma curiosidade 

sobre como se processaria o funcionamento de um meio de comunicação regional. Mais 

não fosse pelo facto de o estudante acompanhar o crescimento dos meios de comunicação 

na sua terra natal. Havendo a oportunidade, deu-se o estabelecimento do estágio, sendo 

que ao longo do mesmo deu-se a hipótese de observar como funcionavam as rotinas de 

produção de um meio regional, ainda para mais quando a Internet tem um papel cada vez 

maior na transmissão das informações e na propagação das mesmas. Pretendia-se também 

entender se isto alterava as noções tradicionais de proximidade entre as elites e os 

jornalistas, sendo que para isto se iria ter em conta a forma como as informações eram 

transmitidas, quem as entregava aos jornalistas e perceber também o poder que as 

informações poderiam ter em alterar as agendas informativas do meio de comunicação. 

Este estudo de caso demonstra que, de facto, existe uma maior proximidade com as 

fontes de informação, pois as informações são transmitidas de forma quase instantânea e 

de forma direta aos jornalistas, seja um grande acontecimento ou algo de importância 

mais modesta. É um dos palcos privilegiados porque tanto atinge a audiência local, como 

também todos os que se encontram na diáspora e que se tentam informar sobre a realidade. 

O relatório está estruturado em cinco grandes capítulos, com a respetiva divisão em 

diversos subcapítulos. Nos três primeiros, é dado destaque à fundamentação teórica, 

nomeadamente sobre o jornalismo online, o jornalismo regional e as fontes de 

informação, dado que são aspetos sobre os quais a pergunta de investigação e as hipóteses 

de resposta versam. Posteriormente, nos últimos dois, é analisada a experiência de estágio 

propriamente dita, relativa às aprendizagens retidas ao longo dos vários, onde também se 

refere a metodologia usada e, por fim, onde são discutidos os resultados obtidos e como 

de que forma se podem enquadrar no estudo realizado. 
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Capítulo 1 – Jornalismo Regional 

1.1. Conceito de jornalismo Regional/de proximidade 

Tentar definir os conceitos de imprensa regional e local em Portugal consegue ser 

um assunto de difícil conclusão, não só pelas suas variadas delimitações geográficas 

como também pela própria legislação que vai redefinindo o conceito, o que mantém isto 

como uma noção de difícil rigor. 

Em termos de legislatura, consta na Lei de Imprensa (Lei n.º 2/99 de 13 de janeiro, 

retificada pela Declaração de n.º 9/99 de 18 de fevereiro, e alterada pela Lei n.º 18/2003, 

de 11 de junho) e no Estatuto do Jornalista (Lei n.º 1/99 de 13 de janeiro), não é feita 

nenhuma diferenciação do que é jornalismo local e jornalismo regional. As únicas 

considerações são feitas pela Lei de Imprensa, que confere a estas publicações um alcance 

para o país, para a região e comunidades de emigrantes, sendo no seu artigo 14º, ponto 2 

refere que as publicações regionais são “de âmbito regional as que, pelo seu conteúdo e 

distribuição, se destinem predominantemente às comunidades regionais e locais”. Por 

outro lado, o Estatuto do Jornalista, coloca no mesmo saco os conceitos de regional e 

local, quando aborda o facto de identificar os profissionais que não estejam nas redações 

a tempo inteiro ou que façam só colaborações locais. Enquanto que na Lei de Imprensa 

se pretende definir o que é jornalismo regional, o Estatuto do Jornalista confunde ao 

designar jornalismo local. 

Até o próprio Estatuto da Imprensa Regional (Decreto-Lei n.º106/88 de 31 de 

março) não tira todas as dúvidas porque, embora no início se refira à imprensa regional 

da semelhantemente à Lei da Imprensa acrescenta, no artigo 2º, que esta tem diversos 

objetivos “promover a informação respeitante às diversas regiões; contribuir para o 

desenvolvimento da cultura e identidade regional através do conhecimento e 

compreensão do ambiente social, político e económico das regiões e localidades e 

favorecer uma visão da problemática regional, integrada no todo nacional e 

internacional”. Segundo Jerónimo (2015), os problemas chegam também à definição dos 

apoios conferidos pelo Estado. Isto acontece pois se o setor da comunicação é “um forte 

instrumento de promoção do desenvolvimento do País à escala regional, distrital e local” 
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(Decreto-Lei n.º 7/2005, de 6 de janeiro), esta legislação acaba também por agregar o 

local e o regional no mesmo conceito pois pretende que este setor seja o motor da 

evolução a nível local e regional, beneficiando as entidades locais ou regionais. 

O único momento em que se faz a distinção é quando se considera de interesse 

regional os títulos de imprensa que, como não têm um foco nacional, tenham a sua sede 

estabelecida numa região que esteja coberta pelo Programa de Incentivos à Modernização 

da Economia (PRIME), além de terem de ter de cumprir outros requisitos  , 

nomeadamente ter “um mínimo de 5000 exemplares de tiragem, que mais de 40% da sua 

distribuição seja no município onde tem sede e que os conteúdos jornalísticos, de acordo 

com o respetivo estatuto editorial, estejam vocacionados para outros municípios além 

daquele onde está sedeado”. 

O entendimento do que é imprensa local e regional é feito a partir de teorias 

alternativas que ou se focam numa perspetiva mais agregadora ou separada. Uma 

perspetiva refere que no termo ‘imprensa local e regional’ cabem as publicações que se 

destinem a cada um em separado. Uma outra perspetiva é avançada por Camponez (2002), 

especificada na vertente mais territorial das audiências, no contacto feito com estas e na 

proximidade que procuram ter junto das diversas entidades, mas sobretudo com os 

leitores, atendendo às temáticas dominantes, dado que os meios se comprometem com a 

região e com os seus habitantes (Jerónimo, 2015). 

Uma análise diferenciadora surgiu quando foi revista a imprensa regional através 

do online, segundo o qual cabem nesta noção os títulos que circunscrevam o seu trabalho 

a temas dentro de uma certa área geográfica e que cujo financiamento surja, em grande 

parte, através de edições e da publicidade emitida por empresas locais (Costa, 2005 apud 

Jerónimo, 2015). A separação entre imprensa nacional e regional, indica que esta última 

remete para títulos sem periodicidade diária e mais direcionados para acontecimentos das 

suas comunidades do que propriamente para o restante mundo, embora já existam meios 

que o façam diariamente. 

Além disto, nas principais formas de análise enquadra-se também um estudo sobre 

o tipo de relação existente entre a imprensa regional portuguesa e a Igreja Católica, dado 

que há por vezes existe alguma proximidade por detrás, pela sua forte implantação com 
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a imprensa e porque os limites das dioceses, por norma, eram os mesmos dos concelhos. 

As considerações sobre a imprensa regional são algo que, como é observável, variam 

consoante o ordenamento jurídico e as perspetivas adotadas.  

O próprio conceito de imprensa regional diz respeito a títulos generalistas e que, 

em grande parte do tempo, focalizam as notícias em assuntos relacionados com cultura, 

religião, economia, política e desporto, restringido aos seus limites geográficos e cuja 

distribuição tanto é feita em papel ou digital e independente de quaisquer poderes 

políticos. A imprensa local engloba quase todos os elementos da regional, exceção na 

dimensão.  

Grande parte das notícias que fazem parte das rotinas dos meios de comunicação 

regionais dizem respeito à história de famílias carenciadas ou vão de encontro a eventos 

promovidos por políticos ou personagens ligadas à religião ou temas de histórias dadas 

aos jornalistas por populares. Isto tudo acontece no mesmo espaço em que os jornalistas 

habitam, que são humanos por trás dos profissionais, que constantemente têm de gerir 

(des)aproximações.  

A melhor forma de analisar o trabalho feito pelos jornalistas a nível regional é se 

for tido em conta as condições sob as quais a profissão é exercida e as constantes 

dificuldades que surgem e que afetam o seu trabalho (Pascoal, 1996). A este nível, o 

conceito de proximidade ganha uma dimensão mais profunda. Não diz apenas respeito ao 

aspeto geográfico, mas também à frequência/facilidade de interação existente entre os 

diversos protagonista da sociedade. Mais que não seja porque é destes, nomeadamente os 

políticos, que depende a agenda noticiosa dos jornais regionais/locais. 

Por norma, são os líderes dos gabinetes, neste caso os assessores que tratam de 

estabelecer relacionamentos com os meios de comunicação, especialmente no que diz 

respeito a nível local. São estes quem escreve e organiza a informação a disponibilizar, 

tal como fotos para completar os dados. Até porque os políticos precisam de promover 

todas as suas ações e de manter o interesse por parte do jornalista e para o próprio órgão 

de comunicação. Além disto, têm a preferência de estar sempre a comunicar, de forma a 

controlar a informação divulgada. 

Existe uma grande diversidade de fatores que complicam a cobertura dos meios de 
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comunicação. Quando são disponibilizados comunicados pelos gabinetes de assessoria, é 

frequente a transposição dos conteúdos dos comunicados, por vezes de forma total. A isto 

junta-se o facto de as visões das autarquias não serem contrapostas com opiniões de outros 

partidos ou de outros visados no mesmo assunto. Isto acaba por acontecer dado que é 

bastante mais complicado para os meios irem contra as opiniões dos municípios e dos 

seus representantes. É o resultado de uma aproximação dos políticos com os proprietários 

dos meios de comunicação e a dificuldade que estes têm em promover estabilidade tanto 

do meio como para os profissionais. Quanto maior é a proximidade dos meios, mais difícil 

o caso fica.  

A dependências das receitas publicitárias é outros dos fatores a ter em conta, 

podendo também ser uma forma de impedir a publicação de conteúdos potencialmente 

prejudiciais para a entidade que faz uso dos anúncios e que deixa receita no jornal. O 

cenário de dependência também se verifica perante as empresas de comunicação e os 

meios religiosos, como já foi referida anteriormente a proximidade que, por vezes, existe. 

Nos meios regionais, outra das dificuldades enfrentadas relaciona-se com a dificuldade 

de obter informações através de fontes governamentais. É dado mais destaque aos órgãos 

de comunicação nacionais, há maior disponibilidade em dar os dados necessários. A 

mesma lógica aplica-se entre os meios locais e regionais.  

A proximidade pode ser algo que limite a atividade tanto dos jornais como dos 

jornalistas. Mais especificamente devido ao pouco tempo existente para trabalhar, em 

especial quando ponderado com o trabalho a ser realizado, e com a importância crescente 

a ser adquirida pelos gabinetes e empresas de comunicação/assessoria. Têm também de 

ser paginadores, revisores de conteúdos, além da própria função de jornalista. A ausência 

de tempo e espaço impede a prática de géneros mais extensos como a reportagem e que 

se tornam menos praticados, com os profissionais a não sair, “os jornalistas passam a estar 

com mais frequência na redação e menos na rua” (Jerónimo, 2015: 161). 

É inegável que os meios de comunicação de massa são dos principais fatores de 

globalização e que se revestem de grande importância mundialmente. A própria 

abrangência alterou-se, não podendo estar exclusivos da sua realidade local, pois passam 

também a ter de mostrar a atualidade global. Isto tudo apesar de existirem há menos de 
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200 anos, como fruto de um desenvolvimento de mecanismos de impressão e distribuição 

resultante da Revolução Industrial. 

A percentagem de leitores de meios de comunicação regionais ou locais é maior 

que o referente aos meios com âmbito nacional. No caso das televisões, estes são 

entendidos como um serviço essencial e algo em que possui uma importância 

fundamental, nomeadamente no estabelecimento de uma identidade regional. O que 

auxilia na ligação das pessoas aos territórios que, por norma, prendem-se com a 

vizinhança e com a região em que se encontram, além da própria cidade ou vila. Entre os 

diferentes tipos de media, as televisões são líderes, seguidas dos meios impressos, isto no 

caso das populações mais jovens. No caso dos mais idosos, os meios impressos revestem-

se de maior importância.  

No que diz respeito à confiança depositada, os próprios meios regionais conseguem 

tomar a liderança relativamente a meios nacionais. Embora tenham um alto grau de 

confiança depositada em si, no que diz respeito ao número de visualizações/leitura, as 

fontes onde são obtidas as informações são o que mais desconfiança causa, referindo que 

ainda há espaço para investigar mais a fundo num nível local. É algo que não acontece a 

uma escala maior, sobre notícias nacionais/internacionais, dado que há uma satisfação 

com o trabalho efetuado por estes meios de comunicação. A insatisfação relativamente a 

este aspeto é algo que pode ter grande importância como fator que provoca desinteresse 

em termos políticos ou de baixa atratividade. 

Num determinado mercado de imprensa, existe uma grande diversidade de jornais 

distribuídos pelo território, meios destinados a todas as classes sociais, que podem ou não 

estar alinhados politicamente, com têm influência a nível social, com maior ou menor 

rentabilidade e dirigidos mais a um género que outro. Em alguns países europeus, a maior 

fatia no consumo de jornais diz respeito aos meios de comunicação de âmbito 

local/regional. Aqui entra em destaque a dimensão geográfica de um determinado país, 

dado que pode ser entendido como um fator de limitação para a distribuição de um jornal, 

com uma população mais ou menos dispersa. 

A importância dos meios de comunicação locais é algo inegável, nomeadamente na 

prática/manutenção da democracia. Para grande parte da população, as suas ações diárias 
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são realizadas dentro de um território familiar, em que realizam todas as suas 

necessidades. As ações políticas a favor ou contra as instituições democráticas apenas são 

realizadas por quem se envolve politicamente, em tempos normais. Quer seja um 

envolvimento de curto prazo ou de longa duração, qualquer uma destas requere alguma 

espécie de ligação à localidade. Ou seja, a democracia é, em primeiro lugar, praticada a 

nível local. Se há aspeto valorizado pelas audiências, tanto nas atitudes como no 

comportamento, é a existência de notícias sobre a localidade. 

Os meios regionais não estão isentos de crises, como a que enfrentam atualmente, 

relacionada com o aspeto financeiro dos meios comerciais e com as receitas publicitárias. 

É algo que está a ter grandes alterações no panorama das relações entre os media. Esta 

vertente, dos meios de comunicação locais, consegue ser das mais rentáveis entre várias 

indústrias e que surge, através de uma frequência cada vez mais maior em conglomerado 

de empresas que detém meios locais e que por via da publicidade, chega a compor mais 

de 75% de todas as receitas. 

O foco destes meios pode passar por temas que sejam exclusivos, ou seja, tem de 

haver uma maior aposta nos conteúdos, dado que é impossível ombrear com os meios 

audiovisuais no que diz respeito às notícias de última hora. Alguns meios tentaram 

competir ao se tornarem em matutinos, distribuídos durante a noite convidando às 

entregas domiciliárias e à compra durante as rotinas matinais. Algumas das principais 

categorias de publicidade habituais nos meios impressos estão a passar cada vez mais 

para os meios online, levantando a questão se não seria mais rentável o cruzamento destes 

anúncios entre o meio online e o meio impresso, dado que cada vez mais conglomerados 

aumentam o seu espólio na Internet de forma a aumentar as receitas (Aldridge, 2007). 

O surgimento de mudanças tecnológicas e a abertura dos mercados publicitários 

abre o campo para a disputa ainda mais acesa dos mercados comerciais na área da 

comunicação social, sendo algo que tem um impacto negativo nos meios locais. Estes são 

entendidos como fulcrais pelas localidades e pelas regiões, mas o investimento feito pode, 

por vezes, ter pouco retorno económico. Os próprios meios públicos enfrentam problemas 

vindos da ‘obrigação’ imposta de cobrir os assuntos locais. Existe uma constante pressão 

para justificar a existência de diversos meios que contenham esse âmbito, dada a 
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obrigação existente de cobrir as notícias nacionais, mas também as locais. 

Os meios que não procuram ter lucro, cujo foco é o conteúdo, também enfrentam 

pressões comerciais. Embora o foco sejam os benefícios sociais, o seu funcionamento 

consegue ser bastante dispendioso, o que requere a procura de receitas publicitárias, algo 

que tem um efeito ‘bola de neve’ – “However altruistic the principles driving such media 

ventures, dependence on advertising is dependence on advertisers.” (Aldridge, 2007: 

167).  

A sua existência requere fundos, seja através de empregos ou regimes de 

voluntariado. É uma explicação para que poucos tenham os recursos necessários para 

fazer a recolha da informação, atestar a veracidade e procura de explicações além da sua 

experiência. Um dos benefícios do acesso geral aos meios foi revelar as origens das 

informações e quem está por detrás dos meios de comunicação. Os meios locais e o 

jornalismo tradicional continuam a ter lugar no mundo atual, pois os novos meios não 

promovem inclusão, pois muitos dirigem-se a um público mais novo. Os meios regionais 

têm interesses comercias para tentar chegar a todos, algo também feito pelos meios 

audiovisuais, com maior ou menor perfeição. 

Outro dos pontos em análise é a interdependência existente entre os meios 

noticiosos de comunicação e a própria globalização, com grande preponderância neste 

aspeto. É algo facilmente observável através do crescimento de jornais distribuídos 

gratuitamente pela manhã, sendo que Aldridge (2007) dá o exemplo do Metro – “These, 

however, are essentially the exploitation of the content already generated for both the 

regional and national papers belonging to the conglomerate that holds the franchise” 

(Aldridge, 2007: 24). O possível surgimento de novos meios de comunicação locais, que 

tenham em conta as realidades locais e com significado para a audiência, têm alguns 

rumos que podem seguir, entre os quais o estabelecimento de televisões de comunidade, 

que sejam produzidas localmente por pessoas locais. Mais significativamente, os meios 

nacionais darem conta de mais notícias de âmbito local. Uma forma de possível 

desenvolvimento surge através de meios noticiosos online de foco regional, que 

posteriormente fazem um tratamento separado de localidades dentro do mesmo meio.  

O conceito de globalização está diretamente relacionado com o debate entre o local 
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e o regional, dado que são considerados polos opostos. O que não falta são demonstrações 

de culturais locais que tentam fazer frente à globalização. São fatores que nascem das 

relações próximas entre os elementos de uma comunidade e que, em conjunto, atribuem 

a um território traços específicos. Por vezes, é uma noção que não é entendida da melhor 

forma, conotada com perda de identidade, homogeneização, sendo este um dos principais 

riscos para os quais Mike Featherstone (1997) avisa.  

A existência de uma lógica de vários espaços em coexistência propagados pela 

globalização tem várias consequências. Exige respostas aos desafios políticos e 

económicos, enquanto tem de lidar com insurgências territoriais que promovem 

identidades locais. Existem alterações fundamentais a ter lugar a nível espacial e que se 

relacionam com as noções geográficas, económicas e históricas. Um dos aspetos em que 

isto é visível é na forma como estão organizados alguns espaços, a nível nacional, regional 

e urbano. É nestes pontos que se estabelecem os relacionamentos com os grandes polos 

mundiais e que surgem os maiores contactos entre o que é local e o global, é onde se dá 

a intersecção. Como resultado das influências da globalização no panorama dos meios de 

comunicação de massa, surge uma nova forma de entender os protagonistas desta área. 

A globalização tem de ser entendida como uma consequência de eventos atuais 

relacionados com a modernização das tecnologias, mas não apenas recentemente. É um 

processo que já vem ocorrendo desde o século XV e que tem tido a sua fase mais próxima 

a ter início na segunda metade do século XXI. Um dos resultados da globalização é o 

aumento da concorrência em vários setores, sendo um deles o da comunicação. Mas à 

medida que este vai crescendo, o espaço entre o qual todos podem coexistir pacificamente 

vai diminuindo, torna-se mais provável que a lógica de focos de informação individuais 

e distribuídos localmente se dirija para outro segmentos de mercado. 

Receber as informações não era, anteriormente, um problema, até porque a 

distribuição das informações tinha limites. Com o desenvolvimento das novas 

tecnologias, este cenário alterou-se, passando também a estar disponíveis quantidades 

infinitas de informação. 

Dá-se então o caso em que os media, devido ao seu caráter imediato, causam um 

debate entre a comunicação funcional (direcionada para os momentos) e a comunicação 
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normativa (correspondente às tradições, rituais e continuidade). As identidades antes 

eram entendidas como barreiras à abertura, agora são consequências de demasiada 

abertura. Nos principais momentos em que a globalização se concretiza, designadamente 

em termos culturais e sociais, a procura de uma identidade é igualmente a procura de 

várias ideias, procurando evitar a homogeneização que é promovida. Caso não seja 

prestada atenção a estes momentos de indefinição é aceitar o que realmente se pretende 

evitar, não tentando ir para lá dos limites que tentam impor. 

São referidos um conjunto de exemplos por Camponez (2002), criados por Gabriel 

Ringlet (1981), referentes a uma série de conceitos relacionados com os meios de 

comunicação locais, que variam no seu grau de abertura. O primeiro que é referido é tido 

como verdadeiramente local, que são os que vão ao fundo das informações, aos detalhes 

e cuja política de redação ambiciona a total cobertura da região. Tem como 

particularidade a sua ocasional utilização numa vertente mais sensacionalista, observável 

nos grafismos, paginação e nos próprios conteúdos. 

O segundo conceito referenciado é um meio quase local, dado que também procura 

atingir um público maior, para lá do interesse regional. Tem uma audiência espalhada 

pelo país, com a informação da localidade a depender das restantes secções. Em Portugal, 

enquadram-se nesta categoria as secções locais de jornais nacionais como o Público, que 

o faz nas edições de Lisboa e Porto. O terceiro responde a um local empenhado, cuja série 

de aplicações é bastante ampla, nomeadamente a nível dos partidos/sindicatos ou outras 

formas de imprensa focadas na atualidade económica/da sociedade. 

A última tipologia diz respeito a um meio que é erradamente local, ou seja, embora 

se destaque por fazer uso de caraterísticas de um meio noticioso, procura mais satisfazer 

interesses de venda do que fazer uma cobertura exímia da área em que se compreende. 

Não existem informações marcadamente nacionais ou locais mas sim várias formas de 

contar uma história, de fazer a sua leitura (da perspetiva mais longínqua para a mais 

próxima ou o inverso; mais religiosa para a menos; do poder em relação às bases, etc.). 

O conceito de proximidade nasce como resultado de uma redefinição dos 

entendimentos existentes do que é território, regiões e lugares. No jornalismo, a 

proximidade refere-se às interpretações que os meios de comunicação fazem da sua área 
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de atuação o que indica, indiretamente, qual é a sua audiência. É um conceito que se 

reflete em todo o jornalismo, de forma a transmitir dados que interessem aos destinatários 

e procedimentos tomados pelas empresas que mantenham uma relação de proximidade 

com as audiências. 

Relativamente aos valores-notícias usados, entenda-se que a proximidade neste 

aspeto é, praticamente, da mesma dimensão que em todos os restantes panoramas. Ou 

seja, é através da proximidade que se entende as particularidades que identificam os 

valores-notícia e outros relativos às novidades, ao que é atual, importante ou negativo, 

entre outros. Se há uma proximidade a nível das ideologias é porque há concordância a 

nível das localidades como resultado das informações recolhidas, em que são ganhos 

conhecimentos sobre a cidade, região, país em que se localiza (Van Dijk, 1990). 

Outro dos fatos assentes é a capacidade do conceito de proximidade em alterar o 

conteúdo das mensagens, podendo ter impacto nas próprias alterações editoriais. Também 

estará relacionado com os contextos sociais existentes nas comunidades ou que tenham a 

ver com os serviços ao dispor das cidades/aldeias mais próximas e que são captadas em 

maior detalhe pela imprensa mais local. 

Uma das principais vertentes em que se refletem as crises da imprensa local é no 

relacionamento que estabelece com os leitores, sendo que daqui vai depender a sua 

resistência às crises que o jornalismo pode enfrentar. Noutro panorama, as ligações 

estabelecidas pelos meios de comunicação regionais são motivadas pelo convívio e que 

segue as orientações de informar, primeiramente, sobre o que passa na sua área geográfica 

e só depois, o que se passa no mundo mas de forma relacionada com a localidade. Os 

jornalistas desta vertente habitam entre a sua audiência e mostram interesse ao relatar os 

eventos, sendo também quase como uns assistentes particulares, com uma atratividade 

existente que reforça as ligações na sociedade. 

A imprensa regional diferencia-se das restantes, principalmente, por ter como alvo 

principal as pessoas, que estão enquadradas numa determinada comunidade e que têm 

uma profissão. É-lhes também possível entender o que a motiva, preocupa e a sua forma 

de viver (Mathien, 1993). Têm como principais objetivos servir de eixo que interliga as 

diferentes partes da sua comunidade; ser um acréscimo para as vidas dos cidadãos que 
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leem o jornal, de forma a deixá-lo mais seguro sobre o que o rodeia, que é outra função; 

é também uma espécie de base de dados existente sobre a sua área geográfica, 

beneficiando das novas tecnologias e do facto de conseguir organizar os ficheiros de 

várias formas; é também uma forma de confrontar a realidade e de a discutir. 

As ligações com o território estão patentes no seu foco a uma zona específica, 

embora os limites sejam dúbios, pois a noção de proximidade jornalística altera 

facilmente com o desaparecimento das fronteiras. O debate sobre o entendimento da 

imprensa regional como especialização ou especificação indica que é possível tirar 

ilações. Sobretudo quando se aborda a teoria da especialização, pois isto requere o 

contacto com formas diferentes de classificar, que se torna com uma crescente dificuldade 

de aplicação semelhante à complexidade das fronteiras do jornalismo, tema que por si só 

já é discutível na imprensa regional. Este é um conceito que parte do princípio da 

existência de uma área geográfica enquadrada editorialmente. Os meios devem de ir ao 

encontro das predileções da comunidade na qual originou e que o ajuda a manter a sua 

existência. 

 

1.2. Rotinas de produção jornalística 

As rotinas de produção existentes num meio são entendidas como os traços gerais 

presentes nos processos de construção noticiosa. Na sua execução podem ser entendidos 

de diversas formas, como escolhas que proporcionam controlo, consistência e 

organização; são também opções que em alturas difíceis permitem diminuir a escala de 

possíveis conflitos, sobretudo em temas relacionados com poder; em alturas de indecisão, 

auxiliam na tomada de uma escolha através da utilização de procedimentos pré-definidos. 

A sua caraterização pode ser entendida como sendo igual para todos os conteúdos que o 

jornalista trabalhe; igualmente podem ser impostas ao nível da instituição, sendo a forma 

que os jornalistas têm de operar; a sua natureza pode ser imposta pelo próprio jornalista 

e, por fim, também podem depender do contexto em que o jornalista se insere, 

relativamente à instituição e forma de operar. 

Para Pedro Jerónimo, “as rotinas de produção são então consideradas como os 
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comportamentos com os quais os jornalistas estão familiarizados e dos quais resultam as 

notícias” (Jerónimo, 2015: 57). Estas vão desde o instante de contacto do jornalista com 

as informações até à altura em que estas são publicadas. São técnicas que passam por 

diversos crivos, desde o próprio jornalista até aos seus superiores, como os editores e 

diretores. É uma mediação que tem como objetivo a obtenção de um conteúdo de 

qualidade e que represente as orientações do meio de comunicação. Um dos cuidados que 

os jornalistas têm de ter é a possível dependência dos canais de rotina e a influência que 

pode ter nas notícias, algo que é passível de deixar os dois lados dependentes uns dos 

outros (Traquina, 2002 apud Jerónimo, 2015). São cenários mais frequentes em meios de 

menor dimensão, dado que tanto as elites como os jornalistas convivem, por vezes, nos 

mesmos ambientes, tanto a nível profissional como pessoal. Para Molotch e Lester (1993) 

há ainda que ter atenção para a participação de três entidades separadas em todo o 

processo de construção e distribuição das notícias, os promotores das notícias, os próprios 

jornalistas e as audiências. 

As notícias são o resultado de uma seleção feita de acontecimentos e de fatores que 

estes têm de conter para ser do interesse dos jornalistas, ou seja, passam pelo crivo dos 

valores-notícia. O primeiro entendimento que é feito sobre estes fatores que influenciam 

o processo noticioso é feito por Galtung e Ruge (1965/1993). Este autores incluem uma 

dúzia de elementos na sua teoria: a frequência (tempo do acontecimento); amplitude; 

clareza; significância; consonância; inesperado; se tem continuidade; composição; 

referência a nações de elite; referência a pessoas de topo na sociedade; negatividade dos 

acontecimentos (quanto maior, mais interesse fica). 

O interesse por detrás da frequência prende-se com a quantidade de tempo que é 

requerido para que este ganhe algum sentido na realidade. A probabilidade de fazer parte 

da emissão de um meio noticioso sobe se a frequência do mesmo tiver alguma semelhança 

com as rotinas dos meios de comunicação. Em relação à amplitude, o entendimento 

existente é que quanto maior for a abrangência do evento, a tendência para que seja 

coberto também será maior. 

A própria qualificação da significância é essencial, sendo que tem de ser entendido 

através de alguns pontos de vista. O primeiro está relacionado coma importância atribuída 
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aos acontecimentos, enquanto que o segundo se refere à familiaridade, seja a nível 

geográfico, social ou cultural. O que é conhecido por consonância, refere-se mais 

concretamente à utilização de um conceito que integre outra palavra de forma a manter 

em prática uma noção que existia anteriormente (Watergate – Dieselgate; Fifagate; 

Ibizagate). No inesperado interessa o que foge à tradicional regra e que tem mais hipóteses 

de ser abordado pelos meios de comunicação, que acontece se for raro ou inesperado 

(Galtung e Ruge, 1965/1983). 

Quando a continuidade é relatada, por norma diz respeito ao que acontece depois 

de algo ter ganho destaque num meio de comunicação, o que indica que vai continuar a 

ser referido enquanto tiver interesse. Por composição entende-se que se os 

acontecimentos esperados de um dia não tiverem grande interesse, a inclusão de notícias 

de géneros diferentes enfrentará requisitos mais baixos nos valores-notícia. A tendência 

para focar as notícias nas elites, quer seja de países ou pessoas, é aceite porque são 

entendidas como recetoras de maior importância que os cidadãos ou nações comuns. 

