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Resumo  

 

O jornalismo de proximidade é uma área do jornalismo que se preocupa em informar e produzir 

conteúdo local para os cidadãos que nem sempre conseguem saber das suas terras através dos 

noticiários generalistas. Contudo há quem questione a constante adaptação que os novos 

tempos têm causado e há quem descredibilize o trabalho feito pelos profissionais que neste ramo 

trabalham, seja por estarem perto das populações para as quais escrevem seja por colocarem a 

sua ética e deontologia em causa. Este jornalismo adaptou-se e consigo surgiram novas 

oportunidades de informar agregando no digital a possibilidade de visualizar ou ouvir entre 

muitas outras. Alguns jornais locais além do suporte em papel previamente usado agregaram o 

online como ferramenta crucial para atrair novos leitores. Já outros viram o nascimento no novo 

meio, explorando e rentabilizando as suas potencialidades. No presente estudo destacamos a 

adaptação do jornalismo local ao ambiente digital em contraste com os ciberjornais que 

nasceram neste mesmo meio. Através da análise de quatro sites noticiosos de proximidade 

Médio Tejo, Sul Informação, Jornal do Fundão e Região de Leiria encontrámos a oportunidade de 

verificar se houve alterações na estrutura funcional dos sites, mudanças jornalísticas e editoriais, 

o uso das potencialidades ciberjornalísticas e até que ponto a própria cobertura jornalística possa 

ter mudado. Para melhor explorar a questão foi usada a Análise de Conteúdo como metodologia. 

As maiores conclusões que o estudo deu origem foi que havendo efetivamente diferenças, todos 

os ciberjornais subaproveitaram as potencialidades ciberjornalísticas, não diversificaram nos 

géneros jornalísticos e produziram a maior parte dos seus conteúdos nas suas redações. 

 

Palavras-chave: Ciberjornalismo, Jornalismo Local, Cobertura Jornalística, Potencialidades  
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Abstract 
 

Proximity journalism is an area of journalism that is concerned with informing and producing 

local content for citizens who don´t always get to know about their land through the general 

news. However, some people question the constant adaptation caused by the new times and 

some people discredit the work done by the professionals who work in this field, either because 

they are close to the populations they write for or because they put their ethics and deontology 

in question. This journalism has adapted and, along with it, new opportunities to inform have 

arisen, adding in the digital one the possibility of visualizing or listening, among many others. 

Some local newspapers, besides the paper support previously used, have added the online as a 

crucial tool to attract new readers. Others saw the birth of the new medium, exploring and 

profiting from its potentialities. In the present study we highlight the adaptation of local 

journalism to the digital environment in contrast with the cybernewspapers that were born in 

this same medium. Through the analysis of four local news websites Médio Tejo, Sul Informação, 

Jornal do Fundão and Região de Leiria we found the opportunity to verify if there were changes 

in the functional structure of the websites, journalistic and editorial changes, the use of 

cyberjournalistic potentialities and to what extent the journalistic coverage itself may have 

changed. To better explore the issue, Content Analysis will be used as methodology. The major 

conclusions of the study were that while there were indeed differences, all the cyber-newspapers 

underused the potential of cyber-journalism, did not diversify in journalistic genres and produced 

most of their content in their newsrooms. 

 

Key-words: Cyberjournalism, Local Journalism, Journalistic Coverage, Potentialities 
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Introdução  
 

O jornalismo local sempre foi visto e colocado um pouco à margem do que é realmente 

fazer jornalismo, seja por ter um público-alvo e alcance mais diminuto seja por as pessoas não 

valorizarem o seu verdadeiro intuito. Se olharmos para a história percebemos que o nascimento 

desta especialidade do jornalismo proporcionou a valorização do que se faz nas terras e vilas 

mais pequenas, longe dos grandes centros urbanos. Até então a única possibilidade de as pessoas 

saberem o que ia acontecendo seria nas chamadas “conversas de café” ou nos convívios em 

festividades. A informação claramente ia circulando, contudo faltava o rigor e a clareza que nem 

sempre continha. A relação muito direta que os intervenientes e oradores das histórias tinham 

às notícias determinava uma não-isenção e até um “acrescentar”. Os profissionais jornalistas que 

se aventuraram na exploração deste meio desconhecido até então, conseguiram assim desbravar 

a informação nos mais remotos locais, narrando-a com todos os princípios que o trabalho assim 

exige.  