A preferência pela negatividade dos acontecimentos é algo bastante percetível no 

jornalismo, dado que recebe mais atenção das audiências, embora estas entendam que 

existem poucos fatores positivos nas notícias. Isto acontece por uma série de motivos: 

porque têm uma maior frequência que notícias positivas; têm um significado mais óbvio, 

não são ambíguas e fogem ao que é esperado, não são previsíveis. A noticiabilidade de 

um acontecimento será o resultado da captação de diversos valores-notícia, embora 

possam ser poucos mas com grande valor. 

Existe também uma outra visão sobre os valores-notícia, apontada por Richard 

Ericson, Patricia Baranek e Janet Chan (1987). Para estes autores, a utilidade dos valores-

notícia prende-se, essencialmente, com o contributo que podem prestar na construção da 

notícia, nomeadamente dando a conhecer a importância dos diversos fatores e guiando de 

forma a obter o melhor resultado possível. 

Em primeiro lugar, apresentam como um dos valores-notícia a simplificação, que 

reconhece semelhança com a simplicidade da teoria anterior. Segundo Ericson, Baranek 

e Chan (1987), um acontecimento para ser noticiado tem de ser expressivo e conciso no 
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que quer dizer. Nas notícias, os acontecimentos têm de ter a menor variedade de 

significados possível. Também é avançada a dramatização, ou seja, o contexto em que é 

visualizado o evento ou como se vai desenrolado, com maior ou menor dramatismo, pois 

a partir de um certo patamar é impossível que não seja noticiado. Depende de quem está 

envolvido, com a tal proximidade, etc. 

A esta está também próxima a personalização, o tratamento dado a eventos de 

acordo com o ponto de vista de certas entidades essenciais envolvidas. Mesmo que se 

trate de organizações, estas são representadas por pessoas que assumem a faceta pública. 

A simples presença de um representante de alto perfil é motivo para a cobertura noticiosa 

de um evento.  

O facto de requerer um contexto para ser analisado e noticiado é sintoma de um 

outro valor-notícia, a consonância. Também o inesperado é entendido por estes autores 

como valor-notícia. Por norma, o que quebra a rotina motiva o interesse, seja bom ou 

mau, com o último por norma a receber mais admiração e procura – “As más notícias são 

boas para o discurso noticioso.” (Ericson, Baranek e Chan, 1987: 149). 

Se é comprovado no acontecimento que houve algum infração de regras/leis, é algo 

que também se torna interessante de incluir nos valores-notícia. Pode também incluir o 

mau comportamento ou atitudes impróprias, especialmente quando são vigiadas as 

entidades governamentais, tendo em conta possíveis crimes ou desvios. A prática deste 

valor-notícia da infração e a vigilância dos poderes têm consigo o significado que serem 

os cidadãos comuns a irem contra o poder organizado, com os meios a tomarem o lado 

do mais pequeno. São também observados todos os que ganham benefícios como grupo 

profissional e que, normalmente, são atribuídos a outros; os interesses pelo lucro apenas 

e a existência de organizações criminosas. 

Através de Traquina (2002), entende-se que são os valores-notícia que os jornalistas 

usam que “operam uma seleção e uma construção daquilo que é selecionado” (Bourdieu, 

1997:12). Torna-se então necessário distinguir a utilidade do que é usado na construção 

e na seleção.  

Os parâmetros usados nos valores-notícia de seleção referem ao momento de 
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escolha de um evento como capaz de ser transformado numa notícia. Estes podem ser 

substantivos, isto é, dizer respeito à própria importância do acontecimento em si e ao 

diagnóstico feito do mesmo, ou contextuais, dependentes da situação em que surgem. 

Relativamente aos usados no momento de construção, são os referentes qualitativos que 

indicam os principais pontos a reter de um acontecimento e que orientam para a melhor 

forma de mostrar o rumo a seguir referindo o que deve ser mostrado, o que deve ser 

ignorado e o que é prioritário. 

A existência de acontecimentos como o caso da ponte de Entre-os-Rios, o atentado 

terrorista em Nova Iorque e Pentágono e a morte de empresários portugueses reúne o 

apelo dos jornais portugueses por causa de um fator, a morte. É um valor-notícia que atrai 

o jornalismo e que demonstra a importância que este tem ao ser presenciada todos os dias 

nos meios de comunicação. Por norma é o que as estruturas hierárquicas do topo de alguns 

jornais indicam para os profissionais, notícias com relatos de assassinato, funerais e 

conferências de imprensa, ou seja, algo que dê uma boa história. 

O destaque dado também vai depender da notoriedade das principais personagens 

na situação e tida dentro do jornalismo. Facilmente são verificadas notícias quando estas 

envolvem o relato do que se passa num congresso partidário e também em como os 

jornalistas vão à procura dos políticos para falar. Gatlung e Ruge (1987) referem acerca 

da notoriedade que “quanto mais o acontecimento disser respeito às pessoas de elite, mais 

provavelmente será transformado em notícia”. O posto e o nome são motivos de 

noticiabilidade (exemplo o Presidente da República, por quem é, interessando tudo o que 

faz). 

A proximidade, como já foi anteriormente referido, também é um valor-notícia, 

chegando a ser dos que mais interessa conferir, podendo ser a nível geográfico ou cultural. 

As noções de proximidade também variam nos próprios meios de comunicação, pois um 

acontecimento na Nigéria está mais próximo de Londres do que do Gana. 

Outro valor-notícia que interessa na seleção é a relevância, mais concretamente, a 

vontade de dar a conhecer ao público o que de mais importante tem acontecido, até porque 

são eventos com reflexos na vida da sociedade e sobre como a noticiabilidade pode alterar 
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as rotinas nas regiões e países. A novidade também ocupa um papel essencial, pois é 

muitas vezes o foco dos jornalistas. Isto acontece, especialmente, no jornalismo de 

investigação, que é quando o jornalista procura formas de voltar a introduzir um tema, só 

o podendo fazer se tiver novidades sobre esse mesmo assunto.  

De igual forma é destacado o tempo como valor-notícia, embora sob diversos 

prismas. O primeiro é referente à atualidade, aos temas que preenchem a agenda naquele 

momento em específico. No mesmo ponto inclui-se a efeméride, algo que também é 

utilizado como bastão e que utiliza tempos mais tarde para referir aniversários, servindo 

como forma de publicar notícias, como o Dia da Criança/ Dia do Ambiente. Num terceiro 

prisma é a utilização do tempo de forma mais distanciada e relacionada com determinados 

assuntos, que devido ao impacto que ganham no jornalismo, têm uma maior 

noticiabilidade e destaque. Para os jornalistas, algo que importante bastante como valor-

notícia é a notabilidade, ou seja, a capacidade de um acontecimento ter bastante 

visibilidade. 

Para os jornalistas, algo com a importância da notabilidade pode se especificar em 

vários tipos, com um deles a se referir à quantidade de pessoas que envolve, em que uma 

notícia vai ter mais importância se envolver um grande número de pessoas, especialmente 

se envolver nomes de elite. Enquadra-se também o insólito também no que é retratado 

por Galtun e Ruge (1987). São notícias que são únicas, têm um caráter singular e que 

aparecem retratadas todas as semanas nos jornais, como alguém cair num poço e 

encontrar dinheiro, entre outros. A falha também entra aqui e é relativa a algum erro 

existente na rotina, como acidentes de viação, etc. 

Outro dos valores-notícia referidos é o inesperado, algum acontecimento que 

apanha os jornais desprevenidos. São eventos que transformam as rotinas das redações, 

com grande notabilidade e que, por norma, dão grandes estórias, são partes do que se diz 

ser um mega-acontecimento, como um atentado terrorista (Tuchman, 1978). Refira-se 

também o conflito/controvérsia como valor-notícia de alto interesse, que pode passar por 

uma violência física ou verbal, como é frequente na política. Se for física, ganha na 

noticiabilidade e é um exemplo da forma em que os critérios ilustram a fuga ao que é 

entendido como normal. Com a violência pode estar relacionada a rutura com a forma 
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como a sociedade está organizada, sendo também uma forma de diferenciar quem se 

enquadra nesta e quem não. 

E mesmo o fator infração associa-se, por sua vez, a outro valor-notícia, que é o da 

notabilidade, que remete para uma noção de consenso na sociedade, algo que tem uma 

grande contribuição de diversos valores-notícia existentes. Os valores-notícia referem 

formas bastante particulares de observar o mundo. A inexistência dos valores-notícia 

dificulta a transmissão às audiências da importância de determinado fator, dos eventos 

mais improváveis e da cultura na sociedade. 

De acordo com outra perspetiva citada por Traquina (2002), a de Daniel Hallin 

(1986), o panorama em que os jornalistas fazem o seu trabalho pode ser repartido em três. 

O primeiro é relativo ao consenso, onde estão presentes todos os valores considerados 

aceites na sociedade, como um sentido patriótico ou a liberdade e nos limites tudo é que 

entendido como polémico. Nesta parte, os jornalistas não tentam contrariar o que é 

proclamado, até defendendo o que é entendido como consensual. A segunda compreende 

a controvérsia, em que um dos principais destaques é a orientação dos jornalistas pela 

objetividade e o aspeto em que os jornalistas fazem destacar a neutralidade e o equilíbrio. 

Por fim, refere-se o panorama do desvio, em que as opiniões e as personagens polémicas 

são rejeitadas pelos jornalistas e determinadas como desviantes/marginais. 

Por outro lado e referente aos critérios contextuais, entende-se tudo o que está 

relacionado com a construção das notícias e não com o próprio acontecimento. Entre os 

valores-notícia referidos encontra-se a disponibilidade, ou seja, a capacidade de um meio 

de comunicação de cobrir um evento, se tem meios que possa dispensar ou se realmente 

tem um valor que o comprove. 

A quantidade de notícias feitas sobre um assunto ou se a cobertura foi feita 

recentemente também é ponto de interesse, ou seja, se existe algum equilíbrio na 

cobertura. A ideia de concorrência entre os diferentes meios de comunicação também é 

um dos valores-notícias referidos no contexto. O grande interesse aqui é encontrar uma 

notícia que se entenda como exclusiva e que estimula toda a atividade nos jornais. 

Por último, dentro dos fatores contextuais, encontra-se o do dia noticioso. Dado que 
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todos os dias existe uma concorrência de acontecimentos, com uns dias em que isto é 

mais frequente que outros. Por vezes, durante certas alturas do ano em que as fontes estão 

ausentes da sua profissão e não fornecem as informações, é dado destaque a eventos que, 

em dias com bastantes acontecimentos, teriam pouca atenção. 

Na referência aos dos valores-notícia de construção entende-se todos os requisitos 

para a escolha das diversas particularidades de um acontecimento que estão mais 

adequadas para a construção noticiosa. Para isto volta-se a usar as considerações de 

Ericson, Baranek e Chan (1987). 

O primeiro valor-notícia de construção enunciado pelos autores é referente à 

simplificação, ou seja, quanto maior for a facilidade de explicação de um acontecimento, 

será também mais fácil a sua forma de ser destacada e entendida pelo público. 

Também destacado é a presença da amplificação como valor-notícia que interessa 

na construção. A sua explicação prende-se com o destaque dado a um determinado 

acontecimento, sendo que quanto maior for a dimensão do acontecimento, dos envolvidos 

ou das consequência, mais provavelmente tem capacidade de ser noticiado. Um dos 

valores-notícia também referenciados é a personalização, principalmente na forma como 

o texto está elaborado. Quanto mais destacado for o fator pessoa, mais se percebe de que 

forma as pessoas estão envolvidas no acontecimento e perceber se o impacto teve 

consequências positivas ou negativas.  

Para a construção da notícia interessa, por último, a consonância de uma notícia. O 

que isto quer dizer relaciona-se com a inclusão da notícia dentro de uma narrativa já pré-

existente, com a possibilidade de ter destaque e de ganhar a atenção das audiência a ser 

proporcionalmente maior. Embora a história seja nova, a narrativa já é mais velha, como 

adicionar “gate” a uma palavra para dar a entender que é um escândalo (Ericson, Baranek 

e Chan, 1987).  

A importância dos valores-notícia na seleção, construção das notícias é algo 

indiscutível, mas que pode ter uma importância secundária perante as escolhas editoriais 

do meio de comunicação. É um tipo de decisão que tem influência direta na forma como 

um acontecimento é retratado, entre outros. 
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Este tipo de decisões ao nível das chefias é algo que tem impacto na forma como 

os recursos são alocados e até a própria distribuição do espaço para as diversas peças 

jornalísticas, como a existência de revistas, suplementos, entre outros. Apesar disto, 

convém referir que os valores-notícias estão soterrados na realidade que são as rotinas 

jornalísticas. Até porque o contacto frequente que existe entre o jornalista e a fonte é algo 

que pode condicionar ou alterar o trabalho que estava a ser feito até àquele instante, 

influenciado a noção dos valores-notícias sobre os acontecimentos/notícias. Nas rotinas 

o que interessa, principalmente, é a sua produtividade, o jornalismo precisa de um 

constante fornecimento de informação.  

Os valores-notícia são um dos fundamentos básicos do jornalismo, propõem visões 

para o mundo atual e como formas de moldar o que vem à frente. À semelhança do 

jornalismo, os valores-notícia sofrem alterações consoantes as épocas, as localidades, as 

considerações dos títulos de imprensa e as diversas decisões editoriais que são tomadas. 

As noções concretas do que é notícia relacionam-se com a história e com o conceito 

de noticiabilidade de eventos, que por si só requere que se aborde o que pode ser 

entendido como referência aos acontecimentos e a tentativa de ordenar as ações dos 

cidadãos e das empresas. 

 

1.2.1. Rotinas no ciberjornalismo 

 As rotinas de produção do ciberjornalismo alteraram-se bastante em contraposição 

com o jornalismo tradicional, fruto do impacto da Internet. O processo noticioso também 

mudou e o jornalista passou a ter de lidar, além da construção do texto, com os recursos 

multimédia e a sua respetiva edição, quer fosse de imagem, áudio ou do próprio texto. 

Em voga também passou a estar também a cobertura noticiosa a todas as horas do dia, o 

vulgar 24 sobre 24. Introduziram-se novas dinâmicas na relação com os leitores, a que os 

jornalistas passaram também passaram a ter de prestar mais atenção. 

  Para quem pretende ser jornalista, das primeiras aprendizagens surge a forma 

como as notícias se estruturam, sendo a mais conhecida a da pirâmide invertida. No início 

tem de responder aos pontos mais importantes (O quê?, Quem?, Quando?, Onde? Como? 



 

33 

E Porquê?), sendo que no resto do texto encontram-se as informações que expliquem as 

circunstâncias envolventes. O maior alcance da Internet originou um crescimento do 

número de utilizadores, disponíveis para ler notícias com maior dimensão. Para notícias 

de última hora, a técnica da pirâmide invertida é percecionada como a mais pertinente, 

mesmo no ciberjornalismo. 

Apesar disto, em virtude das alterações no ciberjornalismo, surgem teorias 

alternativas para a organização das notícias, mais focadas na exploração do hipertexto e 

da potencialidades do multimédia. A pirâmide invertida é introduzida dentro do 

jornalismo de dados, em que após a aglomeração de uma quantidade considerável de 

informação, as informações passam por um processo de afunilamento, com o resultado 

final a ser publicado (Jerónimo, 2015: 63). Para que isto aconteça têm de estar reunidas 

algumas condições, em que têm de ser usados dados de forma a responder a perguntas 

dos jornalistas ou dados que suscitem o interesse dos meios de comunicação. O 

fornecimento pode advir de diversas fontes, como distribuídos por uma organização; 

através da pesquisa profunda dos próprios jornalistas, por vezes de difícil acesso; da 

observação da circulação de conteúdos na Internet (gatewatching) ou distribuição de 

questionários. Na fase seguinte, é feita uma seleção de dados, onde são retiradas as partes 

incorretas para que depois sejam enquadradas num formato já aplicado anteriormente. 

Após isto estar concluído é preciso atribuir um contexto, pois os dados são relevantes se 

forem credíveis. Trata-se de fazer a verificação das informações e adequar a uma 

linguagem de fácil entendimento. Antes da comunicação dos dados, estes têm de ser 

combinados, sendo procurada a melhor forma de os demonstrar ao público. O passo final 

é a sua comunicação, quer seja através de gráficos, tabelas ou outros recursos, atendendo 

também à narração dos dados.  

É uma teoria alternativa que tem como objetivo facilitar a forma como os dados são 

comunicados para com o público em geral, dado que cada vez mais, são despejadas 

quantidades enormes de dados na Internet sem que o público em geral consiga perceber. 

A única diferença para a construção noticiosa normal, é a existência de mecanismos que 

os jornalistas podem usar para fazer as notícias de maneira menos exigente e ainda a 

possibilidade de usar os recursos multimédia que a Internet oferece. 
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É assim que nasce o modelo da pirâmide deitada, segundo o qual é o próprio leitor 

que decide a forma de ver as notícias, quando ver, ou seja, é ele que determina a própria 

ordem que segue e a profundidade dos conteúdos que quer observar. É um modelo 

proposto por João Canavilhas (2001), tendo como objetivo último que seja feita uma 

leitura efémera, deixando nos leitores a capacidade de a leitura ser mais ou menos 

aprofundada (Jerónimo, 2015: 66). É uma teoria estratificada ao longo de seis níveis, 

começando com a versão resumida do assunto, passando para um patamar com 

informações mais alargadas das informações do nível anterior. Posteriormente encontra 

o desenvolvimento do tema e documentos que o comprovem, seguindo-se outras 

pesquisas relacionadas com o tema original. Os últimos dois níveis consistem na 

divulgação de opções para tentar debater o tema e saber a opinião dos leitores, terminando 

com uma argumentação com o próprio autor. 

É uma forma de análise que dá liberdade para o leitor que faz o percurso dentro de 

uma notícia que entende ser melhor. A autonomia também existe para com o jornalista 

que, em conjunto com permite utilizar melhor os recursos multimédia existentes, em 

especial o hipertexto que nesta nova realidade, tem um papel bastante importante. Tanto 

a técnica da pirâmide invertida como a da pirâmide deitada são praticadas, embora cada 

uma com as suas especificidades. A primeira está mais apropriada para tal como foi acima 

referido, para as notícias de última hora, em que os textos são de escrita rápida, certa e 

sem espaço para interpretações alternativas. A pirâmide deitada é mais apropriada para 

géneros no ciberjornalismo em que o espaço para construir as notícias seja maior, dado 

que permite optar por diversos níveis de profundidade. 

Como consequência da Internet para o jornalismo tradicional, passou a existir uma 

maior proximidade com as audiências. Se antes o profissional era quem decidia quais as 

informações que passavam os diversos portões das rotinas de produção (o gatekeeping), 

as circunstâncias mudaram com o surgimento das redes sociais e dos blogues de 

informação. Os leitores passaram a ter a liderança do que leem, além de poderem produzir 

os conteúdos e fazer a própria distribuição, ganharam poder por comparação com os 

cenários anteriores.  

A decisão sobre os conteúdos “é agora feita por cada utilizador da rede das redes, 
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que determina o que lhe é útil, relevante, interessante e noticiável” (Jerónimo, 2015: 69). 

Este novo panorama da Internet abre as portas para o surgimento do gateopening 

(Boczkowski, 2004), em que qualquer utilizador pode ser, simultaneamente, um produtor 

de conteúdos. O papel dos jornalistas nesta parte é de analisar as informações 

provenientes de variados quadrantes informativos.  

Em virtude de existir um jornalista que aceite mais a interação com os leitores e 

atencioso para com conteúdos, especialmente os que não são da sua autoria, surge o 

gatewatcher (Bruns, 2008). O jornalista aqui vê as informações que estão presentes em 

várias comunidades da Internet e aproveita a informação que é por estas construída e 

partilhada. São diferentes perspetivas que a juntar a uma cada vez maior disponibilização 

de smartphones/tablets, são as novas formas principais de consultar a Internet e/ou redes 

sociais e que refletem o crescente poder dos seus utilizadores. 

Em 2012, o grande destaque foi para jornais com grande tradição no impresso 

apostarem também no meio televisivo, criando os seus próprios canais televisivos (o 

diário A Bola e o Correio da Manhã, em 2013). Também por volta destes anos foi quando 

se deu a disseminação de versões mobile e de aplicações próprias para os meios de 

comunicação. Embora isto fosse acontecendo, o conteúdo publicado tinha sempre o 

mesmo problema, não aproveitava as vantagens do novo meio, limitava-se a shovelware 

dos conteúdos. 

 Ao longo das diversas etapas, verifica-se a existência de um padrão no que diz 

respeito à execução de erros no desenvolvimento do ciberjornalismo na imprensa 

portuguesa. Primeiramente foi o destaque dado às redes sociais, voltando a se repetir os 

erros nos dispositivos móveis. É tudo muito bom nos primeiros tempos para depois os 

meios andarem apenas a fazer a transferência de conteúdos. É a manutenção de um 

cenário designado por Pedro Jerónimo (2015) como ‘ciberjornalismo de transposição’. À 

medida que isto acontece, em virtude de dificuldades, as redações vão sofrendo reduções 

de trabalhadores, o que por sua vez, tem impactos nas rotinas de produção. Verifica-se 

cada vez mais a prevalência de fontes anónimas, que os jornalistas cada vez menos saem 

das redações e uma crescente subordinação aos comunicados. São também mais 

utilizados os conteúdos que as agências noticiosas distribuem ou o que é encontrado nas 
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redes sociais. É um cenário que tem como consequência a diminuição de uma das 

principais formas de praticar jornalismo, que é a reportagem (Jerónimo, 2015). 

É algo que rompe com as rotinas jornalísticas praticadas todos os dias, em que os 

movimentos são simples e o ritmo é acelerado, em que os jornalistas saem das redações 

para fazer os trabalhos, numa luta contra o tempo e com grande empenho em transmitir 

as mais recentes informações para os cidadãos. O facto de estarem no meio de toda a 

cobertura que está a ser feita para um determinado acontecimento de última hora e que 

seja de grande dimensão é algo que marca a carreira de um jornalista, que fica para a 

posterioridade e que vai além das rotinas diárias.  
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Capítulo 2 – Jornalismo Online 

2.1 - A inclusão da Internet no Jornalismo 

O ciberjornalismo tem as suas origens na década de 90, dentro de um contexto 

resultante do surgimento da Internet, entendida como uma mudança radical que 

transformaria o mundo como então era conhecido até à data. Para os órgãos de 

comunicação social, esta era uma nova realidade para, como diz Hélder Bastos (2015), 

“veicularem os seus conteúdos, tirando partido das potencialidades da publicação 

eletrónica na rede mundial de computadores, meio digital onde o próprio conceito de 

publicação assume um significado inteiramente novo, pois não há tinta nem papel em 

causa” (Bastos, 2015: 15). O entusiamo inicial, com o passar dos anos, deu lugar à 

perceção de alguns aspetos menos bons sobre o ciberjornalismo. 

À data do surgimento da Internet, o jornalismo enfrentava uma ‘crise de 

identidade’, pois era dado mais destaque aos interesses económicos que propriamente aos 

interesses públicos. Eram feitos constantes cortes em trabalhos tendencialmente mais 

prolongados e dispendiosos, nomeadamente investigações, correspondências com 

jornalistas espalhados por diversos países. A atenção era direcionada para temas que 

chamassem a atenção das audiências, que não tivessem grandes custos associados, 

fazendo uso de comunicados ou de conteúdos difusos entre notícia e publicidade.   

O primeiro meio de comunicação a fazer a distribuição dos conteúdos produzidos 

através da telemática (comunicação à distância de serviços informáticos através da rede 

de telecomunicações) foi o diário Dispatch de Columbus, Ohio, em 1981, tornando-se no 

primeiro jornal americano a fazer uso desta forma de distribuição. Para receber as 

notícias, os possíveis leitores deveriam de possuir um minicomputador onde poderiam 

ver artigos anteriormente selecionados por uma lista. Já quando surgiu o fax, em que a 

publicidade era enviada sem recurso aos jornais e as entidades contactavam os seus 

convidados para os eventos, preconizava-se para um futuro próximo, uma altura em que 

já não seria necessário ir buscar o jornal à porta de casa. 

O primeiro meio de comunicação publicado na Internet de forma regular surgiu em 

1994, com a Palo Alto Weekly, revista publicada na cidade americana de Palo Alto. 



 

38 

Posteriormente, no mesmo ano, começariam as publicações de jornais no espaço europeu, 

surgindo primeiramente na Suécia (Aftonbladet), Alemanha (Der Spiegel) e Reino Unido 

(Eletronic Telegraph) (Bastos, 2015). De forma resumida, o conteúdo dos primeiros 

meios de comunicação online consistia, segundo Bastos “a publicar online algumas notas 

e não havia outros serviços que não os mesmo que o utilizador podia encontrar nos meios 

impressos” (Bastos, 2015: 21). À medida que se tentava desenvolver este meio, era 

frequente a transposição dos conteúdos do meio impresso para o portal online do meio, 

numa prática conhecida como shovelware. 

A primeira grande chamada de atenção para o impacto das notícias online foi dada 

em 1995, mais especificamente no dia 1 de março, altura em que a revista Time deu 

destaque na sua capa dizendo “Bem-vindos ao ciberespaço”. Era algo que pretendia 

exemplificar o conceito de ciberespaço e as suas possíveis aplicações nos diversos aspetos 

da sociedade. A sua aplicação/uso pelos meios de comunicação tem sido entendido como 

um dos principais aspetos. Nesta altura, entendia-se através de Stuart Allan (2006) que o 

surgimento de um novo caminho foi acompanhado por uma mudança nas regras e a 

entrada numa nova realidade: 

 

 “o apercebimento que a superauto-estrada da informação é uma rua com duas direções, 

onde os jornalistas podiam esperar encontrar os pontos de vista de diversos leitores 

regularmente, trouxe consigo uma crescente noção que as regras tradicionais e convenções 

estavam a ser rapidamente alteradas. Lentamente mas com maior certeza, os participantes no 

que se provava ser um debate vivo, por vezes rancoroso, sobre se o ‘real jornalismo’ a ter lugar 

no ciberespaço estava a se sobrepor à participação das próprias pessoas nos debates.” (Allan, 

2006: 15). 

 

A tragédia que envolveu a morte da Princesa Diana em 1997 foi algo que causou 

bastante impacto na Internet e na relação do meio online. Era neste ponto que se 

procuravam informações novas sobre o acontecimento por pessoas de várias partes do 

globo. Eram acrescentados ficheiros áudio, vídeos e outros sites que tivessem acesso a 

informações. Um dos benefícios era a capacidade dos leitores de seguirem o seu próprio 

caminho na pesquisa de informação, contrariamente a outros media em que a informação 
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era fornecida depois de tratada. O surgimento de fotos, posteriormente comprovadas 

como falsas, sobre o acontecimento foi algo em que a culpa se atribuiu à Internet, dada a 

capacidade de adulterar factos e apresentá-los como verdadeiros. Se o acontecimento 

tinha sido um teste à credibilidade da Internet então, para alguns, o objetivo tinha sido 

falhado. Tinha sido lançado um aviso que as reportagens estavam em risco perante a 

espetacularidade e sensacionalismo. As pressões crescentes da tecnologia tinham de ser 

resistidas perante os possíveis efeitos que podiam ter na divulgação da verdade.  

Com o aproximar do século XXI, as perspetivas não eram de um cenário positivo, 

pois o jornalismo mudava constantemente. As audiências passavam a ter um papel na 

produção de conteúdos, além de conduzirem os profissionais da área para uma posição 

de instabilidade. O entendimento existente era de mais trabalho com menos jornalistas. A 

diminuição de redações era algo constante, disfarçada com a contratação temporária de 

profissionais, mas feita de forma externa à empresa. Recorria-se cada vez mais ao público 

que sob o chapéu do ‘jornalismo-cidadão’, ganhava espaço na produção noticiosa. 

Sobrecarregava-se ainda com conteúdos produzidos por agências noticiosas e de 

comunicação, além de gabinetes de comunicação e de marketing, que substituíam o 

trabalho do jornalista. 

Ao fim de alguns anos, próximos de quando se assinalava a primeira década do que 

era tido como ciberjornalismo, em 2006, o meio ganhava um significado diferente do que 

seria inicialmente esperado. Ou seja, o online não era visto como um meio recente com 

particularidades únicas, mas sim como um novo mecanismo de distribuição de conteúdos 

realizados noutros meios (Alves, 2006). Além da frequente prática do shovelware, 

existiam mais razões para isto, segundo o autor, nomeadamente “o medo de canibalizar o 

meio tradicional e a preocupação e obter lucros imediatos limitaram bastante o ímpeto 

inovador” (Alves, 2006: 94 apud Bastos, 2015: 25). A segunda década tinha início em 

plena crise dos meios considerados tradicionais refere ainda Alves. Isto muito porque 

surgia uma perceção de que o meio online tinha capacidade de afetar o meio impresso. 

Chegaram a ser considerados conceitos como ‘midiamorfose’ ou ‘midiacídio’, o que 

passaria muito pela dispensa de quem não se conseguisse adaptar a uma nova realidade.  

A Internet possibilita que se receba informação a cada minuto, capacidade que os 
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meios de comunicação adquiriram e que permite dar resposta quase instantânea às suas 

audiências. São rotinas que podem ser superiores a 24 horas e que força os ciberjornalistas 

a um esforço redobrado e desenfreado. Há uma maior urgência no fornecimento de 

informação na Internet do que nos outros meios, dado que tanto o texto como as imagens 

são os materiais de uso para o ciberjornalista, que o mais rapidamente possível tem de a 

publicar, sob pena de outros fazerem a publicação primeiro. É algo profundamente 

impactante para os jornalistas, são rotinas completamente diferentes do impresso e isto 

acontece quer seja uma notícia de última hora ou de rotina. Se for o primeiro caso, o 

público espera receber as informações quase no momento que o jornalista. Se for o 

segundo, o requisito é que estejam as informações todas reunidas, sendo daqui que 

resultam os maiores benefícios para o meio de comunicação. 

Os papéis desempenhados pelos jornalistas dentro do ciberjornalismo são diferentes 

do jornalismo tido como tradicional. A grande maioria das indefinições está relacionada 

com a perceção que estes têm do trabalho que desempenham e até como os seus ideais 

podem se relacionam com alguns dos objetivos dos meios de comunicação. Estas 

mudanças prendem-se, principalmente, com três aspetos (Pavlik, 2001). O primeiro está 

relacionado com o facto de, perante o imparável fluxo de notícias e de informação, o 

jornalista não é só aquele que relata acontecimentos, até porque com a Internet não é o 

único a fazê-lo. O fator diferenciador passa a ser a forma de contar uma determinada 

história, dado que é isto que vai ou não prender a atenção do leitor, se é capaz de juntar 

os pontos de um evento a algo mais abrangente. 

Em segundo lugar encontram-se as próprias interpretações dos jornalistas sobre 

eventos, que ganham significados passam a ter uma natureza mais lata. As audiências 

impõem aos jornalistas que estes atribuam importância e sentido às diferentes 

informações, dando sentido a acontecimentos. A valorização do trabalho acontece quando 

sobre cada vez mais informação, o jornalista consegue encontrar as corretas para dar a 

conhecer às audiências. Por fim, em terceiro, temos a função que os jornalistas 

desempenham nas suas comunidades, em termos de promover mais proximidade. É uma 

abordagem com resultados benéficos para o jornalismo e que estimula também o interesse 

dos cidadãos na vida pública ao envolver os jornais com instituições locais. Os benefícios 
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surgem também ao dar mais importância ao seu papel como forma de informar os 

cidadãos numa democracia (Pavlik, 2001). 

Em função destas mudanças, o jornalista entende que a sua função no online altera-

se e direciona-se mais para as comunidades/audiências, nas formas de storytelling e no 

destaque dado aos aspetos positivos e negativos do ciberjornalismo. São riscos que podem 

levar o jornalismo a retroceder para aspetos como o shovelware. As grandes batalhas são 

ao nível da captação de audiências e pela participação e interatividade dos leitores. Estes 

vão ter bastante importância na alteração das funções dos jornalistas no ciberjornalismo, 

pois a linha que separa um produtor de um consumidor vai ser menos óbvia, até porque a 

produção das notícias vai ser muito parecida a uma troca de ideias. É uma antevisão de 

que os papéis de cada grupo vão ter alterações, pois a Internet permite o diálogo de 

qualquer um, torna-se bidirecional.   

A transformação do papel do ciberjornalista (entendido como narrador) passa 

também a abranger a estrutura das informações nos espaços digitais, trabalhando em 

conjunto com os leitores para uma maior interatividade com os cibermeios. A organização 

destes espaços tem em vista a sua livre utilização e, refletindo as alterações na estrutura 

das narrativas, é um dos semblantes obrigatórios da interatividade. Disto resultam 

inúmeras formas de contacto com os internautas/leitores, deixando de ser uma 

comunicação unidirecional para ser bidirecional. As mensagens transmitidas por estes 

têm de ser analisadas e respondidas pelo ciberjornalista, algo que vai ao encontro da 

obrigação de aumentar a ligação com as audiências e da própria função do jornalista. Por 

norma, as atitudes de resposta variam entre assumir dar resposta às questões pretendidas, 

tirar ilações dos dados reunidos ou incluir as dúvidas num texto que dê as respostas. 

O ciberjornalista não tem apenas de ter em conta fornecer as informações atuais, 

tem de ser o ponto intermédio entre o que é atual e o que pode ser investigado mais a 

fundo, não impondo limites à quantidade de informação que é dada a conhecer. A procura 

de informação mais antiga introduz o jornalista como uma das partes do processo de 

comunicação, dado que, cada vez mais, tem de analisar e não só fazer a transmissão de 

factos. Para isto o jornalista vai ter de manter a execução de algumas tarefas, ou seja, vai 

ter “de continuar a selecionar notícias, verificando-as e documentando-as, para 
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proporcionar uma visão clara e objetiva dos factos noticiosos” (Flores Vivar e Arruti, 

2001: 174).  

Além do mais, tendo em conta a capacidade dos jornalistas em escolher, reformular 

as melhores informações e sumarizá-las, além da capacidade de apresentação, estes são 

tidos como as pessoas ideais para indicar o caminho referente às informações mais 

corretas. Ressalve-se ainda que acesso a muita informação não significa que outros sejam 

melhor informados, pois demasiada informação pode ter efeitos nefastos.  

Nos cibermeios quase todo o trabalho do jornalista é diferente do realizado no 

impresso, embora a relação com as fontes não seja diferente. Isto vai depender de um 

conjunto de indicações únicas que proporcionam isto. O primeiro diz respeito à 

capacidade de acesso à Internet em qualquer hora, data e lugar. É algo que indica uma 

facilidade de contacto sem paralelo, mas que não deve levar a uma acomodação por parte 

do jornalista. 

Em segundo lugar, refira-se o aparecimento de um sem-número de fontes, algo que 

para o jornalista tido como tradicional se debatia. Se o que antes era falta, com a Internet 

rapidamente pode passar a demasia, por vezes. O desafio está em encontrar as que 

forneçam as informações certas e desvalorizar as que pretendem apenas publicidade. Por 

último, a falta de fontes exclusivas, algo que costumava acontecer no jornalismo 

tradicional. Na Internet, as fontes que um ciberjornalista contacta podem também dar 

informações a outros profissionais. Torna-se bastante raro o surgimento de uma fonte 

exclusiva na Internet. 

Como já foi possível analisar, a utilização da Internet no jornalismo causou diversas 

transformações nos meios de comunicação e na produção dos próprios conteúdos. Fruto 

das alterações nasceram também novos conceitos, como um jornalismo eletrónico, 

ciberjornalismo ou jornalismo multimédia, entre outros. A entrada da rede nas redações 

é feita em duas fases separadas, com a primeira a ser a passagem de um modelo de 

comunicação de apenas uma direção para bidirecional (quando passam a ser tidos em 

conta os conteúdos produzidos pelo utilizador) e o segundo a ser a identificação de duas 

culturas no jornalismo, a tradicional e a nova em que os leitores são identificados também 

como produtores (Deuze, 2003 apud Jerónimo, 2015). 
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O impacto da Internet no jornalismo é inegável, sobretudo, no que diz respeito aos 

conteúdos e à forma de os produzir. A multimédia passou a ganhar destaque e a ser tida 

em conta, especialmente as suas maiores potencialidades, como a interatividade e a 

própria hipertextualidade. Até a forma de comunicação nos meios alterou-se, dado que a 

forma tradicional era entendida como o modelo da pirâmide invertida, alterando-se para 

um modelo determinado como de pirâmide deitada, até porque a comunicação passou a 

ser feita de forma horizontal, sendo que “de um modelo de um para muitos, passou-se a 

um de muitos para muitos” (Jerónimo, 2015: 55). 

Entre as várias direções entre as quais o ciberjornalismo se desenvolveu, como já 

foi referido, algumas das noções iniciais não se realizaram. Previa-se inicialmente que as 

empresas jornalísticas desse lugar a programas computorizados que fariam a construção 

de notícias. Os efeitos das novas tecnologias iriam transpor o campo jornalístico e afetar 

a sociedade. Entendia-se até que existiria uma reformulação do jornalismo, que 

caminharia em direção a melhores tempos, depois de passar por algumas situações de 

crise. Muitas destas ideias, por vezes tidas como utópicas, não passaram disso mesmo. A 

proclamada transformação do jornalismo também acabou por não existir, sendo que 

apenas manteve alguns dos hábitos que eram continuavam a ser praticados na área. 

Apesar de tudo, o resultado é uma superação do meio digital, que conseguiu ir mais 

além do que estava e poderia ser inicialmente previsto. Nasceram novas formas de 

fornecer a informação, de fazer negócio tendo em conta a realidade, de responder às 

imposições existentes e aos desafios que surgiam.  

 

2.2. Retrato geral em Portugal 

A evolução do jornalismo tem acompanhado as transformações que a tecnologia 

possibilita. É algo que se reflete em vários aspetos, quer seja na criação de conteúdo, 

como na transformação das informações e na sua posterior distribuição. Além destas 

alterações que tiveram lugar, surgiu também um novo panorama nascido das novas 

tecnologias que continha mecanismos e uma realidade própria. Era um novo mundo para 

o qual os meios de comunicação precisam de se adaptar. 

A entrada da Internet causou algumas alterações no processo de produção noticioso. 
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Primeiro, passou a ter mais em conta o utilizador quando se criavam as notícias online, 

existia mais interatividade, mais contacto direto e troca de opiniões. De seguida, quando 

é feita a cobertura de um determinado evento, em vez de existir uma pouca expressividade 

das opiniões dos leitores, com a entrada das notícias online, passavam a existir uma maior 

presença de opiniões mais explicita. Por último, entra também em questão o âmbito das 

notícias. Para além do que é tradicionalmente tido como nacional ou internacional em 

grande parte dos meios de comunicação existentes, no online passa também a existir uma 

atenção ao que passava nas comunidades onde os meios de comunicação se inserem.   

Autores como Salaverría e Cores (2005) referem que existem quatro etapas 

separadas nos géneros do ciberjornalismo. A primeira designa-se repetição, que é a 

transposição dos conteúdos para o online dos conteúdos formados para a versão impressa. 

É algo feito por meios de comunicação mais limitados, cuja redação é reduzida. A etapa 

seguinte é o enriquecimento, cumprida quanto o meio passa a fazer uso de propriedades 

do hipertexto, multimédia ou de interação. Acontece quando se acrescentam às notícias 

ferramentas audiovisuais. O terceiro patamar designa-se por renovação no momento em 

que se repete géneros jornalísticos antecedentes, mas transformados, de forma a incluir 

as novas potencialidades do ciberespaço, sendo que um bom exemplo são as infografias 

multimédia. Por fim, exista a inovação, a partir dos quais se criam novos géneros 

jornalísticos à medida dos cibermeios. O maior exemplo são os blogues, que além de 

serem plataformas de publicação, enquadram num modelo de apresentação, tornando-se 

num género em si. 

O impacto da Internet no jornalismo português deu-se em duas fases. Na primeira, 

transformou a forma como se procurava as informações necessárias para a realização das 

notícias/conteúdos e como se chegava ao contacto com as fontes. Numa segunda vertente, 

passou a implicar a existência de uma produção noticiosa que tivessem em conta as 

especificidades da Internet. Isto foi feito com reforço nos recursos humanos que tinham 

de estar adaptados a um meio que requeria interatividade e capacidade de trabalhar em 

texto, som e vídeo. 

A história do ciberjornalismo em Portugal dá os seus primeiros passos a meados da 

década de 80, antes de se começar a desenvolver na década de 90. Um dos factos que 
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salta à vista é a falta de desenvolvimento destes meios no país, algo que se torna percetível 

depois de revistos os primeiros 15 anos do ciberjornalismo. Isto é algo que se destaca 

quando se observa que há recursos cuja aposta não está a ser feita a grande nível, tanto 

pelas organizações jornalísticas como pelos próprios profissionais. 

Em Portugal, a ligação à Internet é feita em 1991, através de um projeto da 

Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN). No entanto, só se tornaria do 

conhecimento geral da sociedade em três anos depois. Passados mais dois anos, em 1996, 

faz-se a inauguração do primeiro cibercafé em Lisboa e das primeiras páginas online de 

comércio do país. Num espaço inferior a 20 anos, mais de metade da população 

portuguesa já utilizava a Internet, sendo o computador o meio privilegiado (Marktest, 

2013a). 

A entrada na década de 90 significa o nascimento de um meio de comunicação que 

iria indicar o caminho na inovação tecnológica do ciberjornalismo português e a nível 

internacional, o Público, dado que foi dos primeiros a fazer uso do sistema Macintosh. 

Nesta altura, os seguintes passos dados para uma maior presença da Internet deram-se 

com a RTP a firmar o domínio da Internet em maio de 1993. No entanto, o principal feito 

do ciberjornalismo português nesta década deu-se a 26 de julho de 1995, com o Jornal de 

Notícias a disponibilizar a sua edição na Internet, tornando-se assim no primeiro meio de 

comunicação português a apostar no ciberjornalismo. No mesmo ano, registaram-se na 

Web também o Público, Diário de Notícias. 

O primeiro órgão de comunicação social português a ter uma redação informatizada 

foi O Comércio do Porto em 1985. A nível regional, o papel de inovador pertenceu ao 

Diário de Coimbra. É a partir de meados da década de 80 que o jornalista passa a ter em 

mãos a formatação do texto, além de passar a tratar das fotografias e da própria paginação 

do jornal. Impacto semelhante era verificado na TV, quando o jornalista ganha igualmente 

a capacidade de edição de imagem, fazendo o envio para a redação através de ligações 

via satélite. 

Ao longo da aproximação da década de 90 os computadores passaram a fazer parte 

do cenário comum dos principais meios de comunicação portugueses, sendo que “no 

semanário Expresso e no Diário de Notícias, a substituição das máquinas de escrever 
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pelos computadores aconteceu em 1988” (Bastos, 2015: 38). Embora as mudanças na 

forma de produção do jornalismo fossem óbvias, as melhorias de tecnologia não 

significavam diretamente que o próprio jornalismo tivesse melhorado. As estratégias 

aplicadas passavam por uma crescente aposta no multimédia, tentando fazer a interligação 

dos diferentes meios.  

Como já foi referido, é em 1994 que a Internet é introduzida à sociedade portuguesa, 

num seminário sobre ‘Portugal na Internet” da FCCN. Embora desconhecida da sociedade 

portuguesa, a Internet já era conhecido noutros campos, como na comunidade académica, 

onde que já se analisavam as diversas aplicações que continha, isto “apesar de o 

‘português médio’ não fazer ainda ideia de que os computadores se podiam ligar em rede 

e que era possível enviar uma mensagem para o outro lado do mundo e receber a resposta 

no próprio dia” (Bastos, 2015: 39). Também em 1994, nasciam os primeiros conteúdos 

noticiosos sobre a própria Internet, através do Expresso e do Público, sendo que no final 

do mesmo ano a revista Blitz era a primeira publicação em papel a ter uma edição online. 

Estes foram os primeiros passos dados relativos à evolução do ciberjornalismo em 

Portugal que ao longo de duas décadas atravessou três fases: a de iniciação, seguida pela 

de expansão e, por fim, uma fase de crise em que eram feitos na mesma alguns 

investimentos. Na primeira etapa, ainda não havia grande conhecimento sobre os 

mecanismos a utilizar e como proceder nos conteúdos para o online, enquanto que nos 

outros meios era feita uma simples transposição dos respetivos noticiários na Internet. 

Havia um grande desconhecimento sobre quais seriam os resultados práticos da aposta 

que estava a ser feita, sabendo que ficar para trás e não apostar num novo meio era algo 

que não podia ser feito. O shovelware era a prática maioritária nos meios de comunicação 

neste contexto. 

 As grandes movimentações dos títulos portugueses na Internet tiveram o seu 

começo em 1995, altura em que diversos jornais começaram a fazer atualizações diárias 

das informações nos portais online. Nisto destacavam-se o Jornal de Notícias e o Público, 

cuja aposta surgiu mais tarde. Na segunda metade deste ano surgem as grandes mudanças, 

dado que é a 26 de julho de 1995 que nasce o portal online do Jornal de Notícias. Deu-se 

o destacamento específico de alguns jornalistas para trabalhar apenas para esta vertente 
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do órgão de comunicação, enquadrados num grupo que envolvia o diretor-adjunto, 

engenheiros informáticos e diversos elementos responsáveis pela paginação, sendo que 

as tarefas eram conciliadas com as já existentes no Jornal de Notícias. O trabalho feito 

pela equipa montada tinha como objetivo apostar no fator interatividade, adaptar as 

notícias às potencialidades deste novo meio, analisar a participação nos fóruns de 

discussão e fazer a transposição dos conteúdos entre a versão impressa e o online (Bastos, 

2015). Era uma altura em que por via do online ser entendido como uma adaptação do 

impresso havia, segundo o autor, ainda “uma certa indefinição sobre qual o verdadeiro 

papel do jornalista digital, sobre quais as tarefas que lhe devem ser próprias e quais as 

que, sob o ponto de vista profissional e técnico, extravasam as suas competências” 

(Bastos, 2015: 43).  

Também em 1995, o jornal Público inicia também a publicação de conteúdos 

diários na sua versão online. A regularidade só veio depois de um ano passado a fazer 

algumas incursões periódicas, através da publicação de notícias ou relatos de eventos, 

entre outros. No mesmo ano, o Diário de Notícias aposta igualmente na colocação das 

edições diárias na Internet. Eram divulgadas as notícias consideradas de maior 

importância da edição em papel, transpondo mais de metade das notícias criadas, além de 

algumas reportagens e crónicas, tentando ainda apresentar algumas fotografias. A 

publicação ocorria apenas algumas horas depois da distribuição da edição em papel. Em 

outubro de 1996, passam a estar disponíveis anúncios especialmente direcionados para 

quem consultava a versão online. O meio de comunicação seguinte que aposta na Web 

era a TVI, logo no início de 1996, onde passava a ser possível consultar resumos do que 

tinha sido produzido ao longo do dia e imagens representativas dos principais conteúdos. 

Era a primeira estação televisiva portuguesa a disponibilizar noticiários num formato 

especificamente online.  

No final de 1996, englobando jornais, diários, semanários e revistas, surgia o 

Servidor de Apontadores Portugueses (SAPO), que contava com perto de quatro dezenas 

de edições. Nesta altura não existia uma dedicação de jornalistas especificamente para os 

conteúdos digitais, dado que grande parte da aposta feita existia apenas através da 

colocação dos conteúdos impressos na Web (Bastos, 2015). 
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O primeiro jornal regional cuja aposta era feita apenas através do online surgia em 

janeiro de 1998, com o semanário Setúbal em Rede. Meses mais tarde, o Correio da 

Manhã disponibiliza também a sua edição diária na Web, deixando para consulta alguns 

conteúdos correspondentes a temas nacionais, do mundo, culturais e desportivos. Dava 

também a oportunidade de selecionar notícias em específico para depois os interessados 

as receberem no e-mail. 

A fase da expansão, posterior a 1998, é uma altura em que são feitos fortes 

investimentos na Internet, aumentam-se redações e lançam-se novos projetos, alguns 

apenas em formato online. A primeira novidade surge com o início de 1999, no Público, 

com a aposta no publico.pt. Era o ponto de viragem em que o online saía da ‘sombra’ do 

impresso e ganhava o seu próprio destaque, passando a ter publicações próprias e serviços 

pagos. 

Os grandes investimentos começavam em 2000, com a propriedade do Diário 

Digital a passar para o Grupo Mello, o que permitiu a criação de novos portais eletrónicos 

e a entrada de mais jornalistas. As receitas passaram também de exclusivamente 

publicitárias para a venda de conteúdos para outros meios de comunicação. Entretanto, 

tinha nascido no final de 1999 uma nova revista noticiosa, a nível impresso e a nível 

online, a Focus. O destaque vai para a diferença entre as edições eletrónicas em que eram 

apresentadas, diariamente as principais noticias e era feito um balanço semanal dos temas 

mais importantes. Na versão eletrónica, era divulgada a meteorologia e informações 

relacionadas com o trânsito. 

O grupo Media Capital entrava também no mercado da Internet em março de 2000 

com o portal Imagine On Line. Pretendia ser uma porta de entrada para os diversos títulos 

detidos pelo grupo, onde os leitores poderiam consultar os mais diversos conteúdos 

existentes, de forma a ganhar mais preponderância perante as possíveis audiências.    

A entrada do grupo Lusomundo era feita também no mês seguinte, através do portal 

Lusomundo.net. Apresentava uma grande diversidade de conteúdos, com informações 

sempre atualizadas. Permitia o acesso a todos os títulos de imprensa detidos pelo grupo, 

quer fossem de âmbito nacional ou regional. A inovação passava pela apresentação da 

TSFnoticias.com, que utilizava informação fornecida pela rádio, mas que recebia um 
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tratamento mais aprofundado. Ainda em abril era lançado o Diário do Norte, projeto de 

foco regional e de natureza exclusivamente digital. Os conteúdos nacionais e 

internacionais também eram divulgados, mas mais numa segunda linha.    

 

Com o final do primeiro milénio, vieram também os primeiros sinais de uma 

possível depressão/estagnação do setor. As indicações vieram do grupo Lusomundo, 

através da demissão dos seus diretores. Meses depois, o Diário Digital também mostrava 

sinais de crise, ao integrar no projeto outras duas publicações do mesmo grupo, com o 

objetivo de reduzir os custos. Pouco tempo depois, o próprio Diário Digital promoveu um 

despedimento coletivo, como forma de equilibrar as contas do projeto.   

A meio de 2001, mais concretamente em julho, a Portugal Telecom adquire o grupo 

Lusomundo e passa todos os títulos que estes detinham para o SAPO. A redação mantém-

se, apesar do fecho do portal lusomundo.net, sendo que a empresa continuava a existir e 

a gerir os negócios online do grupo. Uma das justificações prendia-se com as alterações 

das novas economias, entre as quais a crise das empresas ‘dot-com’. Os investimentos 

causaram uma bolha que, quando rebentou, originou diversos despedimentos, na ordem 

das centenas de pessoas em Portugal.    

Até o meio de comunicação inovador na aposta do online, O Setúbal em Rede 

passava por grandes dificuldades em abril de 2003, não sabendo quanto tempo iria ficar 

aberto. No ano em que se celebrou uma década de ciberjornalismo em Portugal, em 2005, 

o balanço feito a especialistas e aos profissionais, indicava que ainda tinham de ser feitas 

algumas melhorias, havendo recursos como o hipermédia que podiam ser mais bem 

utilizados. A grande maioria dos profissionais apenas dominava ferramentas de 

processamento de texto e de edição de imagem próprias do jornal, muitas vezes 

aprendendo na própria empresa. Faltava encontrar um modelo de negócio adequado às 

publicações online. Era necessária uma maior aposta nos possíveis rumos que a Web 

poderia possibilitar, a ideia que passava era que a Internet era mais um suporte do que 

propriamente um meio de comunicação.   

O ciberjornalismo sofreu novo revés com a crise de 2009, com o surgimento de uma 

nova crise, que acabaria por resultar numa quantidade de despedimentos sem paralelo no 
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setor da comunicação social portuguesa. A diminuição do mercado dos média e uma 

diminuição de receitas na publicidade eram as principais justificações. 

Logo a começar o ano, o grupo Controlinveste, que era o detentor de jornais como 

o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, O jogo, entre outros referia a intenção de 

despedir mais de uma centena de colaboradores. O corte era motivado por um retrocesso 

que acontecia no mercado mediático e pela diminuição das receitas.    

Entre 2009 e 2011, os cortes na comunicação social portuguesa chegou a atingir as 

quatro centenas de trabalhadores, por via de despedimentos, reduções temporárias, 

rescisões, etc. Já em 2011, eram avançados dados pela Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social que tinha sido pedido o encerramento de à volta de 350 registos de 

publicações. Nos grandes grupos mediáticos, tinham sido perto de 20 os encerramentos 

entre jornais e revistas.  

Embora fosse um panorama negativo para os meios de comunicação social, 

regularmente surgiam alguns investimentos feitos no setor. Foram feitos diversos 

lançamentos de versões online de variados órgãos de comunicação, destacando-se as 

apostas feitas pela SIC, pela revista Visão e Sábado, o jornal i e o nascimento do 

Observador. Noutros optou-se pela introdução de novas apostas, como “do vídeo, da 

infografia e das narrativas multimédia; a exploração das redes sociais; a produção de 

conteúdos para dispositivos móveis” (Bastos, 2015: 70). 

Voltando a 2008, a Agência Lusa também efetuava mudanças, fazendo experiências 

através de dois departamentos experimentais, como a Lusa Áudio e a Lusa Vídeo. O 

objetivo era fornecer dezenas de vídeos e de áudios por semana, com dispositivos de 

gravação distribuídos por todo o país e nos pontos mais importantes do planeta. Ainda 

em 2008, procederam-se a novas mudanças no Público, com especial enfoque nas eleições 

presidenciais dos EUA e lançando uma versão para iPhone e no mês seguinte, o caderno 

cultural Ípsilon também passava estar online. O Expresso também procedia a alterações 

em dezembro, no departamento do desporto, ao fornecer atualizações em direto sobre 

jogos de futebol das principais ligas europeias. 

Uma análise ao impacto da Internet nos meios de comunicação social portugueses 

demonstrava a existência de um panorama positivo para a utilização da Web pelas 
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televisões portuguesas, que demonstrava uma nova realidade perante o modelo 

tradicional. Era algo indicado pelos resultados, além de um reforço dos principais valores 

dos meios como a SIC, RTP e TVI, como a credibilidade, rigor e contacto com os 

telespectadores (Cardoso e Amaral, 2006). As redações, nesta altura, eram todas muito 

semelhantes, funcionando com poucos jornalistas, formados tanto em jornalismo 

televisivo ou online. Perante as redações televisivas, as online funcionavam 

autonomamente, sem que isso afetasse quaisquer perspetivas de complementaridade entre 

as duas partes. Caminhava-se cada vez mais para um maior aproveitamento das vantagens 

tecnológicas, embora o maior obstáculo possa ser as dificuldades financeiras, referem 

ainda os autores. 

No início de 2010 já era percetível uma certa importância das redes sociais pelos 

vários de grupos de média portugueses, passando a existir funções específicas para a 

gestão das redes sociais, onde ficaram responsáveis por analisar os níveis de 

popularidade, os comentários que eram feitos e os temas a que era dada maior 

importância. Foi a partir de 2010/2011, que se deu um grande destaque aos dispositivos 

móveis pela imprensa portuguesa, como forma de complementar a oferta existente para a 

grande parte dos dispositivos disponíveis. Era uma altura em que “os dispositivos móveis 

passaram a ser encarados como uma possível tábua de salvação para a imprensa, 

confrontada com contínuas quebras de vendas e de investimento publicitário” (Bastos, 

2015: 85). 

No mês de fevereiro, o grupo Controlinveste anunciava o lançamento de versões 

eletrónicas de vários títulos que possuía, como o DN, JN, O Jogo, a revista Evasões. 

Tornava-se possível consultar através dos computadores e em quaisquer dispositivos 

móveis que fizesse uso dos sistemas operativos da Apple e Android. Nestas versões era 

possível descarregar os títulos para consultar mais tarde, mesmo que desligados da rede. 

O Diário de Notícias fazia o lançamento da versão para iPad com o dia em que celebrava 

o 146º aniversário. Era permitido consultar as notícias de última hora, as emissões em 

direto da TSF, pesquisar notícias relacionadas e outros, além da partilha nas redes sociais.  

Em 2011, o número de seguidores dos meios de comunicação ganhava cada vez 

mais protagonismo para estas entidades. A liderança pertencia ao Público, em segundo, 
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estava o semanário Sol e em terceiro o Expresso. No que dizia respeito às estações 

televisivas, a liderança pertencia à SIC Notícias e nas rádios era da TSF o primeiro lugar. 

Em março de 2014, o Correio da Manhã lançava o serviço ‘CM ao minuto’ no portal 

eletrónico. Era algo que pretendia trazer mais informações para os seus leitores, que seria 

reunida através tanto do próprio órgão de comunicação. Em maio, o Expresso lançava o 

Expresso Diário que estava disponível nos dispositivos móveis e nos computadores, 

analisando os acontecimentos do dia, baseando nas opiniões do próprio meio de 

comunicação.  

De notar que grande parte dos investimentos feitos não contribuíam 

necessariamente para a existência de evoluções na área. Grande parte passava por 

novidades nos grafismos dos sites, a utilização de mecanismos ou redes não 

desenvolvidas pelos próprios jornais. Faltou a tomada de decisões que aumentassem a 

qualidade do trabalho feito, como o aumento dos ciberjornalistas e da produção de 

conteúdos específicos para a Internet, uma redução do uso do shovelware e ainda maior 

aposta na interação com os leitores/internautas. 

Embora seja cada vez mais percetível o impacto das mudanças no ciberjornalismo, 

nem tudo é positivo. Denota-se que, como diz Bastos (2010), “poucos sites produzidos 

por empresas jornalísticas tradicionais souberam tirar partido das qualidades imediatas, 

interativas e multimédia do novo meio” (Bastos, 2010: 59). 

O ciberjornalismo não é necessariamente o resultado da adaptação do jornalismo 

tradicional à Internet, nem tanto o desaparecimento da herança deixada. Adequa-se mais 

a um elemento próprio que nasce com as suas próprias regras e com as suas próprias 

dificuldades. Há também uma adaptação às necessidades instantâneas que o novo meio 

requere e à forma de enquadrar a vertente multimédia. 

As mudanças tecnológicas e o reflexo no jornalismo dão a entender o surgimento 

de um novo conceito de jornalistas, através da execução de conteúdos para as diversas 

plataformas, especialmente através da expressividade do online e multimédia. Os 

jornalistas passaram a ter de ser fluentes na aplicação de recursos textuais e audiovisuais 

num só conteúdo.  

As redações também tiveram de ser reorganizadas em função das novas orientações. 
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Uma nova forma de trabalhar implica formas alternativas de contactar as fontes. O 

jornalista num meio digital passa também a ter de relacionar os textos com o multimédia; 

pode também fazer o seu trabalho sem ter de estar sempre na redação e passa a ter de lidar 

com novas formas de escrita coletiva. É-lhe também requerido que tenha habilidade nas 

novas tecnologias e que faça uso delas no meio. Um exemplo é ter de incluir numa 

entrevista um excerto de áudio para o leitor ouvir a entrevista. 