A evolução dos tempos desencadeou o aparecimento da Internet e com ela também o 

jornalismo de proximidade viu oportunidade de se aproximar dos leitores. Sabemos hoje que a 

web tem características e permite chegar perto do leitor duma forma que o tradicional formato 

em papel nunca chegará. Se numa primeira fase os jornais de proximidade tentaram perceber as 

vantagens que a internet poderia trazer, já mais tarde há aqueles que se aventuraram a cem por 

cento no digital, não fazendo uso de qualquer suporte físico. A presente dissertação pretende 

avaliar o que o novo meio trouxe ao jornalismo local, permitindo decifrar as maiores diferenças 

entre os ciberjornais de proximidade nascidos na Web e os que se adaptaram à web. 

Ao longo da exploração das temáticas em questão foram surgindo várias questões e 

respetivas hipóteses que serão mais à frente corroboradas ou contestadas e que melhor poderão 

ajudar a dar clarificar o objetivo da dissertação. Totalizam-se quatro grandes que se apresentam 

em seguida com as respetivas hipóteses: 

 

Q1- Quais as diferenças entre ciberjornais de proximidade nascidos na web e jornais que se 

adaptaram à web em termos de cobertura jornalística? 
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H1- As principais diferenças verificam-se na conceção do site no que toca à utilização da 

interatividade, multimedialidade, instantaneidade, ubiquidade, memória e personalização até à 

forma como a informação é obtida. 

Q2- Haverá uma diferenciação nas editorias de maior predominância nos sites a analisar? 

H2- O local é a editoria predominante em todos os sites a analisar, contudo nos nativos digitais 

existe um aumento e diversificação do número de editorias em comparação com os jornais que 

posteriormente se adaptaram à web.  

Q3- Quais os géneros jornalísticos predominantes nos sites a analisar? 

H3- Os géneros predominantes são a notícia maioritariamente, seguida da entrevista e 

reportagem tanto nos nativos digitais como os que se adaptaram à web. 

Q4- Qual a percentagem de conteúdos resultantes do “copy-paste” em relação aos que são de 

produção própria nos sites a analisar? 

H4- A percentagem de conteúdo “copy-paste” nos ciberjornais adaptados à web é maior 

comparativamente com os nativos digitais.  

 

Para verificar a veracidade das hipóteses formuladas para responder às questões será 

usada a análise de conteúdo como metodologia oferecendo-nos perspetivas qualitativas e 

quantitativas sobre o fenómeno estudado. Acreditamos que ao aplicar as tabelas elaboradas por 

Fernando Zamith (ver anexo) poderemos avaliar as potencialidades ciberjornalísticas 

(Interatividade, Hipertextualidade, Multimedialidade, Instantaneidade, Ubiquidade, Memória e 

Personalização). A contabilização da variedade de editorias, dos géneros jornalísticos e do tipo 

de produção jornalística foi feita através de três tabelas distintas elaboradas pelo autor desta 

dissertação onde se evidenciarão as diferenças que possam existir entre os dois tipos de 

ciberjornais a ser estudados. 

Na presente dissertação é crucial, num primeiro momento, uma caracterização do 

jornalismo local e o que trouxe de diferenciador do jornalismo a que as pessoas estavam 

habituadas. De seguida é necessário perceber as grandes adaptações que os jornais de 
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proximidade fizeram aquando da adoção do digital ao jornalismo, salientando os primórdios 

onde o shovelware era usual e os jornalistas não estavam munidos nem de equipamento nem de 

formação em relação ao novo meio. A análise ao conceito de Ciberjornalismo de Proximidade 

baseada na tese de doutoramento de Pedro Jerónimo e à definição das potencialidades 

ciberjornalísticas baseada na tese de Doutoramento de Fernando Zamith, A contextualização no 

Ciberjornalismo foram cruciais para melhor pressionarmos as mudanças ocorridas. Os conceitos 

anteriormente mencionados foram alvo de desenvolvimento aquando do quarto e quinto 

capítulo.  

A análise metodológica necessita de uma primeira definição ao método usado: a análise 

de conteúdo, uma breve caracterização aos ciberjornais em análise será feita de seguida bem 

como por fim nesse capítulo a apresentação das tabelas usadas bem como respetivos resultados. 