 

2.3 - Ao nível do jornalismo regional 

O jornalismo regional tem sido algo presente em diversas comunidades durante 

bastantes anos, sendo partes intrínsecas das vidas locais e trazendo à luz do dia temas de 

importância para a região e observando as movimentações do poder local. As opiniões 

divergem sobre o facto de ser entendido, como algo que só analisa temas superficiais, que 

evita temas controversos e que atende aos interesses dos anunciantes e das audiências 

locais. Por outro ponto de vista, também é tido como extremamente importante, dado que 

divulga casos locais polémicos, responsabiliza as autoridades locais e promove um eixo 

de ligação para a comunidade local. A força destes meios está em se valerem destes 

pontos distantes. 

Um dos primeiros pontos a ter em conta é que as mudanças que ocorrem dentro do 

jornalismo local estão enquadradas numa mudança de paradigma que afeta todo os tipos 

de jornalismo, nomeadamente, devido à maior presença dos media digitais. São alterações 

que diferem consoante os contextos, apesar de terem como pontos em comum o declínio 

da imprensa escrita, as alterações que têm lugar na transmissão de televisões com vários 

canais e a partilha de conteúdos mediáticos que desafia os modelos antigos de negócio e 

as rotinas jornalísticas dos media noticiosos. Os tradicionais modelos publicitários, 

tradicionalmente grande parte das fontes de receita dos meios de comunicação, estão a 

ser afetador pela presença de grandes empresas a nível tecnológico (Facebook, Google, 

etc.), dado que estas oferecem a possibilidade de focar publicidade a um nível mais 

específico. Outro dos pontos a ter em conta é que as alterações que têm lugar a um nível 

mais nacional, não têm necessariamente de acontecer de igual forma a uma escala mais 

reduzida. Existem visões diferentes de país para país, mas também dentro de um mesmo 
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país, o jornalismo local feito numa área metropolitana não será igual ao que é feito a um 

nível mais provincial.  

As alterações que têm tido lugar nos meios de comunicação locais refletem o que 

tem vindo a mudar em diversos aspetos da sociedade, dado que cada vez mais as vidas se 

restringem menos a uma determinada área. O que era anteriormente tido como local 

enquadra-se numa nova lógica em que os bens, as pessoas e serviços divergem a níveis 

local, regional, nacional e global, causando mudanças nos próprios meios de comunicação 

– “Local journalism increasingly faces the challenge not only of covering local affairs, 

but also of identifying in ways that resonate with their audience what is local, what makes 

it local, and why the local is even relevant” (Nielsen, 2015: 6) -  A um nível mais geral, 

as pessoas consultam diversos media, mas a um nível local, consultam apenas os meios 

de comunicação daquela localidade. Muitas vezes, os meios audiovisuais são tidos como 

as principais fontes de notícias locais, embora seja a imprensa o centro da produção 

noticiosa. É algo que preocupa pela existência de um vazio entre a cobertura que é 

perspetivada como a ideal e a que realmente tem lugar.  

A função que o jornalismo ocupa na integração dentro de uma comunidade é tida 

como determinante para a sua unificação ou desapegamento. Para a obtenção de melhores 

resultados é importante a cobertura de aspetos banais da vida, como casamentos/funerais 

e aniversários, além das próprias notícias, mas que desenvolvem o tal sentido 

comunitário. Ao nível de locais com maior dimensão, auxiliam na manutenção de um 

sentimento de pertença numa determinada vizinhança, da mesma forma que meios de 

dimensão nacional fazem o mesmo só que num enquadramento diferente. O sentimento 

de pertença faz parecer que o local onde o meio de comunicação exerce a sua atividade 

não recebe as influências do restante mundo – “Having a local news médium dedicated 

to covering you and people around you helps mark the identity off the place where you 

live as somewhere and helps mark people there as someone.” (Nielsen, 2015: 16). A 

existência de laços fortes entre um meio e a comunidade promove coesão, coerência e 

estabilidade, quer seja a nível positivo ou negativo, que depende de fatores pessoais. 

As mudanças que ocorrem no jornalismo local estão, como já foi observado, a ter 

lugar em aspetos fulcrais como o modelo de negócio e que deixam o cenário de um futuro 
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incerto a pairar sobre estes meios de comunicação. Isto acontece porque, apesar do cada 

vez mais presente cenário digital, existem poucos casos de sucesso. O cenário mais 

positivo pode passar, no futuro, pela utilização de diversas formas de produção e partilha 

de informação de forma interligada que conceda os mesmos frutos do jornalismo local e 

dos meios de comunicação locais sem que tenham que se criar os mesmos tipos de 

organizações e comportar com o mesmo nível de gastos que envolvem.  

Se há área do campo jornalístico que retirou dividendos do desenvolvimento do 

ciberjornalismo foi o jornalismo de proximidade. É uma área que não tem tido muito 

estudo atendendo a que além de o foco ser os departamentos locais dos principais meios 

de comunicação, com o desenvolvimento das tecnologias e da globalização, a certo ponto, 

chegou a ser pensado que o jornalismo local ia deixar de existir. Foi um cenário que 

acabou por não acontecer, dado que perante as dificuldades existentes a nível global, o 

jornalismo local ressurgiu lentamente, aproveitando diversos contextos locais.  

Quando se aborda o ciberjornalismo de proximidade português em concreto, este 

nasce através do domínio do Voz-Portucalense, em 1996. Era o portal digital de uma 

publicação de natureza semanal e que pertencia à diocese do Porto. São referidos ainda, 

no mesmo ano, o Diário de Coimbra e o Região de Leiria, que também tinham um 

domínio, passando a disponibilizar os conteúdos no online. Nesta altura, os domínios 

foram a fonte de problemas para alguns meios, dado que órgãos de comunicação tiveram 

de ocupar domínios que não detinham, como no caso do periódico de Leiria e com o 

jornal Fonte Nova, ou disponibilizaram bastante mais tarde, no caso do O Comércio do 

Porto. 

Um dos grande fatores de atratividade no jornalismo local é que, principalmente, 

revela-se importante para a audiência daquela região/local. Proporcionar uma forma de 

entender este aspeto, através da análise dos novos mecanismos que surgiram no 

jornalismo fruto das novas tecnologias, é o grande contributo que tem existido, em 

especial no ciberjornalismo de proximidade. No que diz respeito a Portugal, estão 

identificados várias centenas de títulos direcionados para a imprensa local e regional, com 

diversos territórios a terem mais que um título com este foco. Apesar da abundância, isto 

não quer dizer que traga resultados positivos, sendo apontado por Jerónimo (2015) que o 
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facto de existirem muitos jornais não significa que as pessoas estejam melhor informadas 

ou que a leitura da imprensa seja maior.   

O panorama do ciberjornalismo nos meios regionais em Portugal é muito pouco 

conhecido, embora os primeiros relatos da Internet na imprensa nacional tenham sido há 

mais de 20 anos. Com o desenvolvimento da área e posteriormente dos cibermeios, 

surgiram novos entendimentos sobre as decisões que estavam a ser tomadas, 

especialmente no que dizia respeito a como o jornalismo se exercia nesta especialidade e 

sobre as decisões tomadas pelas empresas dos meios de comunicação.  

A entrada dá-se nos anos 80, altura em que as formas de redação das notícias largam 

as máquinas de escrita e passam para os computadores propriamente ditos. Passava a ser 

uma forma de escrita digital, largando a forma analógica anteriormente usada. Os 

primeiros passos dentro do ciberjornalismo a nível regional davam-se no centro do País, 

mais propriamente na região de Leiria, onde em 1986 surgia o primeiro meio de 

comunicação deste âmbito. Tirando a integração da Internet, durante bastante tempo, a 

imprensa regional não foi sendo desafiada, excetuando apenas a algumas ocasiões. Uma 

delas foi, como acima referido, o surgimento do vídeo através do YouTube, por volta de 

2003. O desafio seguinte advém do aparecimento das redes sociais online, nomeadamente 

do Facebook e Twitter que, de início, eram usados por uma minoria, tendo um 

crescimento de adesão nos anos de 2006 e 2007. 

Como já foi referido anteriormente, o primeiro meio de caráter regional a apostar 

no online foi o semanário Setúbal em Rede, que surgia em janeiro de 1998 levando, na 

altura, a uma mudança de paradigma na Imprensa Portuguesa.  

Era uma altura em que já se identificavam algumas lacunas na aposta que estava a 

ser feita na Internet pelos jornais regionais. Como parte das principais causas avançadas, 

estava a existência de limitações económicas e a inexistência de atrativos para uma 

vertente dos meios que era importante ao nível das regiões/localidades. Havia um 

desconhecimento do papel que a Internet ocupava em espalhar as informações. Outra das 

razões apontadas era referente à atualização feita dos portais eletrónicos dos meios de 

comunicação, que algumas vezes não correspondia ao que era inicialmente avançado. 

Aquando da chegada da Internet às redações dos meios de comunicação 
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portugueses, já se verificava a existência de jornais de âmbito local em diversos países no 

mundo, nomeadamente em Boston e Kansas City, EUA (Barbosa, 2001). Em Espanha, o 

primeiro meio surge em 1995, com o La infopista, tido como um dos primeiros exemplos 

a nível mundial. Além da aposta nesta vertente do ciberjornalismo, era também frequente 

a existência de ‘portais regionais’. A intenção era de concentrar as entradas na Internet, 

pretendendo também ser a principal forma de o internauta consultar a rede. A um nível 

mais figurativo, usava-se a conotação dos portais como a passagem para uma nova 

realidade. 

A fase inicial dos cibermeios regionais relativa à entrada da Internet nas suas 

redações, por norma, tinha início com a escolha do domínio a usar na rede, para então se 

seguir o estabelecimento do ciberjornal. Indo de encontro à interatividade, alguns 

ciberjornais continham ainda fóruns, espaços onde se fazia a discussão de assuntos pelos 

utilizadores, o que contornava a ausência de espaços para comentar. De referir que, apesar 

de existirem, não é que fossem espaço para muita discussão, dado que esta não era 

fomentada nem pelos jornalistas nem pelos leitores. 

Relativamente aos conteúdos apresentados, consistiam numa conciliação de 

conteúdos informativos e de entretenimento sobre a área que pretendiam cobrir. São 

referidos como exemplo o Leiria.Net; o CoimbraCidade.com e o DouroNet.com 

(Peruzzo, 2005 apud Jerónimo, 2015: 92). Os conteúdos que eram publicados pelos 

ciberjornais regionais, tinham numa fase inicial, semelhança com o publicado pelos 

portais. Outra das caraterísticas prendia-se com a existência de uma página que servia de 

‘capa’ para então se entrar na página propriamente dita. Com o passar do tempo, foi 

possível identificar algumas diferenças entre os conteúdos dos ditos portais regionais vs 

ciberjornais regionais. Destacava-se o relacionamento com entidades que lhes 

fornecessem informação de jornais, em que se incluíam agências; a publicação de serviços 

sem interesse jornalístico, com isto a ser um dos fatores que faziam a diferença para com 

os ciberjornais. 

Por outro lado, tem sido dada vez mais atenção do jornalismo dito hiperlocal, 

também referenciado segundo Pedro Jerónimo, como ‘jornalismo de nicho’ ou através de 

‘informações hiperlocais’. Donna Shaw (2007) refere que os meios hiperlocais dedicam-
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se a temas de interesse de uma dada comunidade/vizinhança, limitando-se a uma certa 

zona postal ou área geográfica. Acima de tudo, dá uma sensação de pertença às 

comunidades e uma forma destas se expressarem e unirem face a um mundo que ressente 

cada vez mais a influência da globalização, especialmente quando se atende que estas são 

orientações específicas desta área. Um dos resultados deste envolvimento é a participação 

dos cidadãos na elaboração das notícias, quer seja através de textos, imagens ou vídeos. 

Os principais desafios que surgem são a forma que uma redação de um meio hiperlocal 

lida com as informações avançadas pelos cidadãos, dado que tem de fazer a verificação 

das informações e atender à quantidade que pode ser fornecida. 

A estimulação de um maior envolvimento dos cidadãos na vida pública é um dos 

principais palcos onde os ciberjornais mais podem destacar o seu trabalho, aproveitando 

o facto das redes sociais serem uma forma de distribuir a informação de forma rápida. 

Isto é uma das principais dificuldades dos meios hiperlocais, dado que à semelhança de 

órgãos de dimensão e âmbito superior, não existe uma aposta nas potencialidades dos 

meios multimédia e na interatividade. 

Como forma de contornar isto é lançada a ideia de criação de sites de notícias cuja 

autoria pertencesse a jornalistas sem ligações a meios de comunicação e que fizessem a 

ponte entre os outros meios e a sociedade civil (Jerónimo, 2015: 95). É algo que pretende 

preencher um espaço deixado vazio pelo encerramento de diversos meios de 

comunicação, sendo que isto se resolvia através de um ‘jornalismo de nicho’, elaborado 

por profissionais que tivessem sido dispensados de meios de comunicação. O sucesso 

destes mecanismos vai depender também do acesso das audiências a novas plataformas 

tecnológicas, algo que pode reformular os modelos de negócio existentes. 

Em Portugal, lançava-se em 2012 o primeiro ciberjornal que se dizia hiperlocal, o 

MaisMinho.pt, cujo objetivo era ser um projeto que mostrasse o que se passava nas 

principais cidades daquela região e virado para a comunidade. Apesar deste projeto não 

ter vingado, denota-se que a análise da produção de notícias se tem focado nos meios 

hiperlocais online, dado que estão mais próximos das comunidades do que os ciberjornais 

locais/regionais. Isto acontece porque muitos destes meios vêm recompensadas as apostas 

que fazem na valorização dos aspetos locais e da proximidade.  
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O caminho a seguir para o ciberjornalismo hiperlocal passa pelo surgimento de 

formação específica, de mais sites que se foquem em conteúdos de âmbito local e em 

áreas de importância para as comunidades, como aspetos relacionados com a saúde, 

política e educação. Relativamente à subsistência económica, a solução pode estar no 

desenvolvimento de novos projetos jornalísticos de nicho, à medida das realidades locais 

e das comunidades. Em grande parte dos meios, falta desenvolver algumas das 

particularidades do ciberjornalismo, também a precisar de melhoramentos. Para que isto 

aconteça, torna-se necessário analisar a forma como se enquadram os mecanismos de 

produção de conteúdos, analisar também quem os produz e tentar entender como é que o 

ciberjornalismo se pode encaixar em meios que se foquem na proximidade. 

O desenvolvimento do ciberjornalismo a nível nacional, foi alvo de 

acompanhamento próximo por parte de alguns jornais regionais, que procederam ao seu 

próprio processo de evolução, posteriormente ao passo tomado pelo Jornal de Notícias. 

Como já referido, um dos primeiros casos envolveu o Região de Leiria que, inicialmente, 

usava um domínio alternativo, com os restantes que tinham surgido antes e na mesma 

altura, o Voz Portucalense e o Diário de Coimbra a optarem por ter o seu domínio. A 

adesão aos domínios é feita em dois momentos diferentes, com o primeiro a ser na altura 

em mais cibermédia regionais surgiram, correspondente ao ‘boom’ da Internet no 

jornalismo português. Durante vários anos o cenário não teve grandes alterações até 

meados da primeira década do século XXI, depois do surgimento das Web TV´s, altura 

em que voltaram a aparecer diversos cibermeios de âmbito regional e nasceram diversos 

ciberjornais exclusivamente digitais. 

O meio impresso é o que se destaca entre os demais cibermédia a nível regional, 

com os que apostam exclusivamente no online a ter o posto seguinte. Foi nestes meios 

regionais que o ciberjornalismo de proximidade deu os primeiros passos, ainda que seja 

de notar o baixo número de ciberjornais existentes, dado que passados mais de 20 anos 

de ciberjornalismo, o número seria de esperar que fosse bastante superior. Como 

principais razões para isto encontra-se o número de jornalistas sem emprego, os 

estudantes com formação na área do jornalismo/comunicação social, os baixos custos 

associados ao nascimento de um cibermeio e também a falta de aproveitamento das 
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potencialidades, além da baixa produção feita pelos cibermeios.  

Ao longo dos anos têm ocorrido diversas mudanças na imprensa regional, que 

ganham mais intensidade com o aparecimento das novas tecnologias. Temos, no século 

passado, como exemplos mais expressivos a Internet e os computadores, com as 

principais mudanças mais próximas a se enquadrarem no surgimento das redes sociais, 

que vieram alterar a forma de acesso e disponibilização das notícias. O surgimento dos 

smartphones/tablets também pode ser considerado uma mudança de paradigma, dado que 

são dispositivos com particularidades e que requerem novas formas de disponibilizar os 

conteúdos e de os produzir. 

O surgimento dos dispositivos móveis constituiu o principal desafio que os 

ciberjornais regionais defrontavam. Estes últimos vieram alterar a realidade e a existência 

de novas formas de produzir e de distribuir os conteúdos, que passaram a ter um destaque 

ainda maior, o que acontece se tivermos em conta as capacidades dos dispositivos, de 

filmar, partilhar e escrever. Torna-se possível fazer tudo pelos cidadãos, sendo que 

“qualquer pessoa, a qualquer momento e em qualquer lugar poderá testemunhar um 

qualquer acontecimento que pode registar e partilhar” (Jerónimo, 2015: 229). Os cidadãos 

podem passar do seu habitual papel de fonte para a posição de distribuidor, sem ter de 

passar pelo crivos dos meios e dos jornalistas antes. 

Tanto o ciberjornalismo de proximidade como a utilização dos tablets e dos 

smartphones são possibilidade que necessitam de maior exploração em grande parte dos 

meios de comunicação. O primeiro exemplo de um órgão a mostrar resultados nos 

dispositivos foi o Açoriano Oriental, que fornece a aplicação em outubro de 2010. É uma 

inovação que estará relacionada com a pertença a um grande grupo de comunicação. A 

passagem dos conteúdos para meios móveis assemelha-se bastante a um shovelware, 

tendo como base o que é disponibilizado nos cibermeios. O que poderia ser justificado 

em meio diários com o foco em papel, não ganha credibilidade noutros meios com outra 

periodicidade, o que revela que esta opção apenas pode ser descrita como o uso de uma 

técnica primária do ciberjornalismo, quando era entre as notícias em papel e a Internet. 

Tendo em conta a história do ciberjornalismo de proximidade em Portugal, verifica-

se que o estabelecimento desta nova forma de jornalismo ocorreu faseadamente. Os 
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tempos iniciais foram a meio da década de 90, em que uma certa parte de meios de foco 

regional começaram a incorporar a rede nos seus hábitos, criando alguns cibermeios de 

raiz e fazer a sua publicação na rede. Depois disto segue uma fase reacionária, entre 1998 

e 2006, em que os órgãos regionais demoram a entender a evolução dos meios nacionais. 

De acordo com Jerónimo (2015), o grande crescimento (o boom) do ciberjornalismo em 

Portugal tem lugar entre 2007 e 2009. É nesta altura que o número de cibermeios a nível 

de imprensa, televisão, quer sejam de raiz ou adaptações, cresce bastante. O meio tem 

passado por um período de calmaria a partir de 2010, isto apesar da forte adesão às redes 

sociais e aos dispositivos móveis. 

O ciberjornalismo de proximidade em Portugal tem nos seus traços identificadores 

a utilização de práticas básicas, onde se faz a colocação dos conteúdos privilegiados para 

o impresso no meio online. Além disto é observável a falta de recursos nas redações e 

também de investimentos, o que condiciona os objetivos do meio e a sua evolução. 

A chegada da Internet aos meios de comunicação regionais pouco contribuiu para 

uma mudança de panorama. Não se verificou uma alteração significante na utilização do 

multimédia aquando das notícias online, menor ainda no caso do hipertexto. As únicas 

perspetivas de mudança surgem através das redes sociais como o Facebook e o Twitter, 

que promovem novas dinâmicas de leitura. As próprias rotinas de produção são ditadas 

por motivos temporais e pela quantidade de profissionais disponíveis. No entanto, é 

inegável o impacto da Internet e da globalização nos panoramas mediáticos mundiais e 

nacionais. Torna-se possível consultar rádios ou TV´s de qualquer parte do mundo e ter 

conhecido de eventos a se realizar em continentes diferentes instantaneamente.  

A principal utilização da Internet nas redações, atualmente, é para procurar 

fontes/informação e fazer o posterior contacto. A própria vertente multimédia não 

ultrapassa a publicação de vídeos e imagens. Caraterizador da realidade é o facto de o 

jornalismo atual ser baseado na secretária, com as informações recebidas e encontradas 

usando a Internet e procurando nas redes sociais por dados que sirvam a construção 

noticiosa. O aumento da utilização por parte dos cidadãos acresce a já existente criação e 

distribuição de conteúdos por não-jornalistas (Jerónimo, 2015). O jornalista, nesta nova 

realidade, é o meio através do qual se confere a veracidade das informações, o seu 
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enquadramento e a demonstração da versões contrárias. 

Inerente ao ciberjornalismo é a capacidade de aproximar audiências dos 

profissionais, ou seja, traz maior interatividade. A nível regional, não é algo lá muito 

frequente de existir, dado que o meio impresso é a prioridade nestes órgãos de 

comunicação. É algo que tem de mudar, até porque o próprio âmbito do público alterou-

se, além de fornecer a informação, é também indicar os caminhos mais adequados para o 

público, especialmente no género que estes meios mais produzem, nas notícias. A 

priorização do impresso causa falta de pessoal e de tempo, embora alguns deem atenção 

ao online, embora seja mais no gerenciamento das redes sociais e dos ciberjornais. 

A evolução do ciberjornalismo de proximidade passa por um referenciamento dos 

aspetos históricos e públicos. O surgimento e crescimento de foco regional e local, 

especialmente os que nascem raiz, ganham especial importância. Para análise especial, 

interessam os dispositivos móveis e como os conteúdos são adaptados e/ou produzidos 

para ir de encontro às suas especificidades, a sua distribuição e os interesses das suas 

audiências. 

Como formas de potenciar este tipo de ciberjornalismo, torna-se necessária a 

existência de algumas alterações. Em primeiro lugar, ao nível da própria legislação e 

modernizar, tendo em conta os tempos atuais, torna-se necessário reenquadrar os 

conceitos do que é jornalismo local e regional, até porque isto resulta em prejuízos para 

os próprios meios, mas também para a audiência que não consegue observar conteúdos 

que ambicionam a proximidade. A legislação também se relaciona com as dimensões dos 

meios e de estatuto dos profissionais, até porque nem todos os que exercem de forma mais 

local trabalham a tempo inteiro, sendo que a disponibilização de apoios governamentais 

depende disto. 
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Capítulo 3 – Fontes de Informação 

3.1 – O que é uma Fonte de Informação? 

“A fonte de informação e o jornalista constituem o par que joga e trava uma disputa 

quanto ao significado do acontecimento a noticiar.” (Santos, 2006:17). 

É inegável a forte influência/importância que as fontes de informação têm no 

jornalismo, seguindo por vezes uma estratégia de fazer chegar a informação que melhor 

lhes interessa aos media. Se as regras fazem prever que a entrega de informação deve ser 

sempre verdadeira, por vezes isso não acontece, ao serem lançadas informações 

incorretas, com a intenção de provocar certo tipo de resultados ou antecipá-los. Sendo 

assim pode-se avançar com uma ideia inicial do que pode constituir uma fonte de 

informação, segundo Rogério Santos: 

 

“A fonte de informação é a entidade (instituição, organização, grupo ou indivíduo, seu 

porta-voz ou representante) que presta informações ou fornece dados ao jornalista, planeia ações 

ou descreve factos, ao avisar o jornalista da ocorrência de realizações ou relatar pormenores de 

um acontecimento.” (Santos, 2006:75).  

 

Como tal, verifica-se que existem diversos tipos de fontes, como individuais ou 

organizações em que as fontes são trabalhadas a nível de assessoria e relações públicas 

mas também outro tipo de instituições em que fazem eventos com o objetivo de fazer 

divulgar acontecimentos. As fontes são utilizadas para atribuir alguma profundidade à 

notícia e fazê-la valorizar o conteúdo que está a ser criado, quer seja pela posição 

social/política que desempenhe, mas também dando autonomia com base na 

credibilidade, pois quanto mais alta for a posição, mais credível será – hierarquia da 

credibilidade. Por norma, as atividades das fontes circunscrevem-se a comunicados, 

conferências, vazamentos de informação e promoção de eventos. 

Em relação às fontes oficiais, nomeadamente às que são governamentais, os 

jornalistas também estabelecem uma hierarquização que varia consoante a acessibilidade 

e a quantidade de informação dada. E tendo em conta a pressão enfrentada nos meios de 

comunicação, os jornalistas contactam com um número reduzido de fontes, ainda mais 
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porque há umas mais poderosas que outras. São fontes preferidas pelo jornalista, mas que 

nem sempre dão a resposta quando pedida. Ponderam a altura ideal e, ainda mais, o meio 

no qual divulgam a informação. Têm como interesse que corra tudo bem, dando 

informações que sigam o seu interesse e tentando manter uma relação que se prolongue 

pelo tempo (Santos, 2006).  

Dado o peso que têm e a disponibilidade de recursos, as fontes governamentais 

facilmente têm as suas informações publicadas nos jornais e outros meios. Do outro lado, 

as fontes não oficiais têm o seu trabalho complicado e têm de divulgar ainda mais. Para 

lá temos ainda as empresas com bastante poder, que têm a capacidade de criar obstáculos 

de forma a impedir a divulgação de informação por qualquer funcionário ou que chegue 

ao conhecimento de alguém no exterior. 

De acordo com outra autora, neste caso Mar de Fontcuberta (1993), as fontes de 

informação, são “pessoas, instituições e organismos de todas as índoles que facilitam a 

informação que os meios precisam para fornecer as notícias” (Fontcuberta, 1993:58). 

Normalmente, a informação vai de duas formas, uma que vai ao encontro dos media com 

a informação usando os contactos ou a segunda, que recebe a atenção dos mais diversos 

interessados. A relação que se estabelece entre a fonte e o media consegue ser tanto 

complexa como básica em todo o processo de construção noticiosa – “Um medio sin 

fuentes es un medio muerto” (1993:58).  

Denota-se também a importância das fontes mesmo em eventos nos quais os 

profissionais estejam a cobrir, até porque são lhes fornecidas diferentes perspetivas para 

o acontecimento e que, normalmente, vêm acompanhados de factos que os comprovem. 

São informações que ajudam a tornar a notícia mais completa e também mais credível. 

Uma outra perspetiva sobre a fontes noticiosas é fornecida por Gaye Tuchman 

(1978), para quem todos os dados que são provenientes de uma fonte autorizada a falar 

são considerados sempre como se fosse um acontecimento que tivesse existido. É 

apontado ainda que os jornalistas podem estar demasiado dependentes de fontes com 

permissão para falar. É através da discussão direta com as fontes que se torna possível 

recolher mais dados sobre as notícias que são difundidas, apesar de terem como 

contrapartida aumentarem o poder das fontes e o formato em que isto pode acontecer. A 



 

65 

inclusão de opiniões autorizadas faz parte dos valores-notícia utilizados, analisando os 

conteúdos das notícias, os discursos e tendo contacto direto com as fontes, o que pode dar 

azo a pensar as notícias como com alguma ponta ideológica, mesmo que os jornalistas só 

estejam a relatar algo de uma forma imparcial. 

Qualquer que seja a comunicação feita em sociedade pelas pessoas tem um ponto 

de partida, ou seja, tem um emissor (ou fonte). Depois disto, define-se o meio de 

transporte da informação, ao qual esta é adaptada mas de forma a que o recetor a consiga 

entender igualmente. Herbert Gans (1979) define o vínculo dizendo que “a relação entre 

as fontes e o jornalismo se assemelha a uma dança, pois as fontes procuram acesso aos 

jornalistas, e os jornalistas procuram acesso às fontes” (1979: 116). É uma metáfora para 

o ambiente que carateriza quem cria as notícias e quem dás as informações para as 

próprias notícias, neste caso, as fontes. 

Para as notícias chegarem ao público, elas antes passam por um grande processo de 

produção que depende das diversas influências/decisões que podem ser internos ou 

externos ao próprio meio de comunicação. De forma a obter o melhor proveito, Vasco 

Ribeiro (2009) considera que “enquanto entidades habitualmente empenhadas na 

cobertura mediática de determinados assuntos, as fontes recorrem a uma série de 

expedientes para obter um tratamento jornalístico favorável aos seus interesses” (Ribeiro, 

2009: 18). Aqui pode surgir a influência de consultores de comunicação/spin doctors, 

cujo objetivo é obter para o seu empregador uma cobertura noticiosa positiva. As visões 

das fontes podem influenciar bastante o trabalho do jornalista, quanto mais competente 

esta for mais poder sob a notícia vai ter. 

A própria forma de operar das fontes é algo analisado por Stephen Hess (1984) que, 

com um estudo feito em Washington D.C, consegue perceber os recursos, a forma de 

operar e as atividades e estratégias das fontes, comparando-as com os dos jornalistas. A 

manipulação é um dos principais aspetos apontados na relação dos jornalistas/assessores 

e que uma certa parte destes são ou já foram jornalistas. Um dos pontos revelados pelo 

autor é que a manipulação é apenas aparente, dado que o trabalho apresentado pelos 

assessores é exigente e de grande uso, com declarações de imprensa “mais precisas do 

que os relatos apressados escritos por repórteres generalistas” (1984:108). Igualmente de 
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forma positiva, o autor elogia a capacidade dos assessores em apresentar a informação 

organizada, o que demonstra eficiência, embora às vezes “ordenado pode, em alguns 

casos, ser um eufemismo para controlado” (1984: 115).  

O autor contraria a visão que Hall et al. (1980) preconizava sobre os ‘definidores 

primários’, referindo que há um interesse mútuo entre os jornalistas e as fontes, com a 

criação das notícias e respetiva administração a variar consoante os casos. Tendo isto em 

conta, é também relatado que os gabinetes de imprensa se pudessem geriam as fontes de 

informação e as notícias. É dado destaque também aos profissionais que conseguem 

manter a atenção dos media durante períodos longos de tempo, fazendo as partes 

negativas passarem despercebidas. É algo que demonstra um grande conhecimento da 

forma de operar dos jornalistas e de adaptar os acontecimentos às rotinas dos meios. 

Apesar de considerarem que a mentira pode ser usada para o bem público, não é de uso 

recorrente dado que é entendida como uma das principais violações éticas. O que pode 

acontecer, nas entidades governamentais, é a retenção de factos como forma de proteger 

as administrações. 

Tendo isto em conta no que às fontes diz respeito, é necessário ter em conta o ponto 

de vista de Ericson et al. Os autores avançam com uma série de diferentes categorias para 

as fontes: os jornalistas, porta-vozes de instituições e organizações governamentais, 

porta-vozes de instituições e organizações não-governamentais e, por fim, os cidadãos 

individualizados. Os jornalistas surgem na lista dado que, no entender dos autores, dão o 

seu cunho pessoal às notícias, noticiam eventos através de fontes anónimas e podem ser 

feitas entrevistas por outros jornalistas. Depois a segundo nível, diz respeito a quem é 

alvo de citação nos jornais e rádio mais vezes que as fontes privadas (ou o terceiro nível). 

Relativamente às organizações não-governamentais (de diversas áreas, tanto sindicatos 

ou associações de cidadãos mas também empresas ou partidos), estas optam por estarem 

em cima de qualquer comunicação dos media sobre o que fazem. É também quem mais 

aborda os feitos positivos enquanto esconde os negativos. 

O ‘rompimento’ crescente do jornalismo perante o diverso conjunto de fontes 

profissionais dá azo a um considerado, segundo Ama Viale Moutinho e Jorge Pedro Sousa 

(2002), a um “jornalismo de acesso (das fontes aos jornalistas) em detrimento de um 
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jornalismo de iniciativa e investigação”. É algo que não é ilegal, fica a ressalva, sendo 

algo distinguido na ética e deontologia dos jornalistas, estabelecendo os limites dos 

diferentes graus e categorizando os profusos cargos existentes entre jornalistas, assessores 

de imprensa e ‘spin doctors’. 

 

3.2 – Teorização de fontes 

O tema da relação entre os jornalistas e as fontes suscita o interesse de  bastantes 

autores que abordam o tema, sendo que a grande parte das ideias varia entre duas 

vertentes: alguns que defendem que existe uma espécie de ‘mediação’ dos 

acontecimentos entre as partes envolvidas, com outra vertente a ver o ‘relacionamento’ 

de forma menos positiva, ou seja, como diz Sousa, que “vê o sentido de determinados 

acontecimentos como sendo previamente determinado, sobretudo quando as fontes são 

poderosas em recursos humanos e materiais” (Sousa, 2000:66). 

Os jornalistas têm como principais desafios avaliar a credibilidade das fontes das 

quais dependem e como é que uma potencial fonte ganha tamanha confiança e como é 

que a chamada ‘hierarquia da credibilidade’ muda ao longo do tempo. É algo que se 

reveste de alguma importância pois a sociedade acaba por requerer aos jornalistas que 

não cedam a pressão editoriais consideradas ‘inapropriadas’, com as expectativas do 

público a atuarem como salvaguarda. 

No que é designado como o campo da notícia, há uma disputa de várias agendas, 

sobre o que é mais apropriado dar interesse e que tipo de valor é que pode ser dado. De 

um lado existem as fontes de informação, que pretendem ser o centro das atenções e ter 

em conta a presença de outras possíveis fontes ou aguardar pelo momento certo para 

reagir. De um segundo prisma, existe a presença dos jornalistas que para lá de noticiar, 

têm o seu próprio interesse em desenterrar certas informações que as fontes não querem 

ver noticiadas. 

Com base no relacionamento existente entre as fontes, em que estas ficam à espera 

de influenciar as decisões, e os jornalistas, que fazem um montagem da realidade 

“atendendo a condicionamentos organizacionais, juízos profissionais e expetativas acerca 

do comportamento da audiência” (Santos, 2006:29), é possível depreender a mediação 
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existente entre os dois lados e no interior da própria organização noticiosa. 

É inegável a forte influência/importância que as fontes de informação têm no 

jornalismo, seguindo por vezes uma estratégia de fazer chegar a informação que melhor 

lhes interessa aos media. Se as regras fazem prever que a entrega de informação deve ser 

sempre verdadeira, por vezes isso não acontece, ao serem lançadas informações 

incorretas, com a intenção de provocar certo tipo de resultados ou antecipá-los. 

Se há ponto essencial na relação entre a fonte e o jornalista, é a questão do acesso 

às informações, pois nem todos os jornalistas conseguem contactar todas as fontes. Tudo 

pode variar consoante a organização noticiosa, de onde vem, que cargo ocupa e a sua 

especialidade. É uma seleção dos jornalistas e pode indicar a indicação de certos 

acontecimentos a certas organizações, consideradas como mais importantes, em 

detrimento de outras, criando uma preferência. Se for uma fonte oficial, o jornalista insiste 

e consoante a importância, pede as informações. Caso seja de um círculo considerado 

menos importante, é a fonte que vai com o jornalista. 

A hierarquização também é feita pelos jornalistas, tentando nunca perder um 

contacto. Se for de alta importância, é dado um estatuto ‘especial’, dado que permite um 

acesso a boas informações e ao poder. A busca por novas fontes nunca cessa, sendo que 

uma das formas passa pela leitura de outros trabalhos sobre o mesmo assunto. Inclui 

também a ida a eventos dedicados a certas especialidades, na busca de quem dê 

informações concisas e que consiga providenciar acesso a altos cargos e que respeite o 

posto e a função do jornalista.  

Muita da investigação sobre as notícias feita tem-se relacionado com os meios de 

comunicação e com os jornalistas, negligenciando a parte da informação, nomeadamente 

as fontes emissoras. É tido em conta a diferença existente entre o que é divulgado pela 

fonte e o que esta esconde, de acordo com os seus interesses; como é que as fontes operam 

em situação de crise face a situação normal e entre a informação avançada por fontes 

oficiais e por fontes não oficiais. 

Existem diversas espécies de fontes que têm diferentes comportamentos 

correspondentes. A mais difícil de contactar, para Fontcuberta segundo Borrat (1998), é 

a fonte resistente – que coloca fortes obstáculos e restrições a quem quer que procure 
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informação. Contrariamente, a fonte aberta não resiste nem procura dar informação, é 

preciso procurar para obtê-la. De uma forma, a fonte espontânea assume a iniciativa de 

dar a conhecer a informação que possui, enquanto a fonte ávida dá informação que sirva 

os seus interesses, só produz informação quando alguém precisa que se deem a conhecer 

dados que sirvam interesses particulares.  

Por fim, é avançada também a fonte compulsiva, que além de assumir a iniciativa 

fazendo uso de todos os recursos que possui, tenta obrigar os meios de comunicação a 

avançar as suas informações. As fontes resistentes e aberta relacionam-se com factos 

procuradas, enquanto que a fonte espontânea e ávida tem a ver com o que é recebido. 

Um dos grandes pontos importantes na relação entre as fontes e os jornalistas 

prende-se com a atribuição, ou seja, o modo em que os jornalistas revelam a proveniência 

das informações de certas fontes. Isto dá mais veracidade às notícias, dado que o público 

interpreta isto como uma garantia de fiabilidade dos factos. 

Relativamente à existência de fontes sem qualquer especificidade, Melvin Mencher 

(2003) versa sobre este aspeto. O resultado é a designação de quatro graus para a 

atribuição de uma fonte/da informação de acordo com o que é acordado com o jornalista: 

o on the record (em que é citação direta de forma a publicar); o off the record (secretismo 

total); on background/not for attribution (citação reservada) e on deep background 

(citação totalmente reservada). No primeiro grau (on the record), a fonte é exposta e tudo 

o que foi dito é passível de aplicação numa notícia. É algo praticado sempre que a fonte 

não requere secretismo.  

No cenário oposto, depois de aceite, não pode ser apresentada qualquer pista que 

possa identificar a fonte. Mesmo que seja desta forma, os dados relevados por uma fonte 

off the record podem-se revestir de extrema importância para o trabalho do profissional, 

pois pode dar indicações que não as teria de outra forma e tem a possibilidade de 

confirmar com outras fontes os dados recolhidos e divulgá-los caso consiga fazer a 

verificação dos factos avançados. O cenário de off the record é um recurso que também 

pode ter grande utilidade para as próprias fontes dado que, se usado como um meio, pode 

auxiliar a impedir o vaziamento de informações negativas que possam danificar a imagem 

de personalidades. 
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Se for o terceiro grau (on background/not for attribution), a fonte aqui não é 

identificada, mas podem ser apresentados alguns dados para a sua designação ou ambiente 

de trabalho. Por fim, o último nível (on deep background) é de total anonimato, sem 

qualquer indicação sobre quem é e onde está localizada. As informações podem ser 

divulgadas através de designações como “fonte bem colocada/fonte bem informada/fonte 

autorizada” ou “de acordo com informações recolhidas”, sem que seja dada qualquer 

pista. Usada de forma incorreta pode causar danos, com a proteção do jornalista. A 

predominância das fontes on background sobre on deep background pode servir para 

atribuir mais significado aos dados das fontes anónimas. Por vezes são os próprios meios 

de comunicação a referir as fontes como anónimas, de forma a proteger a fonte e continuar 

com uma relação saudável com a mesma e a preservação do estatuto da fonte nas 

organizações. 

Uma perspetiva também a ter em conta é a de Leon Sigal (1973), que coloca o foco 

na quantidade de dados fornecidos pelas fontes e no tipo de fontes consultadas, tendo 

ainda em conta a possível interferência de organizações noticiosas, rotinas e convenções. 

Para Sigal (1973), destacam-se três variantes de canais informativos: o primeiro são os 

designados ‘canais de rotina’ – que vão desde os acontecimentos oficiais aos press-

releases; os ‘canais informais’ – compreendem “encontros de associações cívicas às 

informações de outras organizações noticiosas”; por fim, os ‘canais de iniciativa’ – 

normalmente acontecem quando o jornalista vai à procura da informação, como quando 

pretende fazer uma entrevista. O autor nota que os jornalistas tendem a ter menos 

confiança dos ‘canais de rotina’ quando fazem maior uso dos ‘canais de iniciativa’ e 

ganham uma maior rede de contactos. Outro dos pontos ressalvados é o peso de algumas 

entidades e a necessidade de fontes ‘mais desconhecidas’ terem de chamar a atenção para 

serem notadas, o que pode levar a uma ideia de estratificação do acesso aos media.  

Os jornalistas enfrentam diversas limitações na realização do seu trabalho, sociais, 

geográficas, entre outras no contacto com as fontes, não sendo possível ter relatos em 

primeira mão de grande parte dos eventos. Isto leva a que as interpretações dos jornalistas 

sejam feitas a partir das explicações de outros, mesmo quando presenciem algo em direto, 

mas que sirva também para contrapor com os factos que este teve conhecimento. Outras 
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versões surgem consoante a procura que o jornalista faz. Através de Sigal, o autor revela 

que “os fazedores de factos procuram influenciar a tomada de decisão através da 

informação atribuída” (1973:133). A maioria da informação é controlada pelas fontes 

oficiais, nomeadamente a que é proveniente das instituições, embora o jornalista possa 

encontrar outras fontes e obter versões completamente diferentes. 

De seguida, a análise passa por Stuart Hall et al. (1980), para quem a imprensa 

reflete a estratificação do poder na sociedade. A preferência dada ao que é enunciado por 

quem ocupa cargos de topo ou a porta-vozes ligados a estes postos vai de encontro ao que 

é tido pelos autores como definidores primários das temáticas abordadas, que terão 

informações mais detalhadas. Outro conceito que vai de encontro a esta noção é o de 

hierarquia da credibilidade, em que quanto mais alto for o cargo, mais credível será em 

qualquer tema. Os ‘definidores’ traçam as orientações dos temas a discutir e o 

enquadramento a ter, têm o controlo absoluto sobre as informações.  

É algo que até os próprios meios de comunicação propagam, dado que o contacto 

com os porta-vozes já se prolonga temporalmente e porque já estão definidos ângulos 

para retratar temas, em detrimento de outros que não tratados. O conceito é alvo de críticas 

porque não compreende possíveis fugas de informação ou procura de dados pelos 

jornalistas, nem lhes dá autonomia. É feita ainda outra ressalva de que poderiam existir 

certos definidores primários para certo acontecimentos que propagam ideias alternativas 

sobre o que aconteceu, algo que alargaria o espetro do que poderia ser o acontecimento. 

Herbert Gans (1979) é outro dos contribuidores para a discussão do relacionamento 

entre fontes e jornalistas. O sociólogo americano observa que existe uma grande 

diversidade de fontes informativas integradas num sistema que alberga jornalistas e 

público. A capacidade de chegar aos órgãos noticiosos está estratificada porque nem todas 

as fontes têm a mesma acessibilidade e/ou relevância. Por norma, um jornalista 

especializado tem a capacidade de estabelecer uma relação mais aprofundada com uma 

fonte e que se assemelha a uma espécie de negociação, pois a fonte pretende transmitir a 

vertente que lhe mais interessa, enquanto que o jornalista procura informações não muito 

acessíveis. Segundo Gans, os media são passivos, enquanto que as fontes são mais ativas, 

algo que vai de encontro ao procurado pelos jornalistas, ajudando à seleção das fontes 
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com base num conjunto de critérios, como conveniência, fiabilidade e transmissão de 

informação e capacidade de antecipação. 

No que diz respeito aos jornalistas, há uma clara separação entre os jornalistas que 

se especializam num certo tema e os que não o fazem. Entre os especialistas e as fontes, 

quase que se tornam em informadores confidenciais com quem estabelecem relações 

próximas e com regular acesso a dados não abertamente disponíveis. Os jornalistas não 

especialistas relatam acontecimentos diários e de diferentes áreas, sem conhecimento 

detalhado sobre os assuntos, sendo forçados a contactar fontes já com provas dadas em 

relação à informação. Os meios de comunicação apresentam-se de forma passiva no que 

diz respeito às fontes, algo que estas aproveitam a seu favor, que se torna maior para quem 

disponibiliza a informação de forma rápida, sem perigo e de noticiabilidade garantida aos 

jornalistas. Isto acontece com fontes governamentais, de instituições ou grupos que 

tentam influenciar alguns temas, o que leva o autor a concluir que há uma luta entre as 

fontes que tentam divulgar informação que lhes sirva melhor os interesses e os jornalistas 

que buscam nas fontes os dados com maior interesse.  

O que se sucede é uma negociação entre a fonte e o jornalista. Do lado do jornalista 

o que interesse a ordem de receção da informação, a quantidade que é revelada, se a 

informação é verídica e segura também. Para a fonte o que vai interessar mais é a atenção 

que é dada a um determinado assunto como resultado da negociação que foi feita 

anteriormente. 

Na visão de Rogério Santos (1997), as fontes burocratizadas mantêm uma quase 

total disponibilidade para passar informações aos jornalistas, pretendendo também 

antecipar a existência de alguns acontecimentos, sendo que posteriormente tratariam a 

informação e a disponibilizariam consoante os seus critérios de noticiabilidade. Parte da 

intenção da fontes ao se relacionar com os jornalistas é assegurar a sua posição 

privilegiada e contínua nos contactos do jornalista, mas também um reconhecimento pela 

informação transmitida, além do desenvolvimento de rotinas produtivas. Santos defende 

ainda que a credibilidade das fontes é algo que está sempre dependente da instituição que 

se estabelecem. Enquanto isto, os jornalistas fazem a análise da informação segundo os 

moldes do seu meio de comunicação, tendo ainda uma autonomia relacionada tanto com 
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a liberdade de imprensa mas também como a qualidade do seu trabalho, avaliada 

internamente. 

É também do interesse que a fonte se localize em posições de interesse e que tenha 

grande credibilidade, dado que convém ter dados verídicos. No que diz respeito às fontes 

não oficiais, a confiança tem de vir à custa de formas mais elaboradas, destacando-se o 

recurso a especialistas com alguma experiência no assunto. Cada fonte atua sabendo que 

o acesso é disputado de formas desequilibradas. Estão também incorporadas formas de 

dar resposta às ações dos opositores. As mensagens tanto podem se dirigir ao público 

como a alvos bem específicos. 

A interação entre os jornalistas e as fontes é um relacionamento que balanceia 

bastante entre a confiança e a suspeita. Paolo Mancini (1993) aborda o assunto, dizendo 

que os jornalistas decidem qual a melhor forma de analisar determinado tema, enquanto 

que as fontes tratam da negociação com os jornalistas. A convivência dos jornalistas 

especializados em política com que a pratica, é utilizada a favor dos próprios políticos 

que assim aproveitam a proximidade para dar a conhecer opiniões pessoais. Mas também 

pode ser algo a favor do próprio jornalista, dado que pode auxiliá-lo no crescimento do 

seu trabalho e na sua profissão. A existência de políticos com passado em meios de 

comunicação ajuda a que estes saibam como manipular as agendas e rotinas de produção 

das organizações a seu favor. Parte essencial desta relação é a confiança, com cada uma 

das partes a saber que limites podem ser cruzados e quais não podem. Há ainda uma clara 

noção dos riscos que podem advir de uma convivência tão próxima. Cada uma das partes 

tem de ser bastante hábil no relacionamento, com os políticos a saberem usar os jornalistas 

para informar num certo quadro e os jornalistas a servir-se estrategicamente de 

declarações, mesmo que sejam num tom informal.  

Para as fontes, a melhor forma de manter controlo sob os jornalistas é através de 

um contacto frequente, evitando-se assim o conhecimento de informações contraditórias. 

Uma relação de confiança só é possível de estabelecer através de uma convivência entre 

as partes. 

Resultante de uma entendida relação dependente entre fontes e jornalistas devido 

ao frequente uso dos “canais de rotina”, Nélson Traquina (1993) estabelece uma série de 
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conclusões sobre a temática. O autor refere que é um relacionamento protegido a nível da 

lei, tendo em conta o sigilo. Depois que o próprio jornalista sabe que as fontes não agem 

sem uma agenda própria, sendo que a relação será melhor quanto maior for a confiança 

entre as partes.  Por fim, é como que confirmada a existência da hierarquia da 

credibilidade, dado que “Algumas pessoas, pela posição que ocupam, sabem mais que 

outras pessoas; daí, devem ter acesso a mais factos e, então, a sua informação deve ser, 

em princípio, mais correcta” (1993: 172). Um dos resultados disto é a influência que as 

pessoas com mais contactos ganham sobre a imprensa, ou seja, são favorecidas em todo 

o processo da criação de notícias. 

A relação entre as fontes e os jornalistas podem ter como consequência situações 

de demasiada proximidade. A imprensa pode ser usada como forma de lançar informações 

que causem reações que são entendidas como formas de teste a decisões que podem ou 

não vir a ser tomadas. É igualmente tido em conta que uma grande parte das notícias dos 

media tem origem em fontes como os assessores, que oferecem soluções que vão ao 

encontro às limitações que os jornalistas enfrentam.  

A colaboração entre as diversas partes pode ser bastante proveitosa, desde que se 

respeitem limites de responsabilidade e transparência. Os proveitos são para todos os 

lados, com “os assessores de imprensa e as organizações paras as quais trabalham 

beneficiam com o acesso aos media, enquanto os jornalistas, por seu turno, beneficiam 

com um fluxo regular de matéria-prima informativa.” (Moutinho & Sousa, 2002:79). A 

sociedade acaba também por sair beneficiada, pois ganha acesso a informações sobre 

instituições de elevada importância, com os dados tratados pelos jornalistas. Entre o que 

deve providenciar estes limites está a capacidade dos assessores em fornecer um fluxo 

constante de informação de alta credibilidade e autorização, que dá grande capacidade de 

acesso e credibilidade para os próprios assessores. Do lado dos jornalistas, deve acontecer 

um processamento devido das informações recebidas através das fontes, evitando um mau 

entendimento do trabalho exercido e que possa minar a relação estabelecida com o 

público-alvo. 
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3.3 – A influência dos promotores de notícias 

Com a expansão da comunicação e dos cursos de estudos dos media nos últimos 

anos, existem dezenas de livros disponíveis que descrevem o trabalho dos jornalistas e os 

processos usados na criação das notícias. Por outro lado, existe um baixo número de 

estudos que deem mais do que breves considerações sobre a questão de onde é que os 

jornalistas retiram a sua informação. 

De forma a enquadrar melhor esta ideia do que seria o papel do jornalismo na 

democracia, através da relação entre os jornalistas e grupos que dominam os principais 

aspetos da vida quotidiana, é abordado o conceito de esfera pública, teorizado por 

Habermas. Tal noção surge com o surgimento de mercados capitalistas que abrem espaços 

entre a religião e o estado, com o sociólogo a acreditar que este é “mantido pela 

emergência de uma rede de teatros, lojas de café, jornais, sociedades de debate, livrarias 

itinerantes” (Manning, 2001). 

Numa altura em há corporações globais de media e ‘spin doctors’, o conceito de 

esfera pública é trazido de volta, muito porque a resposta dos indivíduos perante 

problemas é influenciada pelo diálogo com família e amigos, mas também pelo que é lido 

nos meios de comunicação social. Há assim uma interseção entre as narrativas propagadas 

pelos media e a esfera pública, muito por causa da comunicação empregada numa 

primeira fase pelas empresas e, posteriormente, pelos grupos sociais. Torna-se então 

necessário ir para lá dos “interesses mascarados como conselhos imparciais” (Jamieson, 

1992:7). Paul Manning aborda refere que as funções de um spin doctor estão relacionadas 

com a informação e com conseguir retirar vantagens da relação de confiança estabelecida 

com os jornalistas: 

 

“A arte crucial de um spin doctor é entender como negociar com informação: a 

quantidade a ser revelada, quando é que deve ser revelada de forma a otimizar o seu valor e o 

que pode ser dado em troca pela libertação da informação. Os jornalistas vão valorizar esses 

promotores a quem confiam suficientemente para rejeitar certas ideias ou ‘experimentar’ novas 

interpretações dos acontecimentos”. (Manning, 2001:114) 

 

O que isto acaba por levar é que os spin doctors esperem dos jornalistas que os 
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tenham em conta como fontes confiáveis de informação privilegiada, sendo que em troca 

os jornalistas reconheçam certas obrigações tácitas relacionadas com a forma em que 

constroem a sua cópia. 

Uma das perspetivas importantes a ter em conta é a avançada por Molotch e Lester 

(1974), que começam por aponta o conceito de “promotores de notícias”, ou seja, uma 

tipologia de fontes que surge com o interesse de alterar a natureza de um facto para um 

acontecimento e de impedir que outros consigam atingir o mesmo fim. Os autores 

ressalvam que para que o facto passe a ser um acontecimento é preciso o envolvimento 

dos jornalista, que selecionam e difundem o que se passou. O interesse de um promotor 

de notícias pode chegar ao ponto de alterar as rotinas de produção de um órgão de 

comunicação de forma a beneficiar os seus próprios interesses. É considerado ainda que 

“as notícias seriam uma construção e o campo jornalismo um espaço dinâmico em que 

interagiriam promotores de notícias e jornalistas que lutariam pela definição de sentidos 

para os factos, havendo factos que, nesse espaço negocial, seriam avaliados como 

acontecimentos e outros que não”. (Molotch e Lester, 1974:69) 

Destes autores destaca-se a tipificação de acontecimentos consoante a contribuição, 

intencional ou não, dos promotores de notícias. Em primeiro lugar temos os 

acontecimentos de rotina, nos quais, segundo Sousa, “coincidem promotores e 

executores, como acontece nas conferências de imprensa”. É algo contrário ao segundo 

tipo de acontecimentos, os chamados acidentes, em que os promotores têm caminhos 

diferentes dos executores, em que estes conhecem as falhas de algum sistema ou algo 

parecido. Segue-se a terceira categoria, designada por ‘escândalos', na qual há uma 

surpreendente divulgação de factos por parte dos informadores. Por fim, o quarto e último 

conceito é designado por serendipity, ou seja, algo involuntário mas que o executor tenta 

transformar em algo comum através de um trabalho de promoção. 

O acontecimento para os autores segundo (Santos, 1997 apud Molotch e Lester, 

1974), compreende três níveis distintos, que correspondem a diversos tipos de trabalho, 

que variam consoante as intenções. São os promotores (news promotors), os jornalistas 

(news assemblers) e os leitores (news consumers). Os primeiros têm interesse em divulgar 

acontecimentos ao público ao mesmo tempo que tentam impedir o conhecimento de 



 

77 

outros. Isto pode ser feito de forma direta, com recurso a gabinetes de relações públicas 

ou eventos políticos, como comícios ou outros.  

Se for um assunto mais complicado para a opinião pública, será um trabalho maior 

e não tão percetível. De seguida, os jornalistas fazem a transformação dos dados recebidos 

pelos promotores em acontecimentos, atendendo a uma série de critérios, nomeadamente 

a importância e interesse público. Ao dar destaque a um certo acontecimento, também se 

relatam as organizações que geram as notícias. Isto acontece porque existem cada vez 

mais tentativas de promoção de identidade. Quem tem mais poder, tenta aumentar a 

informação distribuída aos jornalistas, pressionando os meios de comunicação. São 

tarefas que consoante a sociedade podem ser mais ou menos bem entendidas. Por último 

temos os leitores, que ganham conhecimento através do que é feito pelos jornalistas, 

criando uma certa opinião a partir daí. 

A tipificação dos acontecimentos serve, principalmente, para perceber qual a 

informação retida e a avançada. A rotina, cumpre certas metas previamente estabelecidas 

e é promovido por quem o cria. O acidente é algo imprevisto, com promotores diferentes 

dos criadores e causam problemas numa instituição considerada segura pelo público. O 

escândalo é algo que nasce da intenção de uma pessoa em falar, mas com uma estratégia 

diferente do produtor. Os principais envolvidos são muitas vezes apanhados de surpresa 

pela escalada do evento. Por último, o acaso, evento que não é planeado mas promovido 

pelo produtor, sendo difícil de identificar o acontecimento que originou o acaso. 

Dando o exemplo da relação entre os políticos e os jornalistas, Blumler e Gurevitch 

(1995), académicos norte-americanos, analisaram mais propriamente o relacionamento 

entre estes, referindo que as partes se relacionam como se estivesse a fazer uma transação, 

adequando os interesses de ambas as partes em esconder ou divulgar informações. Nesta 

relação, estabelecem-se uma certa lista de “direitos e obrigações mútuas, decorrentes de 

uma cultura partilhada” (Blumler e Gurevitch, 1995:72). Para os jornalistas, estes 

propagam a confidencialidade de uma fonte, enquanto que as fontes valorizam a 

imparcialidade. 

O que acaba por se suceder é que, fruto do maior interesse e relevo das fontes no 

trabalho exercido pelos jornalistas, faz com as fontes atinjam um maior grau de 
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importância, como se se tornassem fontes profissionais, quer seja a um nível oficial, não 

oficial ou outros. (Santos, 2006). 

Cada fonte tem as suas próprias táticas e formas de trabalhar, sendo de esperar que, 

por exemplo, uma fonte que seja proveniente da política tenha uma estrutura, formas 

diferentes de revelar informação e de contactar jornalistas do que se forem da área 

económica/financeira. Não é surpreendente que as fontes mais poderosas contem com 

antigos jornalistas nas fileiras de forma a preparar melhor as respostas. 

As formas de contacto podem incluir ações de relações públicas, alguma 

publicidade, a passagem de comunicados, discursos e até ocasiões para tirar fotografias e 

ouvir alguma frase sonante, ao mesmo tempo que se promove uma relação mais próxima.  

Para os jornalistas, as fontes serão mais atrativas consoante a valorização de 

determinados aspetos como a credibilidade, autoridade e o poder de influenciar. 

Normalmente o contacto com os jornalistas segue dois rumos: ou é mantida uma certa 

distância não querendo alimentar a curiosidade, ou caso a insistência seja grande e a 

abertura para dar informação seja maior, dar a conhecer algumas razões para que se 

preserve o secretismo e mantendo sempre visível o que dá para conhecer ou não. 

Um dos principais valores admitidos é a autoridade, normalmente proveniente de 

uma fonte com conhecimentos especializados de uma dada matéria e a quem o jornalista 

vai quando pretende se informar mais especificamente sobre um determinado assunto. 

Normalmente esta pessoa está na lista de contactos e de fácil acesso. Encontra-se num 

posto elevado dentro de uma organização e tem grande capacidade para influenciar, 

sempre tentando prevalecer o seu ponto de vista. 

Outro recurso utilizado é a propagação de um ponto de vista através da utilização 

de outras fontes. Nas instituições governamentais, são usados grupos de trabalho, que 

forneçam informação impossível de obter diretamente das fontes oficiais. São grupos que 

além de ajudarem o Estado podem desmascarar problemas ou situações que este cause e 

também tentar influenciar a tomada de uma decisão mais favorável aos seus próprios 

interesses.   

A relação que as fontes têm com os jornalistas conhecem duas faces, uma mais 

alegre e outra mais reservada. A primeira surge quando as fontes se dão a conhecer aos 
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jornalistas em festas, inaugurações, apresentação de lucros entre outros, apresentando 

dados positivos sobre a instituição, sejam referentes ao emprego causado/estatísticas. A 

entrega é feita em momentos privilegiados, estabelecendo uma relação para médio/longo 

prazo e que vá de encontro ao que o jornalista procura e que a entidade quer revelar.  