Por conseguinte serão discutidos os resultados bem como tiradas elações por parte do autor, 

confrontando sempre com as questões de investigação que esta dissertação propõe. Resta por 

fim definir as maiores conclusões que este estudo deu origem.  
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1. A proximidade como critério inicial de informação 
 

O jornalismo de proximidade nasceu da necessidade de fornecer informação trabalhada 

e fidedigna aos cidadãos que mostrassem interesse sobre determinada região. A definição de 

proximidade acarreta em si uma estreita relação de interesse entre quem o produz e quem o 

consome. Cicilia Peruzzo (2002, p.69) define o conceito como “um espaço vivido em que há elos 

de proximidade e familiaridade, os quais ocorrem por relacionamentos (económicos, políticos, 

vizinhança, etc.) e laços de identidades os mais diversos, desde uma história em comum, até a 

partilha dos costumes, condições de existência e conteúdos simbólicos e não simplesmente em 

decorrência de demarcações geográficas”.  

Isabel Pascoal (1996) diferencia o conceito de jornalismo regional de jornalismo local, 

onde o primeiro aborda maioritariamente as regiões (por norma vários concelhos e vilas) e o 

segundo os locais (por norma apenas um local específico). Por sua vez, Fernando Cascais (2001) 

não vê grande diferenciação considerando imprensa regional aquela cujo conteúdo seja “dirigido 

maioritariamente a comunidades regionais e locais” não fazendo assim distinção. Concluímos 

que ambos os média se referem aos laços criados a partir da familiaridade e pertença a 

determinado sítio. Para o estudo que será feito nesta dissertação não será necessária uma 

diferenciação exaustiva aos conceitos até porque não será esse o propósito. 

Neste tipo de jornalismo pressupõe-se que haja um relacionamento não necessariamente 

direto com as notícias, ou seja, não necessitamos de estar no local da ocorrência para querermos 

saber mais sobre ela, mas existe sim uma ligação sentimental ou de naturalidade da região em 

questão. “Quando as notícias longínquas nos chegam à hora dos noticiários da noite, 

apercebemo-nos que nada sabemos do que se passou ao fundo da nossa rua” (Camponez, 2002). 

A falta de um meio de comunicação local fazia-se sentir facilmente junto dos cidadãos onde a 

informação chegava através do que se ia comentando ou muitas vezes não chegava. Almeida 

(2013:33) esclarece que o que acontece ao nível dos jornais nacionais difere bastante dos jornais 

de proximidade que procuram “um caminho diferente, têm a capacidade de exercer o espírito 

crítico das populações, favorecendo a sua capacidade de representar o mundo, e funcionam 

como instrumentos de projeção e desenvolvimento”. 
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A partir do momento em que os cidadãos passaram a saber das suas gentes com notícias 

escritas diárias e não através dos jornais nacionais o jornalismo local começaria a traçar o seu 

percurso. Fontecuberta (2010, p.36) refere que atraí tanto saber o que se passa no bairro como 

o que sucedeu a determinado grupo social ao qual nos sentimos ligados, mesmo que tudo tenha 

acontecido a milhares de quilómetros, ou seja, o que começou por ser o foco principal foi o de 

informar sobre um espaço pequeno e circunscrito de forma verídica, ganhando a confiança do 

leitor e proporcionando-lhe uma leitura real dos factos, do que ia acontecendo junto da sua 

comunidade sem que o mesmo necessitasse de falar com outras pessoas.  

Nos primórdios do jornalismo de proximidade estar presente no local de distribuição do 

jornal era necessário visto não haver grandes recursos financeiros ou tecnológicos para fazer 

chegar junto das comunidades emigradas o jornal. “Trata-se de um compromisso que assume 

não só ao nível territorial, mas também com “muitos outros locais do mundo cujos leitores a ela 

estão ligados como que por um cordão umbilical”.” (Amaral, 2006:46).  