 A vertente mais reservada é conhecida em momentos opostos da anterior, ou seja, 

quando podem ser reveladas informações que deem uma má imagem da organização. 

Nestas ocasiões, os dados são cuidadosamente guardados ou libertados com demora, só 

depois dos possíveis estragos serem minimizados. Quando as informações negativas 

surgem, entra também em ação o gabinete de crise. São transmitidas comunicações 

genéricas para os meios noticiosos que vão ao encontro dos planos de crise definidos pela 

instituição. A postura de reação, de cuidado e minimização dos possíveis estragos, dá 

lugar à proatividade, desviando as atenções do que é considerado negativo para aspetos 

positivos menos valorizados. 

As fontes, como forma de obter a presença da imprensa ou lançar os convites, faz 

uso privilegiado dos comunicados. É das principais atividades dos gabinetes de imprensa 

e de relações públicas, em que os responsáveis agregam os principais pontos atrativos, 

seja em vídeo ou texto, de forma a gerar interesse. Tradicionalmente, os textos são escritos 

em terceira pessoa e contêm no início o que é novidade, seguindo-se as razões e resultado 

das mudanças, tudo numa lógica semelhante da pirâmide invertida. Os textos incluem 

uma série de dados que agradam aos jornalistas, como preços e objetivos atingidos pelo 

que é pretendido revelar. 

 Em organizações, a comunicação feita com os meios de comunicação passa por 

membros de gabinetes de relações públicas ou marketing, cujos superiores correspondem 

à direção da empresa. Denota-se ainda que há uma cada vez maior utilização das tais 

empresas que se especializam nestas vertentes, quer por parte de empresas como por parte 

de organismos públicos e organizações não-governamentais. O facto de muitos dos 

integrantes destas empresas serem antigos profissionais dos meios de comunicação é 

bastante valorizado dado que levam uma bagagem inteira de conhecimento com eles. 

O papel que os assessores de imprensa acabam por ter é de, sobretudo “estabelecer 

e manter contacto com os órgãos de comunicação social e informar a instituição (ou a 
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entidade) de tudo o que a comunicação social diz a seu respeito” (Deschepper, 1990: 28). 

Parte da sua função pode ser de auxiliar os jornalistas e editores. São a ponte entre as 

fontes de informação e os meios de comunicação. Facilitam o acesso às informações que 

interessam e ensinam a forma de funcionar dos media, mostrando a sua utilidade e como 

retirar dividendos do relacionamento. 

A utilidade da imprensa para os assessores foi constatada a partir do momento que 

a comunicação chega mais longe quando protegida por uma capa de publicidade, dado 

que transmite todos os valores necessários. A precaução que tem de ser feita é impedir 

que as audiências tenham conhecimento da mesma, dado que quando isto acontece, deixa 

de existir a almejada relação de proximidade. Contrariamente, se for alguém da área 

política a expressar a sua mensagem através dos meios de comunicação, esta é tida como 

originária no jornalista, passando a ser aceite como fiável e factual.  

Outra categoria de interesse são os designados “spin doctors”, que contém uma cada 

vez maior importância através das estratégias de comunicação usadas pelas organizações. 

Quando é para tentar controlar as narrativas, são contactados os “spin doctors”, 

profissionais que “poderão ter responsabilidade política em relação a algo bastante 

diferente, mas, ao mesmo tempo, e oficiosamente, praticar as ‘artes negras’ de um modo 

quase oficial” (Manning, 2001:113). Dentro das suas qualificações, é requerido “ter um 

entendimento acutilante dos meios de comunicação portadores das notícias políticas, e 

das necessidades dos jornalistas, uma cultura particular de organização de notícias, bem 

como pele grossa, e, usando um termo delicado, uma personalidade determinada” (2001: 

113). 

Dentro destes entendimentos, o material divulgado deve estar trabalhado para dar o 

melhor encaixe da situação possível, além de ter acesso aos mais altos escalões de poder 

e de forma a que seja do melhor interesse dos jornalistas. O funcionamento das redações 

tem também de ser do conhecimento do ‘spin doctor’ e quem tem mais peso internamente. 

O fácil acesso e capacidade de contacto deve um dos elementos obrigatórios. Por fim, ter 

conhecimento em como regatear as partes necessárias das informações com os jornalistas 

e como retirar os melhores resultados para ambas as partes. 

Uma das formas de ter o poder dos ‘spin doctors’ sob controlo e que impeça o 
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conhecimento de fatores que possam afetar a credibilidade de uma instituição, seja 

empresa ou governo, é através do centralismo num único organismo de toda a vertente 

comunicacional. Em ocasiões de disputas de poder entre departamentos é frequente a 

existência de fugas de informação, que indica uma falta de controlo dos assessores de 

imprensa que, por sua vez, demonstra uma falta de poder visível aos jornalistas. 

A imagem negativa que é tida dos ‘spin doctors’ é algo que está a ter alterações de 

cenário. Embora ainda exista uma grande maioria de notícias a ter origem em ‘spin 

doctors’/assessores de imprensa ou outro tipo de fontes oficiais, o grande motivo para a 

alteração de pensamento é o facto de dos ‘spin doctors’ auxiliaram “os políticos e os 

partidos a comunicarem melhor com os cidadãos” (Manning, 2001: 117), com a própria 

democracia a tirar os dividendos. Apesar disto, as organizações não deixam de controlar 

o que é divulgado e o que fica resguardado. 

A capacidade dos assessores de imprensa e das relações públicas em influenciar as 

agendas dos meios de comunicação e as notícias produzidas tem a ver, de acordo com 

Aeron Davis (2003), com alguns fatores como o capital económico e o capital mediático 

(o poder que as fontes têm sobre os jornalistas), mas também “os recursos humanos e a 

afinidade entre media e fonte” (2003, Davis: 38-39). Este autor relata ainda que o 

crescimento da vertente de relações públicas não deu só benefícios, em exclusivo, às 

fontes mais poderosas ou oficiais, mesmo as com ligações ao poder político. A forma 

como os jornalistas passaram a lidar com as mais diversas organizações alterou-se 

radicalmente. Passaram a refletir não só o interesse público, mas também passou a 

depender da tal capacidade de influenciar uma agenda, o que reflete a existência de 

diversos níveis de acesso aos media.  
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Capítulo 4 – Experiência de estágio e reflexão 

4.1 - Estágio curricular na Empresa Jornalística da Madeira 

Abordar a análise feita a três meses de trabalho é algo com um certo grau de 

dificuldade, até porque em todos os dias e por todas as mesas pelas quais o estudante 

passou, sempre houve trabalho por cumprir. O entendimento de que o estagiário andaria 

pela redação a tirar fotocópias e cafés foi uma ideia que, tanto o diretor do jornal como o 

orientador na entidade, foram de rápida dissipação. De forma alguma era esperada a 

atribuição da tamanha confiança dada e da liberdade que teria para procurar os temas que 

fossem passíveis de publicação. 

No presente relatório vão estar referidos, de forma geral, os trabalhos realizados ao 

longo da passagem pelo JM, tentando também que sejam tecidas considerações sobre o 

trabalho exercido e as atividades que foram cumpridas enquanto estagiário. De igual 

forma, será feita a apresentação do que levou à escolha do tema para o estudo de caso, 

relacionado com as fontes de informação na realidade local. Os grandes momentos de 

aprendizagem ao longo do estágio também serão retratados, referindo essencialmente os 

de maior dificuldade e os quais em que foi possível retirar ensinamentos. Por fim, será 

feita alusão a experiências vividas na redação, em que foi possível perceber como o 

trabalho é realmente feito e em que foram sempre aceites as críticas para os muitos erros 

que existiram e que foram absolutamente essenciais para o desenvolvimento do estudante. 

Os tópicos anteriormente elaborados referem-se à contextualização teórica 

compreendida como essencial de forma a melhor entender o estágio curricular que o aluno 

fez na Empresa Jornalística da Madeira, mais conhecida como JM, localizada na cidade 

do Funchal. O estágio procedeu-se no âmbito do segundo ano do mestrado em Ciências 

da Comunicação, na variante de Estudos de Média e Jornalismo, na Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto. 

O período de estágio começou a 8 de outubro de 2018, tendo terminado a 21 de 

dezembro de 2018 (estava previsto que tivesse terminado antes, a 10 de dezembro, mas 

como ainda faltam horas que tinham de ser cumpridas e estando ausente entre o dia 11 e 

dia 16, foram cumpridas entre o dia 17 e 21, com a autorização da empresa e do meu 
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orientador). 

A opção de seguir o rumo de estágio é dada aos estudantes, no plano oficial do 

curso, após estes concluírem o primeiro ano de mestrado, sendo que para além disto, como 

forma de concluir o segundo ano de mestrado, ainda existe a opção de dissertação. Caso 

a opção fosse o estágio, teria de ser sempre autoproposto pelo aluno. 

Face às possibilidades apresentadas, o rumo escolhido desde o primeiro ano do 

mestrado passava sempre pelo estágio curricular. A decisão fundamentava-se no facto de 

ser o mais benéfico para o estudante, dado que assim consegue adquirir alguma 

experiência e de começar a trilhar o seu percurso profissional no setor. Outro fator que 

também entrou em conta foi o facto de já na licenciatura, igualmente em Ciências da 

Comunicação, ter realizado um estágio na redação da TSF no Porto, sendo este uma forma 

de entender melhor uma realidade diferente e de perceber o jornalismo na sua vertente 

local e regional. 

O contacto com a empresa do estágio foi feito no início do segundo semestre do 

primeiro ano do mestrado, a qual aceitou de bom grado a ideia do estágio curricular, tendo 

sido posteriormente marcada uma reunião com o diretor do jornal, Agostinho Silva, para 

entender os objetivos e apresentar o orientador de estágio, Edmar Fernandes, um dos dois 

subdiretores do JM. 

Depois de conhecer quem viria a ser o orientador de estágio foi definido o horário, 

das 10h00 às 19h00, com hora de almoço entre as 13h e as 14h. Também foi definida a 

existência de uma folga semanal num dia fixo, sendo que numa semana trabalha no fim 

de semana e na seguinte folgava nos mesmos dias, além da folga semanal. Uma parte das 

instalações também foi apresentada, destacando-se a redação, o local onde o estudante 

iria passar grande parte do seu tempo. 

 

4.2 - Apresentação da empresa (JM) 

A Empresa Jornalística da Madeira, mais conhecida por JM, é o resultado final de 

uma evolução que se processou ao longo desta última década. As origens remontam ao 

Jornal da Madeira, antigo título de imprensa que existiu durante diversas décadas e que 

foi parte importante do panorama da comunicação social madeirense.  
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Ao longo da sua existência foi ganhando um forte pendor religioso e, 

posteriormente, também ao nível da política, partidária e governamental. Durante os 

últimos tempos da sua existência, o Jornal da Madeira foi subsidiado pelo Governo 

Regional, além de receitas de publicidade e outros, sendo distribuído também através dos 

meios governamentais. 

Fruto das alterações profundas que ocorreram no panorama político madeirense, foi 

lançado um processo de privatização do Jornal da Madeira em 2015, aproveitando 

também a ocasião para reestruturar o meio de comunicação, com um dos passos a ser a 

inclusão de um preço na capa das edições diárias. 

Embora ainda estivesse sobre propriedade pública, o título renasce como JM ainda 

em 2015, contando como principais destaques uma maior abertura para a discussão 

política e uma nova apresentação gráfica. O processo de privatização depois de diversas 

tentativas, arranca nos primeiros meses de 2017 e, nos inícios da segunda metade do ano, 

passa para as mãos dos novos proprietários. Os vencedores do concurso foram dois 

grandes grupos empresariais da Madeira, o Grupo AFA, comandado por Avelino Faria, e 

o Grupo ACIN, chefiado por Luís Sousa. Para a liderança do JM, foram escolhidos 

jornalistas bastante experientes do Diário de Notícias-Madeira. 

No que diz respeito às alterações feitas, o JM em pouco tempo se afirmou dentro 

da comunicação social regional. Teve como principais orientações a afirmação de um 

meio próximo da sociedade e, em especial, para com a sua audiência. Ao nível editorial, 

as principais alterações processaram-se na introdução de novas rubricas, sempre com o 

foco nas que mais impacto tinham junto da audiência, tendo ainda em conta as empresas 

e as famílias.  

As edições diárias comprovavam a forte aposta feita na diferenciação das primeiras 

páginas, de forma a captar a atenção da audiência. A forma como as notícias estavam 

distribuídas também foi transformada. Foi também feita uma maior abertura para a 

sociedade, abrindo os espaços opinativos e de crónica a quem quisesse fazer parte, 

privilegiando a existência de pontos de vista opostos. Entre os projetos inovadores 

contava-se a inclusão de suplementos específicos para o público infantojuvenil e 

direcionados para o setor regional do imobiliário. 
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Ao nível do online, também foi feita uma forte aposta, pretendendo ser o portal 

mais completo a nível regional. Os resultados foram notórios, com grandes subidas nas 

visualizações que o jornal recebia. Para isto muito contribuiu o destaque dados aos vídeos, 

fotografias e fotogalerias feitas diariamente, com estas últimas a ser de especial enfoque 

quando diziam respeito a temas de grande importância regional. A própria dimensão das 

notícias no online é o resultado de uma estratégia editorial, em que apenas se divulga o 

essencial da notícia, de forma a cativar o público a consultar a edição impressa, onde as 

informações estarão por inteiro. 

Outra das apostas do JM é a sua rádio, a rádio JM, que ganhou um novo fôlego com 

o ressurgimento do título de imprensa. A importância da rádio JM na Madeira 

comprovou-se ao, com poucos meses de existência, foi a impulsionadora de debates em 

todas as autarquias da Região Autónoma da Madeira, com transmissões em direto, 

complementados pela transmissão de informações nos dias seguintes nas emissões e nas 

edições impressas. 

A par disto, o foco também foi o desenvolvimento de uma aplicação para consulta 

do JM nos dispositivos móveis. Com isto era pretendida a distribuição de informação e 

dar à região uma outra opção para a consulta de informação ao nível dos dispositivos 

digitais. 

As principais fontes de receita são as assinaturas dos leitores e a venda nas bancas 

espalhadas pela ilha. Relativamente à publicidade, esta advém das empresas e dos 

diversos departamentos públicos. Já não existe a dependência pública que, anteriormente, 

se verificava no Jornal da Madeira. O foco atual do corpo jornalístico do JM passa por 

informar com isenção, qualidade, rigor, com o maior profissionalismo possível. E isto é 

feito com a maior exigência em todas as notícias, entrevistas e reportagens, embora nem 

tudo seja do agrado dos envolvimentos, nem tem de ser, pois o principal interesse que é 

procurado corresponder é o dos leitores. 

Encontra-se em desenvolvimento ainda um projeto relativo ao setor imobiliário 

regional, mais concretamente no estabelecimento de um portal dedicado a este setor com 

foco apenas no mercado da Região Autónoma da Madeira e onde será feito o contacto 

entre as imobiliárias e os clientes. 



 

86 

Em junho de 2019 foi anunciada um novo grafismo do JM, que contou com a 

parceira do Grupo Impresa. Com isto, também houve uma reestruturação das editorias do 

jornal, que passaram a ser (): Região, Mundo, Nacional, Economia, Desporto. Embora 

tivessem sido feitas algumas mudanças, manteve-se a aposta de “um jornal, duas capas”, 

de forma a dar o devido destaque à atividade desportiva, que é uma das principais 

orientações do JM. 

 

4.3 - Um estágio de constante evolução 

Ao contrário do que possa parecer, enquanto que escrever é fácil, escrever bem é 

uma história completamente diferente. Este foi um dos principais dilemas com que à 

chegada no JM. Outra das dúvidas prendia-se com a capacidade de produzir as notícias 

que, posteriormente, iriam preencher as páginas do jornal. A entrada no JM foi feita com 

o sentido de enfrentar o desconhecido e com a certeza que iria ser incutido um grande 

sentido de responsabilidade. Devido a alguma inexperiência na área, por vezes 

verificaram-se alguns erros, mas que não beliscavam as capacidades nem a confiança que 

havia sido atribuída ao estagiário. 

As grandes aprendizagens surgem através da aquisição de experiência, enfrentando 

quaisquer dificuldades que fossem surgindo. Nos primeiros dias foi exigente a adaptação 

ao ritmo de trabalho, às rotinas da redação e ao discurso usado. Para isto, destacou-se o 

sentido de entreajuda existente na redação e as correções feitas pelos editores e pelo 

orientador, aquando da revisão dos textos, de forma a que estivesse no melhor formato 

possível e adequados ao estilo do jornal. 

 

4.3.1 - Processos e rotinas na redação 

O dia-a-dia na redação começava sempre de acordo com o horário estabelecido com 

o orientador na empresa, ou seja, o início era as 10h. Já no que dizia respeito às horas em 

que supostamente terminaria o horário, era às 19h, embora estivesse pendente do trabalho 

que estivesse a ser feito. Apenas depois de terminar as tarefas estabelecidas para o dia em 

questão e incluir os trabalhos no programa de paginação, caso fosse necessário, é que 
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poderia sair da redação e terminar o dia. 

Um dos hábitos pegados em estágios anteriores conferia com um dos conselhos 

dados pelo orientador, que passava pela consulta das edições impressas dos jornais que 

haviam sido publicados no dia. O mesmo se fazia nas respetivas edições online. Habitual 

também eram as comparações com o outro grande título de imprensa diária na Região 

Autónoma da Madeira, o Diário de Notícias, observando quais os temas abordados. 

Parte integrante e valorizada do trabalho executado era a procura de informações 

que fosse do interesse do meio de comunicação, especialmente se estivesse relacionado 

com a diáspora madeirense espalhada pelo mundo ou alguma ocorrência que tivesse 

acontecido na ilha da Madeira ou do Porto Santo.  

A distribuição dos trabalhos pelos jornalistas era feita através de uma agenda feita 

pelo subdiretor que assumia o cargo de edição e que era distribuída ao final do dia 

anterior. Era aqui que ficavam detalhados os trabalhos a que os jornalistas teriam de ir, 

quem ficaria responsável por algumas editorias do jornal impresso e quem assumiria o 

controlo do online do jornal, até à hora de encerramento do jornal. Dentro dos jornalistas 

que componham a redação, existia uma separação entre os temas mais geralistas e os 

jornalistas responsáveis pela atualidade desportiva, uma das grandes apostas do JM. Além 

disto, havia sempre espaço para algum tema que surgisse de última hora e que pudesse 

motivar uma cobertura mais intensiva e a sua respetiva inclusão na edição impressa e na 

edição online. 

Depois dos trabalhos estarem realizados, passava-se à sua inclusão no software de 

publicação. Os espaços em que seriam incluídas as notícias eram elaborados ao longo do 

dia, havendo uma distribuição dos espaços consoante o interesse e a relevância do tema 

para a edição. Os desenhos das páginas eram sempre passíveis de ter alterações, pois 

dependiam do que poderia acontecer naquele dia ou até em função do próprio tamanho 

das notícias elaboradas. Em notícias mais breves, uma das grandes aprendizagens foi o 

entendimento de como encurtar as notícias para o que realmente interessa. Em grande 

parte das ocasiões, prendiam-se com assuntos da atualidade política ou cultural. 

No primeiro dia, a tarefa atribuída pelo orientador consistia na elaboração de uma 

reduzida revista de imprensa, em que seriam analisados todos os temas existentes na 
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edição de impressa, atribuindo destaque aos que fossem entendidos como mais 

importantes. Apesar de alguma dificuldade em compreender a tarefa em questão, foi algo 

posteriormente percetível, dado que era uma forma do orientador perceber como era a 

escrita do estagiário e em que pontos é que esta poderia ser melhorada, algo que também 

foi acontecendo ao longo do estágio. Dado que muitos dos temas poderiam não ser do 

conhecimento de grande parte dos leitores, era obrigatório dotar o texto com uma 

estrutura que servisse estes objetivos. Embora existisse a habitual correria para terminar 

o trabalho, por vezes de preencher uma secção inteira, exigia-se também rigor e que seria 

mais benéfico demorar mais tempo e ter um bom trabalho do que apressá-lo e não sair no 

seu melhor estado. 

Outro os objetivos nos dias iniciais passaram pela adaptação com vista ao posterior 

domínio dos programas usados para a consulta das informações e na própria introdução 

no software em que era feita a elaboração do jornal impresso. Foi algo que inicialmente 

deu problemas mas que depois tornou-se de menos exigente entendimento. 

A um nível inicial, foram estas as principais lições que o estagiário teve de lidar e 

ultrapassar e que foram as principais linhas-mestre de todo o período de estágio, 

facilitando o contacto com todos os membros da redação, aprendendo com os erros 

apontados e corrigidos e que contribuíram para trabalhos melhor executados e uma 

experiência positiva, da qual foi possível retirar muitos e bons ensinamentos. 

 

4.3.1.1 – Outubro: A perceção da realidade 

O pontapé de saída para o estágio, como já foi referido anteriormente, foi dado no 

dia 8 de outubro. Foi início de uma longa caminhada repleta de peripécias que, apesar de 

já ter feito outros estágios, deparava-se com novos obstáculos a contornar. Foram tempos 

que desafiaram os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos anteriores. 

Durante os primeiros tempos a palavra de ordem foi de ambientação ao 

funcionamento do meio de comunicação, algo que de certa forma foi um choque, dado 

que era a interiorização de um ritmo de trabalho intenso, sujeito a prazos. Foi o 

reconhecimento das rotinas do jornal. Qualquer trabalho que fosse feito por um jornalista 

mal chegava à redação era dar a notícia no online, providenciar aos leitores informação 
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de qualidade e transmitida rapidamente. Posteriormente, era desenvolvida a versão 

impressa, mais alongada e com todos os factos.  

No estágio desenvolvido não existiu nenhuma rede de proteção face ao trabalho 

desenvolvido pelo estagiário em comparação com um jornalista mais experiente, nem 

teria o mesmo prazer se fosse de outra forma. Isto em comparação com outros estágios 

em que as tarefas eram introduzidas aos poucos. No mês de Outubro, o estagiário foi além 

do processo habitual de recolha de informação, foi diretamente ao contacto com as fontes 

de informação para produzir as notícias. 

Foi algo posto em prática numa das primeiras notícias construídas pelo estagiário, 

que dizia respeito à deslocação de um conjunto de jogadores veteranos de uma equipa 

regional para a realização de um particular em Portugal continental. O contacto foi feito 

por via telefónica diretamente com um dos responsáveis pela deslocação. Era uma notícia 

entendida como uma breve e que se enquadrava na missão de dar destaque ao desporto 

regional. É também nesta altura que o estagiário começa a ter a noção de como se processa 

o contacto com a atualidade política, até porque começava a ser possível caraterizar a 

distribuição das informações como feita frequentemente através do e-mail. Levantavam-

se, para o estagiário, novas questões do funcionamento do trabalho jornalístico numa 

realidade em que o online ganhava mais destaque e se isto afetaria a qualidade do trabalho 

realizado. 

Um dos trabalhos que marcaram este primeiro mês prendia-se com uma reportagem 

sobre a passagem de um veleio de instrução holandês pelo porto do Funchal, enquadrado 

numa fundação canadiana que estava a fazer uma viagem pelo mundo com estudantes de 

mais de uma dúzia de nacionalidades diferentes (“Veleiro de instrução Gulden Leeuw faz 

escala no Funchal”). Aqui foi combinada com a agência de navegação a hora designada 

para comparecer para conhecer em detalhe o navio e a tripulação.  

O desafio apresentou-se ao ter o estagiário fazer a recolha de todas as declarações, 

entrevistando o capitão do navio e os estudantes na tripulação, como também realizar a 

recolha fotográfica e videográfica para posterior publicação na vertente online do JM. Foi 

um desafio de grande exigência. Na chegada à redação, depois da notícia estar construída 

foi dado o destaque ao multimédia, com a montagem de um vídeo que mostrasse a 
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embarcação por dentro e por fora. Foi uma experiência enriquecedora para o estagiário 

que assim saia da redação e estava em contacto direto com as informações recolhidas, que 

posteriormente as iria noticiar. 

Neste primeiro mês de estágio, foram desenvolvidos trabalhos em todas as editorias 

do meio de comunicação, um dos factos que caraterizou toda a experiência, atendendo a 

que o estagiário tinha de dominar um pouco de informação sobre todas as áreas. Tal 

aconteceu quando foi proposto pelo orientador Edmar ao estagiário que este realizasse 

um trabalho sobre os indicadores de navios de cruzeiro e passageiros que passaram pelo 

porto do Funchal e do Porto Santo, comparando os dados disponíveis até ao mês de 

setembro de 2018 com os existentes relativos ao período homólogo de 2017. As 

informações estavam disponíveis no portal online da autoridade portuária da Madeira, 

sendo que ainda foi necessário contactar por via telefónica de forma a obter alguns dados 

e esclarecer algumas informações. O trabalho revestia-se de alguma importância, 

atendendo ao grande peso do turismo na economia regional e ao facto de uma 

considerável parte dos turistas chegarem à Região Autónoma da Madeira por via 

marítima. A dificuldade passava pela transformação dos indicadores disponibilizados 

para uma linguagem corrente e que fosse de fácil entendimento para todos os leitores. 

Entre as principais funções de um jornal enquadra-se a responsabilidade que este 

tem em informar sobre não só a atualidade nacional, como também a realidade 

internacional, desde que relacionada com a natureza do meio de comunicação de alguma 

forma. Isto foi experienciado pelo estagiário aquando das eleições presidenciais do Brasil, 

algo que era importante cobrir atendendo à existência de uma numerosa diáspora de 

emigrantes madeirenses naquele país da América do Sul. A cobertura noticiosa, tendo em 

conta a não existência de correspondentes no local, era feita recorrendo à Agência Lusa, 

que estava mais bem colocada para a transmissão das informações. 

O balanço feito ao final deste mês era extremamente positivo, atendendo ao facto 

de ganhar contacto com todos as etapas que compõem o processo noticioso. Também de 

notar que com o passar do tempo, a responsabilidade era cada vez maior, dado que a 

exigência também aumentava paralelamente. Sem demasiados cuidados para aparar a 

queda na realidade, esta foi a melhor forma de ensinamento para o estagiário. 
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4.3.1.2 – Novembro: Quanto mais rápido, melhor 

Como já foi referido anteriormente, sendo um jornal de caráter generalista, o 

estagiário ao longo do período que esteve no órgão de comunicação, teve a possibilidade 

de produzir trabalhos para todas as editorias do jornal, ao mesmo tempo que também as 

partilha no portal online do jornal. Foi ao longo deste mês que foi possível entender que 

era preciso adequar a linguagem usada à plataforma em que a notícia era publicada, bem 

como o formato de organização das mesmas. Igualmente também se aconselhava o 

acompanhamento de algum tipo de suporte multimédia, caso este existisse.  

Desde os primeiros tempos no JM, uma das regras passadas era que o texto tem de 

cativar o leitor a que este clique e leia o resto. Contrariamente a quem compra a versão 

impressa, quem consulta o jornal é de forma instantânea, daí o objetivo de que o texto 

seja o mais interessante possível. Foi assim que passou a entrar em ação a ideia de que 

uma notícia tem de clara, curta e concisa. Esta última porque, principalmente, se os 

leitores observavam um texto muito longo poderiam perder o interesse, sendo que outros 

dos objetivos era motivar o leitor a adquirir a edição impressa do dia seguinte, onde 

estariam patentes os restantes detalhes. Existe uma linha bastante ténue em que estes dois 

pontos têm de ser atingidos e de onde se atingem novas perceções do trabalho feito. 

Ao entender a missão de noticiar os destaques da atualidade regional enquadravam-

se a necessidade de noticiar as tragédias que ocorriam ao longo dos dias. Foi algo que 

necessitava de uma construção textual própria e que fugia um pouco à rotina. Por vezes, 

era requerido que fosse feita a ronda pela diversas corporações de bombeiros de todos os 

concelhos da Região Autónoma da Madeira. O que pudesse vir a causar alterações no 

trânsito e que tivesse impacto nas rotinas. Nestas alturas, eram recolhidos os principais 

dados a incluir na notícia, com a noção do imediatismo, quanto mais rápido melhor. 

Existia também a noção de competitividade com o outro jornal diário da imprensa 

regional para ver quem é que dava a notícia primeiro. Quando as informações eram 

obtidas depois do contacto com as corporações, sendo observadas nas redes sociais, era 

feito o contacto com o respetivo agrupamento de bombeiros de forma a obter a 

confirmação oficial. 
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O mês de novembro também se destacou pelo facto de ser o mês com maior 

produção noticiosa do estagiário, muito por causa de ser encarregue do portal online do 

JM ao longo do seu horário, durante bastantes dias ao longo do mês. Paralelamente, o 

estagiário tinha de realizar os trabalhos consignados a si. Foi uma tarefa de grande 

exigência, que requeria estar atento a todos os e-mails que chegavam à redação sobre o 

que estava na agenda, manter o fluxo informativo sobre a atualidade regional, nacional, 

internacional, desportiva e cultural, ao mesmo tempo que se procuravam conteúdos para 

noticiar que provocassem a curiosidade dos leitores e que aumentassem o tráfego no 

online. Quando isto acontecia, também cabia ao estagiário fazer a revista de imprensa 

logo pela manhã, indicando os principais destaques da edição impressa do respetivo dia. 

Ao longo do mês de novembro, um dos trabalhos que mais interesse suscitou por 

parte do estagiário foi proposto pelo orientador Edmar Fernandes e dizia respeito ao 

alvoroço em redor da aprovação do artigo 13 pela Comissão Europeia, que alteraria o 

panorama relativo à atribuição dos direitos de autor. Numa primeira ocasião, foi noticiado 

um sentimento de pânico entre os mais novos causado por um Youtuber português. 

Posteriormente, o trabalho proposto dizia respeito a realizar na edição impressa uma 

reportagem em que se explicava em que consistia o artigo 13, quais os seus principais 

efeitos, a história por detrás do alvoroço e quais as formas que poderiam ser usadas para 

contornar as limitações estabelecidas. Para isto foi consultada a legislação europeia que 

tinha sido avançada até à data, mas também a resposta dada pela Comissão Europeia em 

virtude do alarmismo existente.  

Além deste, existiram outros trabalharam que marcaram o segundo mês de estágio 

na Empresa Jornalística da Madeira. Refira-se o destaque dado ao despejo de um 

estabelecimento de ensino profissional localizado no Funchal e à respetiva intriga 

existente entre os mesmos e a autarquia da capital madeirense. Atendendo ao facto de ser 

um dos principais estabelecimentos de ensino profissional existentes, foi proposto pelo 

estagiário a prossecução do tema, contactando o dirigente que comandava os destinos da 

escola, perceber os motivos da discórdia e desvendar as principais razões que estavam 

por detrás da anunciada ação de despejo. Por fim, outro trabalho que teve impacto no 

trabalho realizado pelo estagiário dizia respeito ao facto de uma estação televisiva noticiar 
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numa série de episódios relativos a acontecimentos marcantes para cidadãos portugueses, 

mais especificamente a um “padre rebelde” que se encontrava em disputa com a diocese 

do Funchal. O desafio apresentava no facto de, à partida, não ser possível disponibilizar 

o vídeo de apresentação do respetivo episódio. De forma a cumprir com as orientações, o 

estagiário utilizou uma ferramenta que permitisse gerar um código a inserir no backoffice 

do jornal e que apresentasse o vídeo para consulta dos leitores. 

Outro trabalho a fundo realizado para a editoria de Economia foi uma comparação 

das taxas de ocupação de turismo na Madeira no verão de 2018 com o período homólogo 

do ano anterior. Passava, em grande parte, por analisar os indicadores disponibilizados e 

fazer a sua inserção numa notícia que fosse  

Foram, sem dúvida, alguns dos trabalhos que marcaram este período para o 

estagiário, em que enfrentou diversos obstáculos e procurando em todas as alturas noticiar 

os acontecimentos relevantes, fazendo uso dos recursos disponibilizados pelas novas 

tecnologias. Anunciar os acontecimentos, apresentar as diversas perspetivas, sempre 

procurando dar ao leitor a informação com a exigência requerida. 

 

4.3.1.3 – Dezembro: O sprint final 

A entrada para o mês de dezembro, o último do período de estágio processou-se de 

forma suave, até porque o estagiário já estava habituado às rotinas que caraterizavam o 

funcionamento do meio de comunicação. Foi também o segundo mês com maior 

produção noticiosa, isto apesar do dias contabilizados ao longo deste período se terem 

repartido em duas partes diferentes (até ao dia 10 de dezembro e depois entre os dias 17 

e 21). Foi um prolongamento do estágio dado que ainda faltam horas para cumprir 

relativamente ao acordado no protocolo, com a autorização do orientador de estágio e da 

entidade em questão. 

Como já estava habituado e a conseguir dominar razoavelmente todas as rotinas por 

detrás da alimentação contínua da versão online do JM, foi algo que também ocupou 

alguns dos dias do estagiário. Paralelamente, procedia-se à escolha das notícias e posterior 

montagem das páginas relativamente às editorias Comunidades (relacionadas com 

notícias que estivessem diretamente relacionadas com a diáspora madeirense espalhada 
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pelo mundo) e Vidas (esta a dizer respeito a notícias de celebridades, tanto a nível 

nacional como internacional). 

A primeira metade do mês de dezembro foi caraterizada pela realização de trabalhos 

relacionados com o turismo (“Turismo deve fechar 2018 com novo recorde nas receitas”), 

especialmente para os turistas que chegam por via marítima, dada que tradicionalmente, 

o mês de dezembro contém um dos maiores números de afluência turística. Também 

acompanhada foi a passagem de um navio-escola pelo porto do Funchal e a cobertura do 

processo de venda do paquete “Funchal”, que havia tido bastante importância para a 

Região Autónoma da Madeira no século XX e que já vinha sendo acompanhado desde o 

mês de novembro. Já o navio-escola era norueguês e que trazia dezenas de marinheiros 

de diversas nacionalidades. Para dar melhor a conhecer, o estagiário efetuou a 

reportagem, conversando com o capitão do navio conhecendo os meandros da 

embarcação e realizando também toda a recolha fotográfica e videográfica. Depois de 

chegado à redação, foi feita a montagem do vídeo de forma a disponibilizar na versão 

online do JM, acompanhada da notícia. 

A entrada na época natalícia e das tradições a esta associada também foram alvo de 

destaque, ao serem apresentadas algumas iniciativas como a existência de um bolo de mel 

com mais de 60 metros de comprimento e uma iniciativa de incluída nas festividades da 

época com a divulgação das iguarias propícias.  

Na segunda parte do estágio em dezembro, foi dado, de novo, destaque a notícias 

relacionadas com o turismo, nomeadamente, sobre a receção de prémios para diversas 

unidades hoteleiras e o acompanhamento da atualidade política dos diversos partidos 

representados na Assembleia Legislativa Regional da Madeira. 
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Capítulo 5 – Análise empírica – Rotinas de produção e fontes 

de informação no online – Estudo-caso 

5.1 – Panorama geral 

Ao longo da realização deste estudo empírico, o principal foco é ter um melhor 

entendimento de como funcionam as rotinas de produção dos jornalistas dentro de um 

meio mais próximo dos seus leitores, como o foco a se processar no meio online. Como 

está patente no enquadramento teórico, são aprofundados os entendimentos existente 

sobre conceitos como o que é o jornalismo de proximidade, como é que são as rotinas 

dentro destes meios, passando também pelo jornalismo online, dado que é o objeto de 

estudo e, por fim, são analisadas as fontes de informação atendendo a diversas noções 

usadas por variados autores.  

Com as alterações tecnológicas que foram surgindo ao longo dos tempos, surgiram 

mudanças na forma como as notícias chegam aos jornalistas, como também na pesquisa 

feita por estes para alcançar as fontes de informação. São hábitos por vezes já intrínsecos 

nas redações, sendo por vezes o espelho da sociedade. Aqui o que interessa também 

perceber é se sobressaem alterações ou se continua tudo no mesmos parâmetros 

tradicionais. 

 

5.2 - Metodologia 

Num trabalho de investigação com a componente empírica como o presente 

relatório de estágio, o primeiro passo é o estabelecimento de uma pergunta de partida, 

elaborada pelo investigador e que esteja relacionada com o tema por este escolhido. É a 

base para a descoberta da resposta pretendida.  

A Empresa Jornalística da Madeira é um órgão de comunicação de âmbito regional 

e de âmbito generalista, dando assim destaque a notícias também que digam respeito à 

realidade nacional e internacional. Presente em três suportes (o impresso, o online e 

radiofónico), importa entender que o online é onde se versa a presente análise. Neste caso 

em particular, a pergunta de partida que serve de mote para o relatório é: “Num jornalismo 
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de proximidade cada vez mais online, como é que se faz sentir a presença das fontes nas 

rotinas de produção?” No seguimento da interrogação, foram elaboradas hipóteses que 

podem ou não ser corroboradas. 

H1 - De facto reflete-se nos meios de comunicação locais uma maior aproximação 

com as fontes de informação. 

H2 - Não é percetível qualquer mudança no relacionamento das fontes de com os 

meios de comunicação 

 É na metodologia que se indica o percurso a seguir na elaboração das fases 

seguintes do trabalho, sendo nesta parte definidos o tipo de conteúdos que estão sujeitos 

a análise, como também o período temporal escolhido, entre diversos outros elementos 

de interesse. 

De forma a cumprir os objetivos propostos em partes anteriores deste relatório, é 

realizada uma análise das notícias publicadas no JM, a um nível quantitativa. 

Relativamente ao período temporal escolhido, este foi a primeira parte a ser determinada, 

sendo determinado todo o período de estágio, desde a publicação da primeira notícia à 

última notícia. O tipo de conteúdos escolhidos para análise foram as notícias de todas as 

editorias presentes no JM. Para auxiliar nesta parte, procedeu-se à criação de uma grelha 

de análise, onde foi feita uma divisão sobre os conteúdos publicados. A repartição foi 

feita em 10 categorias: (Região, aconteceu, nacional, economia, desporto, mundo, 

comunidades, pessoas, religião, opinião e crónicas). Na mesma grelha foi ainda incluída 

a data da publicação da notícia, a editoria respetiva, atribuindo também o dia da semana, 

se a notícia estava em agenda ou não (referindo a forma como a informação chegou ao 

jornal), o meio de publicação (online, impresso ou ambos). Quanto a notícias que a 

proveniência não seja conhecida, a palavra usada será “Outra”. Caso contrário, haverá 

sempre uma atribuição da origem da informação.  

Dentro dos objetivos patentes na tabela de análise das notícias produzidas no 

período de estágio no JM, encontra-se um separador em que se pretende aferir quais as 

fontes de informação que mais contribuíam para as notícias. De forma a cumprir, foi 

selecionado o ponto de vista de Rogério Santos (1997), dado que é uma referência em 

termos metodológicos e que mais se adequa ao objetivo do meu estudo ao fazer a 
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separação entre fontes oficiais (quer sejam instituições governamentais partidos, 

deputados ou outros políticos), regulares (que podem ser empresas, líderes de opinião, 

agências noticiosas e meios de comunicação social), ocasionais (vozes populares que 

testemunhem/opinem ou refiram um acontecimento) e, por fim, não identificadas (fontes 

que não são referidas em qualquer momento numa notícia). 

 

5.3 - Resultados 

Ao longo do presente relatório de estágio, foram analisadas 407 notícias publicadas 

durante os três meses passados no JM. Tal como indica o gráfico 1, o mês de novembro 

é o que conta com maior produção noticiosa, com 262 conteúdos publicados, seguindo-

se o mês de dezembro, com 123 notícias e, por fim, o mês de outubro, com 22 notícias. 

 

 

Gráfico 1 - Número total de notícias publicadas em cada mês 

Sendo um dos objetivos patentes na pergunta de investigação perceber a influência 

das fontes de informação nas rotinas de produção, acabou por constituir, em parte, uma 

surpresa a predominância das notícias não agendadas perante as notícias de agenda, tal 

como é percetível no gráfico 2. Isto apesar de no primeiro mês, em outubro, terem sido 
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publicadas mais notícias que resultaram de eventos em agenda (13 notícias resultantes de 

agenda contra 9 não agendadas). O resultado de novembro (46 notícias resultantes de 

agenda contra 216 não agendadas) foi, em parte, uma surpresa porque o elevado número 

de notícias não agendadas está relacionado com o alto volume de conteúdos publicados 

tanto em novembro como em dezembro, dado que foi a partir destes meses que o 

estagiário foi encarregado, por várias vezes, de assegurar o funcionamento da versão 

online do JM. Nestes dias eram publicadas notícias a partir da Agência Lusa, além da 

publicação também de conteúdos que chegavam através do mail do jornal, com grande 

parte destes últimos a não estarem em agenda. Era também feita uma pesquisa de notícias 

que estivessem em outros órgãos de comunicação nacionais e internacionais, de forma a 

manter o fluxo informativo. Em dezembro, o cenário manteve-se (19 notícias resultantes 

de agenda contra 109 não agendadas), apesar de não terem sido tantos dias a tomar conta 

da vertente online do JM e da pausa entre os dias 10 e 17. 

 

 

Gráfico 2 – Agendamento das notícias publicadas 

Ao perceber a enorme diferença que se verificou entre as notícias resultantes de 

agenda e as notícias não agendadas, achou-se pertinente analisar a proveniência das 

notícias não publicadas, algo que foi realizado no gráfico 3. Tal como nos gráficos 
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anteriores, a análise foi repartida perante todos os meses do estágio e dividindo em quatro 

subcategorias: media (em que se enquadravam as notícias transcritas da Agência Lusa e 

as consultadas noutros meios de comunicação nacionais e internacionais); o correio 

eletrónico (relativo às informações que era encaminhadas todos os dias sobre eventos que 

ocorriam um pouco por toda a ilha); redes sociais (conteúdos que entidades, empresas e 

outros partilhavam nas redes sociais); a última categoria dizia respeito a ‘outra’, 

entendendo-se por isto denúncias de acidentes/emergência ou outros acontecimentos que 

eram relatados ao JM. A proveniência das fontes de informação, em todos os meses, foi 

para os media (com 8 em setembro, 145 em novembro e 60 em dezembro). Mais uma vez 

estes valores justificam-se com os dias em que estava encarregue da versão online do JM. 

Já em segundo lugar, os resultados foram diversos. Em novembro, foram as ‘outras’ 

fontes e em dezembro em ex équo, as provenientes do correio eletrónico e as ‘outras’ 

fontes. Em último lugar ficou sempre as ‘redes sociais’. 

 

 

Gráfico 3 - Notícias não agendadas - proveniência das informações 

Por fim, se anteriormente atendeu-se ao facto das notícias não agendadas para 

perceber a influência das fontes de informação, foi no gráfico 4 que foi analisada a 

tipologia das fontes para perceber quais as mais frequentes. Para isto, foi utilizada a teoria 
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avançada por Rogério Santos (1997), com a divisão a ser feita em fontes oficiais 

(instituições governamentais, partidos), fontes regulares (as que estão relacionadas com 

agências noticiosas, meios de comunicação, empresas, entre outros), fontes ocasionais 

(denúncias populares ou testemunhos de acontecimentos) e fontes não identificadas. O 

resultado acompanhou a tendência dos gráficos anteriores, com a grande proveniência a 

estar localizada nas fontes regulares, algo que aconteceu em todos os meses do estágio 

(11 em 23 possíveis em outubro; 156 em 262 possíveis em novembro; 60 em 123 

possíveis em dezembro). Aqui também se enquadram os trabalhos feitos por outros 

colegas da redação, que posteriormente reencaminham a informação para ser publicada 

na versão online do JM. Ao segundo lugar corresponderam as fontes oficiais, igualmente 

em todos os meses em que foi realizada a análise das notícias publicadas. O terceiro e 

quarto lugar, em novembro, foram ocupados, respetivamente, pelas fontes ocasionais e 

pelas fontes não identificadas. Em dezembro, os resultados indicam que se deu o reverso, 

com o terceiro lugar a ser das fontes não identificadas e o quarto das fontes ocasionais.  

  

 

Gráfico 4 - Tipologia de fontes de informação 
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5.4 – Considerações finais 

Na elaboração deste relatório de estágio, o principal propósito relacionava-se com 

tentar entender o funcionamento o funcionamento das rotinas de produção através das 

fontes dentro de um meio com as particularidades do JM, enquanto também se tinha em 

conta as mudanças que o online havia trazido. Primeiramente e de forma a fazer isto 

melhor, a primeira opção feita foi a descrição do estágio de 3 meses no JM, ao longo do 

qual tentou-se analisar mais em detalhe os aspetos que mais serviam a meta procurada 

para a pergunta de partida. Se de início o foco pudesse ser apenas a realização de notícias 

para o online, esta ideia foi logo posta de parte, pois os trabalhos realizados eram, em 

algumas ocasiões, realizados para as duas vertentes. 

Como fase seguinte da elaboração deste relatório de estágio e como de forma a dar 

início ao trabalho teórico existente, foi estabelecida a pergunta de partida e as respetivas 

hipóteses. Verificou-se então que apenas a primeira hipótese foi comprovada, em que “de 

facto reflete-se nos meios de comunicação locais uma maior aproximação com as fontes 

de informação”. Também se destaca que há uma grande afluência e um recurso cada vez 

maior ao online, dado que é considerado um dos palcos principais onde é feita a obtenção, 

tratamento e transmissão de informações. A necessidade de transmitir informações obriga 

a incutir uma maior velocidade na análise dos conteúdos, na sua verificação e até o 

encontro de ângulos novos para tratar um mesmo assunto, podendo-se referir estes como 

alguns dos principais constrangimentos enfrentados. O espaço disponível para a escrita 

também era uma das dificuldades enfrentadas, mais a nível da edição impressa. 

Pode-se então dizer que o objetivo que motivou a realização do estudo foi cumprido 

com brio e torna-se possível referir que as próprias rotinas de produção, com a entrada da 

Internet no jornalismo, transformaram-se radicalmente. Os pilares básicos destas 

mantêm-se, ao nível da estrutura destas, houve outros que refletem as alterações, como a 

frequência que são realizadas e a própria velocidade de concretização, que tem tendência 

para ser cada vez maior e embora isto possa indicar um maior sedentarismo, a capacidade 

de lidar com várias tarefas é entendida como um acrescento de qualidade às capacidades 

dos jornalistas. São estes aspetos relacionados com as rotinas de produção e o online que 

merecem um constante estudo, pois os diversos quadrantes estão em constante evolução. 
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Anexos 

 

Tema Data de 
publicação 

Dia da 
semana 

Editoria da 
notícia 

Agenda/Não 
agendado   

(Não 
agendado
) - Meio 

de 
receção 

Fonte de 
informação 

Meio em que 
foi publicada 

Mês de outubro 

Inauguração 
de Escola russa  

23/Out Terça-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 24) 

Hotel Four 
Views Baía 

recebe 
encontro 

farmacêutico 

23/Out Terça-
feira 

Região Agenda - Regulares Online 

Apresentação 
da 4ªa edição 

do Ecotrail 
Funchal – 
Madeira  

24/Out Quarta-
feira 

Desporto Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 25) 

Veleiro de 
instrução 

holandês em 
escala  

24/Out Quarta-
feira 

Região Agenda - Regulares Online/Impre
sso (dia 25) 

 

Juntos Pelo 
Povo reclama 

apoios a 
agricultores 

25/Out Quinta-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

Chuva deixa 
Monte com 

Água 
Acastanhada  

27/Out Sábado Aconteceu Não 
agendado 

Online - 
popular 

Ocasionais Online 

Reunião da 
Concelhia do 

PSD critica 
CMF 

27/Out Sábado Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 28) 

Brasil: PCP 
comenta 

Hadad 

28/Out Domingo Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 
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Brasil: Rui Rio 
comenta 
eleições 

28/Out Domingo Internacional Não 
agendado 

Online -
Media 

Regulares Online 

Brasil: 
Sondagens 

28/Out Domingo Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Brasil: 
Bolsonaro 
vence na 
Oceânia 

28/Out Domingo Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

José Mourinho 
vence jogo 

28/Out Domingo Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Veja 80 fotos 
de rali  

28/Out Domingo Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Governo apoia 
santa casa da 
misericórdia 

29/Out Segunda-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

JPP com 
projeto para 
frente-mar 

29/Out Segunda-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 30) 

PCP discute 
Orçamento de 

Estado 

29/Out Segunda-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 30) 

Festa da 
Castanha com 
produção fraca 

31/Out Quarta-
feira 

Região Agenda - Regulares Online 

Exposição de 
imagens de 

Nossa Senhora 

31/Out Quarta-
feira 

Religião Agenda - Ocasionais Online 

Vídeo 
helicóptero 

em Leicester 

31/Out Quarta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media  

Regulares Online 

PS elogia 
Bombeiros do 

Funchal 

31/Out Quarta-
feira 

Região  Agenda - Oficiais Online 

Tuna em 
digressão 
europeia 

31/Out Quarta-
feira 

Região Agenda - Ocasionais Online 

Ferry colide 
com guindaste 
em Barcelona 

31/Out Quarta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Ausente por folgas nos dias 19, 20, 21 e 26 

Mês de novembro 
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Jorge Jesus 
acordo com 

Benfica 

05/Nov Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media  

Regulares Online 

Rapto nos 
Camarões 

05/Nov Segunda-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

PCP com 
proposta de 

financiamento 
de hospital 

05/Nov Segunda-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 6) 

Dono do 
Mónaco 

suspeito de 
Corrupção 

06/Nov Terça-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Firmado 
protocolo 
entre GR e 
farmácias 

06/Nov Terça-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 7) 

Piloto 
madeirense 

em rali 
nacional a 

convite 

06/Nov Terça-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Ocasionais Online 

Secretária 
Regional em 
Estrasburgo 

06/Nov Terça-
feira 

Região  Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 7) 

Inauguração 
de exposição 

ambiental 

07/Nov Quarta-
feira 

Região Agenda - Ocasionais Online 

Cerimónia em 
corporação de 

bombeiros 

07/Nov Quarta-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 8) 

Convocatória 
seleção sub-21 

08/Nov Quinta-
feira 

Desporto Agenda  Regulares Online/Impre
sso (dia 9) 

Divulgação dos 
convocados 
Seleção A 

08/Nov Quinta-
feira 

Desporto Agenda  Regulares Online/Impre
sso (dia 9) 

Tiroteio em 
bar na 

Califórnia 

08/Nov Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Confrontos 
entre claques 

08/Nov Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online -
Media 

Regulares Online 
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do Benfica e 
Ajax 

Avião da SATA 
gera 

indignação 

10/Nov Sábado Região  Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Ocasionais Online 

Câmara de 
Lobos debate 

Direitos 
Humanos 

10/Nov Sábado Região Agenda - Oficiais Online 

Condutor foge 
de acidente 

10/Nov Sábado Aconteceu Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Não 
identificada 

Online 

Porto da Cruz 
discute 

tradições 

10/Nov Sábado Região Agenda - Oficiais Online 

Distritos em 
alerta amarelo 

10/Nov Sábado Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Inauguração 
de ponte em 

Maputo 

10/Nov Sábado Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Família 
atravessa 
chamas 

10/Nov Sábado Internacional Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Não 
identificada 

Online 

Museu da 
Imprensa 

aborda redes 
sociais 

10/Nov Sábado Região Agenda - Regulares Online 

Presidente da 
República 
visita Paris 

10/Nov Sábado Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Quilograma 
com nova 
medida 

10/Nov Sábado Economia Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online/Impre
sso (dia 11) 

Testamento de 
Amália 

Rodrigues 

10/Nov Sábado Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Vitória de 
Setúbal vence 

Feirense 

10/Nov Sábado Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Canal 
televisivo da 

FPF 

11/Nov Domingo Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 
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transmitido 
em operadoras 

CDU aborda 
reformas 

11/Nov Domingo Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 12) 

Balanço 
incêndios  

11/Nov Domingo Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Paquete 
Funchal à 

venda 

11/Nov Domingo Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online/Impre
sso (dia 12) 

Presidente da 
República 

celebra 
armistício 

11/Nov Domingo Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Deputada 
descobre 

homicídio de 
familiar 

11/Nov Domingo Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Vistos gold: 
Investimento 
duplica em 

outubro 

11/Nov Domingo Economia Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Susto em avião 
da Transavia 

11/Nov Domingo Região Não 
agendado 

Online –
mail 

Ocasionais Online 

António Costa 
em polémica 
com forcado 

12/Nov Segunda-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Ocasionais Online 

Avião da 
Transavia 
desviado 

aterra em Faro 

12/Nov Segunda-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Brexit afasta 
trabalhadores 

12/Nov Segunda-
feira 

Comunidades Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Bruno de 
Carvalho 
indiciado 

12/Nov Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Bruno de 
Carvalho e 
Juventude 

Leonina 

12/Nov Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Localidade 
sem espaço no 

cemitério 

12/Nov Segunda-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Ocasionais Online 
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Aviso de 
médico para 

Dia da 
Diabetes 

12/Nov Segunda-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Escola do 
Funchal 
discute 
eleições 

12/Nov Segunda-
feira 

Regional Agenda - Regulares Online 

FAP aborda 
incidente 
Transavia 

12/Nov Segunda-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Oficiais Online 

Funchal assina 
acordo com 
cidade de 

Kauai 

12/Nov Segunda-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 13) 

Higuaín e 
Ronaldo 
expulsos 

12/Nov Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Homem 
condenado em 

Coimbra 

12/Nov Segunda-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Início de 
instrução do 
‘E-toupeira’ 

12/Nov Segunda-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Katia Aveiro 
recebe visita 
especial no 

Brasil 

12/Nov Segunda-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Regulares Online 

Marcel Keizer 
quer títulos 

12/Nov Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Messi recebe 
prémio 

12/Nov Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado  

Online - 
Media 

Regulares Online 

MP pede 
julgamento de 

seguranças 

12/Nov Segunda-
feira 

Nacional Não 
agendado  

Online - 
Media 

Regulares Online 

Paulo Neves 
acusa Governo 

12/Nov Segunda-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Oficiais Online/Impre
sso (dia 13) 

Recusa em 
assinar multas 

12/Nov Segunda-
feira 

Nacional Não 
agendado  

Online - 
Media 

Não 
identificada 

Online 

Porto Santo 
com evento 

sobre Biosfera 

12/Nov Segunda-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 
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Pyongyang 
retira minas 

12/Nov Segunda-
feira 

Internacional Não 
agendado  

Online - 
Media 

Regulares Online 

Surto de Sarna 
descoberto 

12/Nov Segunda-
feira 

Nacional Não 
agendado  

Online - 
Media 

Regulares Online/Impre
sso (dia 13) 

Solari 
treinador do 
Real Madrid 

12/Nov Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado  

Online - 
Media 

Regulares Online/Impre
sso (dia 13) 

Vídeo viral de 
salmões  

12/Nov Segunda-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Ocasionais Online 

Brexit em 48 
horas 

13/Nov Terça-
feira 

Comunidades Não 
agendado  

Online - 
Media 

Regulares Online 

Chefe de 
exército líbia 

recusa 
conferência 

13/Nov Terça-
feira 

Internacional Não 
agendado  

Online - 
Media 

Regulares Online 

CMF celebra 
dia do mar 

13/Nov Terça-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

Libertado por 
excesso de 

prisão 

13/Nov Terça-
feira 

Nacional Não 
agendado  

Online - 
Media 

Regulares Online 

Ministro da 
defesa fala de 

inventário 

13/Nov Terça-
feira 

Nacional Não 
agendado  

Online - 
Media 

Oficiais Online 

Nacional reage 
a notícias 

13/Nov Terça-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
mail 

Regulares Online 

Mercado 
imobiliário 
discuta na 

Uma 

13/Nov Terça-
feira 

Região Agenda - Regulares Online 

Portuguesa 
esconde filha 

13/Nov Terça-
feira 

Nacional Não 
agendado  

Online - 
Media 

Regulares Online 

Calheta mostra 
como foi 

rampa de rali 

14/Nov Terça-
feira 

Região Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Oficiais Online 

MIUT em 
crescimento  

14/Nov Terça-
feira 

Desporto Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 15) 

Rapaz com 
paralisia alvo 
de bullying 

14/Nov Terça-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Regulares Online 

Amnistia 
Internacional 

15/Nov Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 
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denuncia 
Marrocos 

Atrasos na TAP 15/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Brexit: 
Governo deve 

recuar 

15/Nov Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Suspeitos de 
Alcochete 

podem sair em 
liberdade 

15/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Dirigentes do 
Sporting 

libertados 

15/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Ciclista 
português 

suspenso por 
doping 

15/Nov Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Conferência 
sobre Darwin 

15/Nov Quinta-
feira 

Região Agenda - Regulares Online 

Parlamento 
sul-africano 

autoriza 
expropriações 

15/Nov Quinta-
feira 

Comunidades Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Descoberta 
nova imagem 

de Cristo  

15/Nov Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Dinamarca 
com centro 

para 
antibióticos 

15/Nov Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Dívidas levam 
a despejo de 

Escola  

15/Nov Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Media 

Oficiais Online 

Duplo Arco-Íris 
motiva 

curiosidade 

15/Nov Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Ocasionais Online 

Economia do 
Mar emprega 

milhares 

15/Nov Quinta-
feira 

Economia Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Enfermeiros 
exigem justiça 

15/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 
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Família em 
hospital 
devido a 
braseiro 

15/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Fibra ótica 
com mais 

subscrições 

15/Nov Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Presidente do 
Sporting 

ouvido pela PJ 

15/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

GNR salva 
vidas 

15/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Oficiais Online 

Governo 
Israelita em 

eleições 

15/Nov Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Hungria recusa 
visita a 

migrantes 

15/Nov Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Instituto em 
competição 

escolar 

15/Nov Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online –
mail 

Oficiais Online 

Carlos Queiroz 
leva Irão a 

vitória 

15/Nov Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

ISAL com aula 
com deputada 

madeirense 

15/Nov Quinta-
feira 

Economia Não 
agendado 

Online - 
mail 

Oficiais Online 

Português 
candidato a 

federação de 
motociclismo 

15/Nov Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Jovem de 16 
anos 

desaparecida 

15/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Não 
identificada 

Online 

Jovem de 17 
anos detido 

por agressões 

15/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Oficiais Online 

Kevin 
Rodrigues na 

Selecção 

15/Nov Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 
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LeBron James 
com recorde 

na NBA 

15/Nov Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Liga inglesa 
adota VAR 

15/Nov Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Madeirense 
casa-se na ‘SIC’ 

15/Nov Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Ocasionais Online 

Atleta 
madeirense 
campeão do 

mundo 

15/Nov Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Não 
identificada 

Online 

MasterChef 
Suécia na 
Madeira 

15/Nov Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
mail 

Oficiais Online 

MP considera 
recurso 

15/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Peripécia de 
Ministro 
Japonês 

15/Nov Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

MNE saudita 
recusa 

politização 

15/Nov Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

MP pede 
condenação 

15/Nov Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Theresa May 
afirma 

continuar  

15/Nov Quinta-
feira 

Comunidades Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Polícia prende 
dono e adota 

cão 

15/Nov Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Presépio de 
areia no 
Vaticano 

15/Nov Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Corrupção em 
Pedrogão 
Grande 

15/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Oficiais Online 

PS e alterações 
à lei laboral 

15/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Oficiais Online 

Alerta 
meteorológico 

na Madeira 

15/Nov Quinta-
feira 

Região  Não 
agendado 

Online - 
mail 

Ocasionais Online 
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Tondela 
vendido a 

grupo chinês 

15/Nov Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Darwin na 
Madeira 

discutido na 
Uma 

16/Nov Sexta-
feira 

Região Agenda -  Online/Impre
sso (dia 17) 

Medicamentos 
originam 
protesto 

16/Nov Sexta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
mail 

Regulares Online 

PSD acusa 
CMF sobre IMI 

20/Nov Terça-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
telef 

Oficiais Online/Impre
sso (dia 21) 

Milhares de 
venezuelanos 
com emprego 

na Madeira 

21/Nov Quarta-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

Vida e Letras 
de Chico 

Buarque num 
livro 

21/Nov Quarta-
feira 

Palcos Não 
agendado 

Online -
Media 

Ocasionais Online 

Borba: 
Especialista 

aponta causas 

21/Nov Quarta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online -
Media 

Ocasionais Online 

Borba: 
Santana Lopes 

critica 
Governo 

21/Nov Quarta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online -
Media 

Oficiais Online 

Governo do 
Kosovo 
premeia 
seleção 

21/Nov Quarta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online -
Media 

Regulares Online 

Investimento 
do Grupo 
Pestana 

21/Nov Quarta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online -
Media 

Regulares Online 

Presidente do 
GR visita 

empresa de 
jardinagem 

21/Nov Quarta-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

JPP critica 
‘esmolas’ do 

GR 

21/Nov Quarta-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 
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Ministro 
israelita 

ameaça Hamas 

21/Nov Quarta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online -
Media 

Regulares Online 

Nazaré com 
torneio de 

futebol de rua 

21/Nov Quarta-
feira 

Desporto Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 22) 

Nudez em 
novo reality 
show da TVI 

21/Nov Quarta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online -
Media 

Regulares Online 

Projeto de 
prevenção 
mobiliza 
alunos 

21/Nov Quarta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
mail 

Ocasionais Online 

Ricardo 
Nascimento 

elogia 
presidente do 

GR 

21/Nov Quarta-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

Escolas em 
olimpíadas da 

Europa 

21/Nov Quarta-
feira 

Região – 
Inclueuropa 

Agenda - Oficiais Online 

Terminou 
inspeção ao 

Estádio da Luz 

21/Nov Quarta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online -
Media 

Regulares Online 

Venda de 
carros 

elétricos sobe 

21/Nov Quarta-
feira 

Economia Não 
agendado 

Online -
Media 

Regulares Online 

Academia das 
Carnes altera 

estatuto 

24/Nov Sábado Região Não 
agendado 

Online - 
mail 

Regulares Online 

Acidente grave 
motiva 

ambulâncias 

24/Nov Sábado Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Ocasionais Online 

Protestos 
coletes 

amarelos em 
Paris 

24/Nov Sábado Internacional Não 
agendado 

Online -
Media 

Regulares Online 

Brexit: 
solidariedade 
entre os 27 

estados 

24/Nov Sábado Comunidades Não 
agendado 

Online -
Media 

Regulares Online 
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CDS comenta 
Orçamento 

Regional 

24/Nov Sábado Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 25) 

Cristiano 
Ronaldo 

estrela da 
MEO 

24/Nov Sábado Região Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Ocasionais Online 

Embrulho 
suspeito 

motiva polícia 

24/Nov Sábado Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 

Brexit: 
Espanha 

acorda voto 

24/Nov Sábado Internacional Não 
agendado 

Online -
Media 

Regulares Online/Impre
sso (dia 25) 

Homem 
atingido por 

árvore 

24/Nov Sábado Nacional Não 
agendado 

Online -
Media 

Regulares Online 

Revista de 
Imprensa JM 

24/Nov Sábado Região Agenda - Não 
identificada 

Online 

Jogadores da 
Juventus 

contra 
violência 

doméstica 

24/Nov Sábado Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Macau em BTL 
de 2019 

24/Nov Sábado Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Oficiais Online 

Madeira 
promovida em 

Bruxelas 

24/Nov Sábado Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 25) 

Sindicato de 
Médicos acusa 

SESARAM 

24/Nov Sábado Região Não 
agendado 

Online - 
mail 

Ocasionais Online 

Nacional 
empata  

24/Nov Sábado Desporto Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 

Pai Natal no 
Madeira 
Shopping 

24/Nov Sábado Região Agenda - Regulares Online 

PCP critica GR 
sobre táxis 

24/Nov Sábado Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 25) 

Treinador 
português em 
1º no México 

24/Nov Sábado Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 
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Suspeita de 
embrulho 

encerra Ruas 

24/Nov Sábado Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 

Portugal e 
Angola 

mediadores 

24/Nov Sábado Economia Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

PSP aborda 
embrulho 
suspeito 

24/Nov Sábado Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 

Ronaldo bate 
recordes na 

Juventus 

24/Nov Sábado Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Sérgio Ramos 
desmente 
acusações 

24/Nov Sábado Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Navio da MSC 
pela 1ª vez na 

Madeira 

24/Nov Sábado Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Ocasionais Online 

Vídeo de 
chegada do 

navio da MSC 

24/Nov Sábado Região Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Ocasionais Online 

Voo declara 
emergência 

sobre Escócia 

24/Nov Sábado Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

BE denuncia 
chantagem 

25/Nov Domingo Região Agenda - Oficiais Online 

Bombeiros 
saem para 
incêndio 

25/Nov Domingo Aconteceu Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 

Incêndio a ser 
combatido por 

duas 
corporações 

25/Nov Domingo Aconteceu Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 

Bombeiros 
reabrem 

estrada após 
incêndio 

25/Nov Domingo Aconteceu Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 

Brexit: acordo 
cumpre 

referendo 

25/Nov Domingo Comunidades Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Brexit: 
intenção de 

25/Nov Domingo Comunidades Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 
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acordo 
Espanha-Reino 

Unido 

Bruno Alves 
marca em 

Itália 

25/Nov Domingo Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Calheta com 
finalista em 

concurso 

25/Nov Domingo Região Não 
agendado 

Online - 
mail 

Ocasionais Online 

Depressão a 
caminho dos 

Açores 

25/Nov Domingo Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Ocasionais Online 

Maradona leva 
equipa à final 

25/Nov Domingo Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Alonso sai da 
F1 

25/Nov Domingo Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Não 
identificada 

Online 

Final entre 
Boca Juniors e 

River Plate 
adiada 

25/Nov Domingo Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Revista de 
Imprensa JM 

25/Nov Domingo Região Agenda - Não 
identificada 

Online 

Piloto 
madeirense dá 

presente a 
criança com 

necessidades 

25/Nov Domingo Região Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Ocasionais Online 

Lenços 
brancos nos 

Barreiros 

25/Nov Domingo Desporto Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 

União e 
Marítimo a 

perder 

25/Nov Domingo Desporto Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 

Marítimo 
eliminado da 

Taça de 
Portugal 

25/Nov Domingo Desporto Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 

Inundações 
em Iraque 

fazem vítimas 
mortais 

25/Nov  Domingo Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 
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Portuguesa 
organiza 

corrida em 
Caracas 

25/Nov Domingo Comunidades Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

PS pede 
combate à 
violência 

doméstica 

25/Nov Domingo Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Oficiais Online 

Queda de 
mulher motiva 

auxílio de 
bombeiros 

25/Nov Domingo Aconteceu Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Ocasionais Online 

Ciclista 
organizou 
passeio na 
Madeira 

25/Nov Domingo Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Ocasionais Online 

Suíça rejeita 
subsídio para 

vacas 

25/Nov Domingo Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Toy deixa 
Funchal ao 

rubro 

25/Nov Domingo Região Agenda - Ocasionais Online 

União fora da 
Taça de 
Portugal 

25/Nov Domingo Desporto Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 

Vaia 
monumental 
nos Barreiros 

25/Nov Domingo Desporto Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 

Velas 
responsáveis 
por incêndio 

25/Nov Domingo Aconteceu Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 

Vídeo mostra 
despero do 

Boca Juniors 

25/Nov Domingo Desporto Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Regulares Online 

Vídeo mostra 
aparato do 

incêndio 

25/Nov Domingo Aconteceu Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Ocasionais Online 

Dança de 
Ronaldo alvo 

de gozo 

26/Nov Domingo Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 
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Liceu discute 
psicologia 
positiva 

26/Nov Segunda-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 27) 

Polícia 
mobilizada 

para acidente 

26/Nov Segunda-
feira 

Aconteceu Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Ocasionais Online 

Taxa de 
ocupação na 

Madeira 
diminui 

26/Nov Segunda-
feira 

Economia Não 
agendado 

Online - 
mail 

Oficiais Online/Impre
sso (dia 27) 

Albuquerque 
critica partidos 

27/Nov Terça-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

Acidente 
aparatoso na 

Via Rápida 

27/Nov  Terça-
feira 

Aconteceu Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Ocasionais Online 

Associação 
britânica 
destaca 
Madeira 

27/Nov Terça-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
mail 

Regulares Online 

Brexit: Justiça 
analisa saída 

27/Nov Terça-
feira 

Comunidades Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Consequências 
de tempestade 

nos Açores 

27/Nov Terça-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Cientistas 
discutem 

nanomateriais 

27/Nov Terça-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
mail 

Regulares Online 

CONMEBOL 
analisa Boca 

Juniors e River 
Plate 

27/Nov Terça-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Cristiano 
Ronaldo 
espanta 
equipa 

27/Nov Terça-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Não 
identificada 

 

Online 

Apresentação 
Dakar 2019 

27/Nov Terça-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Delta Air Lines 
voa para 
Açores 

27/Nov Terça-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 
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Deputado do 
PSD critica 
secretário 

27/Nov Tera-
feira 

Região Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Oficiais Online 

Diferença de 
medicamentos 
entre hospitais 

e farmácias 

27/Nov Terça-
feira 

Economia Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Erdogan avisa 
Chipre 

27/Nov Terça-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Essência do 
Vinho 

conquista 
Funchal 

27/Nov Terça-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

Eletricidade 
em Portugal 

cara 

27/Nov Terça-
feira 

Economia Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Autoridades 
avisadas sobre 

Borba 

27/Nov Terça-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Iguarias 
madeirenses à 

prova em 
Bruxelas 

27/Nov Terça-
feira 

Região Agenda - Regulares Online 

Instabilidade e 
Brexit são 
riscos para 

bancos 

27/Nov Terça-
feira 

Economia Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Jornalistas 
madeirenses 
visitam Binter 

27/Nov Terça-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Ocasionais Online 

Milhares 
visitam 

pavilhão em 
Bienal 

27/Nov Terça-
feira 

Palcos Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Brexit: May 
contraria 

Trump 

27/Nov Terça-
feira 

Comunidades Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Maduro 
admite crise e 

pede ajuda 

27/Nov Terça-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 
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Petit novo 
treinador 
Marítimo 

27/Nov Terça-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Ocasionais Online 

Presidente da 
China começa 
visita europeia 

27/Nov Terça-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Presidente do 
Boca Juniors 
recusa jogo 

27/Nov Terça-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Projeto para 
centro de 

negócios em 
Leiria 

27/Nov Terça-
feira 

Economia Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

PSD apoia CDS 
em proposta 
de ‘spread’ 

para Madeira 

27/Nov Terça-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

PTP protesta 
contra preços 

de voos 
Caracas-Lisboa 

27/Nov Terça-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 28) 

Ronaldo à 
beira de mais 
um recorde 

27/Nov Terça-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Não 
identificada 

Online 

Sara Madruga 
da Costa 
comenta 

geringonça 

27/Nov Terça-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
mail 

Oficiais Online 

Seca leva 
afegãos a 

vender filhos 

27/Nov Terça-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Estado de 
viaturas 

queimadas na 
Ponta do Sol 

27/Nov Terça-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Ocasionais Online 

Vídeo de 
Bandolins em 

Bruxelas 

27/Nov Terça-
feira 

Região Agenda - Regulares Online 

Venezuela: 
EUA 

condenam 

27/Nov Terça-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 
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funcionário 
PDVSA 

Viaturas 
vandalizadas 
Ponta do Sol 

em vários 
locais 

27/Nov Terça-
feira 

Aconteceu Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Ocasionais Online 

Boi torna-se 
viral 

28/Nov Quarta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Regulares Online 

Suicídio de 
guarda 

prisional 

28/Nov Quarta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Prada justifica 
campo de 

golfe 

28/Nov Quarta-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 29) 

Funchal recebe 
prova de 

orientação 

28/Nov Quarta-
feira 

Desporto Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 29) 

Tempestade 
de areia 
‘engole’ 

28/Nov Quarta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Youtuber 
causa pânico 

sobre artigo 13 

28/Nov Quarta-
feira 

Pessoas Não 
agendado 

Online - 
Media 

Não 
identificada 

Online/Impre
sso (dia 29) 

ACIF em 
evento nas 

Canárias 

29/Nov Quinta-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

África do Sul 
com novas leis 
para petróleo 

29/Nov Quinta-
feira 

Comunidades Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Albuquerque 
destaca 
Churchill 

29/Nov Quinta-
feira 

Palcos Agenda - Oficiais Online 

Peça de teatro 
com bilhetes 
disponíveis 

29/Nov Quinta-
feira 

Palcos Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Ocasionais Online 

Borba: 
Seguradoras 

falam de 
vítimas 

29/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 
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Cais recebe 
encontro 
Porsche 

29/Nov Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Outra -  
(Entrevist

a) 

Ocasionais Online 

CDS concorda 
com decisão 

camarária 

29/Nov Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
mail 

Oficiais Online 

CDS critica 
CMF 

29/Nov Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
mail 

Oficiais Online 

PSD aborda 
decisões CMF 

29/Nov Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
mail 

Oficiais Online 

Coca-Cola 
inicia 

festividades 

29/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online – 
Redes 
Sociais 

Ocasionais Online 

Comissão 
Europeia 

responde a 
youtuber 

29/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Oficiais Online 

Concurso de 
Anjos já tem 
vencedores 

29/Nov Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Ocasionais Online 

Alerta para 
campanha 

fraudulenta 

29/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Borba: 
Descoberto 

mais um corpo 

29/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Cristina 
Ferreira ‘caça’ 
colaboradora 

29/Nov Quinta-
feira 

Palcos Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Estado 
arrecadou mil 

milhões em 
impostos 

29/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Festividades 
de Natal e Fim 

de ano 
arrancam 

29/Nov Quinta-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

Greve parcial 
dos juízes 

29/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

JPP promove 
jornadas de 
economia 

29/Nov Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
mail 

Oficiais Online 
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Vigilantes em 
formação 

29/Nov Quinta-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

Merkel pede 
contenção a 

Ucrânia 

29/Nov Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Moda Madeira 
começa 
amanhã 

29/Nov Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
mail 

Ocasionais Online 

Mulher 
barrica-se em 

França 

29/Nov Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

O.E aprovado 
na Assembleia 
da República 

29/Nov Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Última etapa 
de circuito 
regional de 

surf 

29/Nov Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
mail 

Oficiais Online 

Porto Santo 
com PDM 
suspenso 

29/Nov Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
mail 

Oficiais Online 

Portugal em 7º 
na FIFA 

29/Nov Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

PS critica 
impostos 

29/Nov Quinta-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

Reggae 
património 
imaterial 
UNESCO 

29/Nov Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Rui Vitória 
continua no 

Benfica 

29/Nov Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

SIC revela 
Padre Rebelde 

na Madeira 

29/Nov Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Media 

Ocasionais Online 

UNICEF 
angaria fundos 

para 
Venezuela 

29/Nov Quinta-
feira 

Comunidades Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Ausente por folgas nos dias 1,2,3,4,9,17,18,19,23 e 30 

Mês de dezembro 
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Cerimónia Dia 
da deficiência 

03/Dez Segunda-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 4) 

Navio-escola 
norueguês vai 

passar pelo 
Funchal 

03/Dez Segunda-
feira 

Região Agenda - Regulares Online 

Maradona 
tenta agredir 

adeptos 

03/Dez Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Museu da 
Imprensa com 

exposição 
natalícia 

03/Dez Segunda-
feira 

Palcos Não 
agendado 

Online - 
mail 

Oficais Online/Impre
sso (dia 4) 

Portugal joga 
contra Suíça 

03/Dez Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Aluno de 
excelência 
premiados 

04/Dez Terça-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 5) 

DJ acusado de 
sexismo 

04/Dez Terça-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Redes 
Sociais 

Ocasionais Online 

Escola 
Secundária 

discute 
alterações 
climáticas 

04/Dez Terça-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 5) 

Encontro dos 
amigos FIAT 

04/Dez Terça-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Mail 

Não 
identificada 

Online/Impre
sso (dia 5) 

Sorteio de 
Modrić 
envolve 
Ronaldo 

04/Dez Terça-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Veleiro 
norueguês no 

Funchal – 
visita ao navio 

04/Dez Terça-
feira 

Região Agenda - Regulares Online/Impre
sso (dia 5) 

Recorde de 
temperatura 

em dezembro 

05/Dez Quarta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Oficiais Online/Impre
sso (dia 6) 

Detido por 
agressão a 

companheira  

05/Dez Quarta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 
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Carpinteiro 
holandês 

constrói arca 
de Noé 

05/Dez Quarta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Paquete 
Funchal 
vendido  

05/Dez Quarta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online – 
Media 

Regulares Online/Impre
sso (dia 6) 

Temperatura 
bate recorde 

05/Dez Quarta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Oficiais Online 

A.D Camacha 
faz visita 
solidária 

06/Dez Quinta-
feira 

Região Agenda - Ocasionais Online 

Albuquerque 
junta-se a 
reunião de 
emigrantes 

06/Dez Quinta-
feira 

Comunidades Agenda - Oficiais Online 

Comentário 
sobre Bola de 

Ouro 

06/Dez Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Brexit: May 
ganha novos 

apoios 

06/Dez Quinta-
feira 

Comunidades Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

CDU acusa 
Câmara do 
Funchal de 

incumpriment
o 

06/Dez Quinta-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

Eurodeputada 
madeirense 

com propostas 
aprovadas 

06/Dez Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online – 
Mail 

Oficiais Online 

Coreia do 
Norte testa 

misseis 

06/Dez Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Eleanor de ’60 
segundos’ à 

venda 

06/Dez Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Filme 
biográfico 

lidera 
nomeações  

06/Dez Quinta-
feira 

Palcos Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 
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Fugitivo 
responde à 
polícia no 
Facebook 

06/Dez Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Redes 
Sociais 

Não 
identificada 

Online 

Governo 
aprova 20 

milhões para 
habitação 

06/Dez Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Mail 

Oficiais Online 

Homem 
espancado por 

multidão 

06/Dez Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Leonardo 
Jardim recusa 

Al-Nasr 

06/Dez Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Montalegre 
alarga estádio 
para Benfica 

06/Dez Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Papa vai a Abu 
Dahbi 

06/Dez Quinta-
feira 

Religião Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Paquete 
Funchal vai 

para Liverpool 

06/Dez Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Media 

Não 
identificada 

Online 

Parlamento 
ucraniano põe 
fim a tratado 
com Rússia 

06/Dez Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Reclusas 
sofrem 

overdose 

06/Dez Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Reforço já 
treina no 
Nacional 

06/Dez Quinta-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Ocasionais Online 

Rui Nunes 
reconduzido 

na Cruz 
Vermelha 

06/Dez Quinta-
feira 

Região Agenda - Regulares Online 

Preço da 
árvore mais 

cara da Europa 

06/Dez Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Turismo em 
2018 recorde 

06/Dez Quinta-
feira 

Economia Não 
agendado 

Online - 
Media 

Oficiais Online 
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Motards fazem 
visita solidária 

06/Dez Quinta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Mail 

Ocasionais Online 

Viatura 
consumida 

pelas chamas 

06/Dez Quinta-
feira 

Aconteceu Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Não 
identificada 

Online 

Bolo de Mel 
com tamanho 

recorde 

08/Dez Sábado Região Agenda - Regulares Online/Impre
sso (dia 9) 

Coletes 
amarelos 

apostam na 
violência 

08/Dez Sábado Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Encontro do 
Porsche Club 

Madeira 

08/Dez Sábado Região Agenda - Regulares Online/Impre
sso (dia 9) 

Rochez foco na 
Sport TV 

08/Dez Sábado Desporto Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 

Vice-
presidente do 
Nacional faz 

críticas 

09/Dez Domingo Desporto Agenda - Regulares Online/Impre
sso (dia 10) 

‘Natal na 
Praça’ invade 

Mercado  

09/Dez Domingo Região Agenda - Regulares Online/Impre
sso (dia 10) 

ARM chega a 
acordo com 
sindicatos 

10/Dez Segunda-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Mail 

Oficiais Online/Impre
sso (dia 11) 

Descubra as 10 
previsões mais 

loucas para 
2019 

10/Dez Segunda-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Ginasta 
português 
vence na 
Polónia 

10/Dez Segunda-
feira 

Palcos Não 
agendado 

Online - 
Redes 
Sociais 

Ocasionais Online 

Homem ferido 
em parapente 

10/Dez Segunda-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Não 
identificada 

Online 

Daniel Ramos 
sai do Chaves 

10/Dez Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Queda em rua 
leva mulher ao 

hospital 

10/Dez Segunda-
feira 

Aconteceu Não 
agendado 

Online -
Outra 

Não 
identificada 

Online 
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Queimada na 
Quinta Grande 

10/Dez Segunda-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Não 
identificada 

Online 

Ronaldo 
anuncia 

casamento 

10/Dez Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Ronaldo fala 
de momentos 
difíceis da vida 

10/Dez Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Ronaldo elege 
equipa e fala 

de Messi 

10/Dez Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Veículo 
queimado em 

Câmara de 
Lobos 

10/Dez Segunda-
feira 

Aconteceu Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Não 
identificada 

Online 

‘Monas Lisas’ 
com sessão 

extra 

17/Dez Segunda-
feira 

Palcos Não 
agendado 

Online - 
Outra  

Ocasionais Online 

Avião da TAP 
aborta 

aterragem em 
Manchester 

17/Dez Segunda-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online – 
Media 

Regulares Online 

Sporting e 
Benfica na Liga 

Europa 

17/Dez Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 

Brexit: data 
para votação 

de saída 

17/Dez Segunda-
feira 

Comunidades Não 
agendado 

Online – 
Media 

Regulares Online 

Bruno de 
Carvalho 
escritor 

17/Dez Segunda-
feira 

Palcos Não 
agendado 

Online – 
Media 

Regulares Online 

Comandante 
da ZMM visita 

tropas no 
Iraque 

17/Dez Segunda-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

Embraer e 
Boeing em 

joint-venture 

17/Dez Segunda-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

F.C. Porto em 
Liga dos 

Campeões 

17/Dez Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Não 
identificada 

Online 
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Gedson 
Fernandes em 

Golden Boy 

17/Dez Segunda-
feira 

Desporto Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Grandes lojas 
com aumento 
de consumo 

17/Dez Segunda-
feira 

Economia Não 
agendado 

Online - 
Mail 

Oficiais Online/Impre
sso (dia 18) 

Grupo chinês 
constrói 
parque  

17/Dez Segunda-
feira 

Internacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Homem 
assistido no 

Funchal 

17/Dez Segunda-
feira 

Aconteceu Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Oficiais Online 

Jeremy Corbin 
apresenta 
moção de 
censura 

17/Dez Segunda-
feira 

Comunidades Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Luz mais 
barata em 

tarifas sociais 

17/Dez Segunda-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Regulares Online 

Madeirense 
em ‘Casados’ 

desiludido com 
esposa 

17/Dez Segunda-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Media 

Não 
identificada 

Online 

MP abre 
inquérito 

sobre acidente 
INEM 

17/Dez Segunda-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Media 

Não 
identificada 

Online 

Incêndio na 
Índia faz 
vítimas 
mortais 

17/Dez Segunda-
feira 

Internacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Proposta de 
eurodeputada 

madeirense 
aprovada 

17/Dez Segunda-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online/Impre
sso (dia 18) 

PSD leva 
famílias ao 

circo 

17/Dez Segunda-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Mail 

Oficiais Online 

PSD reage a 
adversários 

políticos 

17/Dez Segunda-
feira 

Região Não 
agendado  

Online - 
Mail 

Oficiais Online 
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Refinaria no 
Rio de Janeiro 

a arder 

17/Dez Segunda-
feira 

Internacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Sindicato de 
Enfermeiros 

admite novas 
formas de luta 

17/Dez Segunda-
feira 

Nacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Supermercado 
evacuado em 

Inglaterra 

17/Dez Segunda-
feira 

Comunidades Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Unidade de 
Intervenção 
acionada por 
fuga de gás 

17/Dez Segunda-
feira 

Região Não 
agendado  

Online - 
Outra 

Não 
identificada 

Online 

Mourinho de 
saída do Man. 

United 

18/Dez Terça-
feira 

Desporto Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Senhora 
socorrida  

18/Dez Terça-
feira 

Aconteceu Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Não 
identificada 

Online 

Diversos voos 
cancelados 

19/Dez Quarta-
feira 

Região Não 
agendado  

Online – 
Redes 
Sociais 

Não 
identificada 

Online 

Paulo Neves 
fala em miopia 
para a Madeira 

19/Dez Quarta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Oficiais Online 

Porto Santo 
com recorde 

na chuva 

19/Dez Quarta-
feira 

Região Não 
agendado  

Online -
Mail 

Oficiais Online 

PSD fala sobre 
desemprego 

19/Dez Quarta-
feira 

Região Não 
agendado  

Online - 
Mail 

Oficiais Online 

Novidade da 
Noite do 
Mercado 

19/Dez Quarta-
feira 

Região Não 
agendado  

Online – 
Mail 

Oficiais Online 

Camisola de 
Ronaldo 
leiloada 

20/Dez Quinta-
feira 

Região Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Casa do Povo 
da Camacha 

promove 
missa 

20/Dez Quinta-
feira 

Região Não 
agendado  

Online - 
Outra 

Ocasionais Online/Impre
sso (dia 21) 

Cliff Bay 
presente em 

20/Dez Quinta-
feira 

Região Não 
agendado  

Online - 
Mail 

Regulares Online 
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guia mundial 
de turismo 

Dolores Aveiro 
brilha em 

missa  

20/Dez Quinta-
feira 

Região Não 
agendado  

Online - 
Redes 
Sociais 

Ocasionais Online 

Franceses 
ficam na Síria 

20/Dez Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Governo 
reforça verbas 

do FEDER 

20/Dez Quinta-
feira 

Região Não 
agendado  

Online - 
Mail 

Oficiais Online 

Prestações das 
casas mais 

caras 

20/Dez Quinta-
feira 

Economia Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Harvey 
Weinstein vai 
a julgamento 

20/Dez Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Horários do 
Funchal critica 

CMF 

20/Dez Quinta-
feira 

Região Não 
agendado  

Online - 
Mail 

Regulares Online 

IDE com 
aprovação de 

100% 

20/Dez Quinta-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

Lançado alerta 
de tsunami na 

Rússia 

20/Dez Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Marinha 
espanhola 

resgata 
imigrantes 

20/Dez Quinta-
feira 

Internacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Marinha 
homologa 
primeira 
mulher 

submarinista 

20/Dez Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

‘Phone-ix’ 
termina 

operações 

20/Dez Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

PJ detém 
suspeitos de 

tráfico de 
crianças 

20/Dez Quinta-
feira 

Nacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 
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TUI atribui 
onze prémios 

ao Grupo 
PortoBay 

20/Dez Quinta-
feira 

Economia Não 
agendado 

Online - 
Mail 

Regulares Online/Impre
sso (dia 21) 

‘Coletes 
amarelos’ 

ganham forma 

21/Dez Sexta-
feira 

Região Agenda - Regulares Online 

Aeroporto de 
Gatwick 

novamente 
encerrado 

21/Dez Sexta-
feira 

Internacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Agente da 
polícia desafia 

‘coletes 
amarelos’ 

21/Dez Sexta-
feira 

Nacional Não 
agendado  

Online – 
Redes 
Sociais 

Ocasionais Online 

Animador de 
rádio salva 
pessoa com 

overdose 

21/Dez Sexta-
feira 

Internacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Autoridade da 
Concorrência 
faz buscas em 

operadoras 

21/Dez Sexta-
feira 

Economia Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Câmara de 
Lobos organiza 
noite do ‘Mar-

cado’ 

21/Dez Sexta-
feira 

Palcos Não 
agendado 

Online - 
Mail 

Oficiais Online 

Detido autor 
do ataque ao 
Charlie Hebdo 

21/Dez Sexta-
feira 

Internacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Jogador do 
Boavista veste 
colete amarelo 

21/Dez Sexta-
feira 

Nacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Ocasionais Online 

JPP agradado 
com mudanças 

nos apoios 
oncológicos 

21/Dez Sexta-
feira 

Região Não 
agendado 

Online - 
Mail 

Oficiais Online 

Madeira 
afetada por 
atrasos em 

Lisboa 

21/Dez Sexta-
feira 

Nacional Não 
agendado 

Online - 
Outra 

Regulares Online 
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‘Coletes 
amarelos’ no 

Funchal 

21/Dez Sexta-
feira 

Região Agenda - Regulares Online 

PortoBay 
compra hotel 

no Porto 

21/Dez Sexta-
feira 

Economia Não 
agendado 

Online - 
Mail 

Regulares Online 

Presidente da 
Assembleia 

Legislativa dá 
cumprimentos 

21/Dez Sexta-
feira 

Região Agenda - Oficiais Online 

Prisão 
preventiva 

para suspeitos 
de tráfico 

21/Dez Sexta-
feira 

Nacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

SAD do Benfica 
ilibada no ‘e-

toupeira’ 

21/Dez Sexta-
feira 

Desporto Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Personalidades 
portuguesas 

mais 
mediáticas 

21/Dez Sexta-
feira 

Nacional Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Via Rápida 
com trânsito 

congestionado 

21/Dez Sexta-
feira 

Região Não 
agendado  

Online - 
Outra 

Ocasionais Online 

Sporting 
multado por 

UEFA 

21/Dez Sexta-
feira 

Desporto Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Sorteio dos 
Quartos de 

final da Taça 
de Portugal 

21/Dez Sexta-
feira 

Desporto Não 
agendado  

Online -
Media 

Regulares Online 

Ausente por folgas nos dias 1,2,7, entre 11 e 16 
 