Lopéz (2008:26) refere que “A proximidade dá à notícia um interesse particular porque 

acontece no mesmo espaço físico da recepção.”. Interesse este que nasce a partir de comentários 

entre as “gentes locais” nos cafés e espaços públicos, mas que não terá uma isenção e verdade 

absoluta. A exatidão e o rigor que nem sempre a informação continha criou a responsabilidade 

junto dos jornalistas que para este público específico trabalham. Camponez adianta que a 

imprensa regional tem “um carácter eminentemente territorial que prima pela proximidade 

entre o jornalista e o público, numa espécie de compromisso mútuo”. Não só o público que 

funciona como fonte será um componente essencial para o relato do que se passa bem como o 

jornalista na credibilidade que deposita no seu trabalho. A função que o jornalista veio trazer ao 

jornalismo de proximidade proporcionou a edição da informação, trabalhando o bruto e 

relatando apenas o importante.  

Com a evolução do jornalismo de proximidade surge associado o fenómeno da 

“glocalização”. O termo nasce a partir da junção do global e local num primeiro momento, vistos 

como opostos, mas que juntos apresentam uma importância extrema. Hall (1998) defende que 

“A globalização, na verdade, explora a diferenciação local. Assim, ao contrário de pensar no 

global como substituto do local”, é necessário “pensar numa nova articulação entre global e 
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local”. Apesar do progresso constante e de cada vez mais caminharmos para “algo” global, o 

sentido de pertença a determinado local é inevitável. O glocal passa então a servir como um 

espaço de conexão entre o que se faz globalmente e localmente deixando os conceitos de “ser 

paralelos um ao outro” e “passando a ser como que “entidades integradas”” (López García, 2008, 

p.16). Um dos exemplos que Pedro Jerónimo dá na sua tese de doutoramento, Ciberjornalismo 

de Proximidade foi a abordagem que o Região de Leiria fez aquando do 11 de Setembro de 2001, 

o ataque às Torres Gémeas promovendo aqui a “visão” e o “olhar” sobre o acontecimento dos 

emigrantes de Leiria que estivessem na altura nos Estados Unidos. Camponez (2002, p.129) 

defende que “a proximidade já não se mede em metros” podendo temas produzidos mais longe 

serem próximos ou o contrário. 

O jornalista de proximidade apresentava-se no princípio como o único mediador entre o 

público e o poder local. Com o avançar dos tempos, o jornalista já não é apenas um “veículo 

informativo” preocupado em informar, apresenta também a responsabilidade de controlar o 

poder político e autárquico, conseguindo que as pessoas se “façam ouvir”. Carvalheiro cit in 

Vieira (1996) destaca que “o jornalismo regional não deve é ser uma galeria onde passeiam os 

poderosos da terra (...) O compromisso é com os destinatários da informação, como condição 

para a democracia”. Funciona aqui como “watchdog”, termo usado por Traquina (2007:12) para 

caracterizar um jornalismo não apenas reservado em informar os cidadãos, mas usando um 

quadro de checks and balances (a divisão do poder entre poderes) e sendo o jornalista 

responsável por ser o guardião (watchdog) do governo. Um papel que nem sempre o jornalismo 

de proximidade cumpre porque depende “quase exclusivamente dos subsídios do Estado, 

nomeadamente através das autarquias, das igrejas e de entidades particulares (...)” (Pascoal, 

2008:3) ou pelo emagrecimento constante das redações com jornalistas o mais multifacetados 

possível. Kaplan (2013) afirma que o “watchdog journalism” tem ajudado diversos países a 

desenvolver políticas mais democráticas. Este jornalismo submete assim governos, estados e 

empresas a auditórias constantes conseguindo controlá-los e confrontando discursos, 

denunciando fraude e corrupção etc.   

A mensagem que o jornalismo de proximidade passava era nos primeiros tempos 

claramente unidirecional (de um para todos) onde o jornalista conhece muita das vezes ou quase 
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sempre as fontes com quem trabalha e se relaciona com elas contudo Camponez (2002:122) 

esclarece que a função é de manter e promover uma saudável vida democrática permitindo a 

troca de ideias, favorecendo o debate e procurando fazer com que os leitores se interessem pelo 

ambiente que os rodeia, por norma a levá-los a assumir uma atitude participativa do ponto de 

vista social. Moreno (1999) acrescenta ainda que na comunidade local o recetor é mais crítico 

com a mensagem, identificando-se mais com ela e por isso fará uma análise mais profunda ao 

relatado. Esta função tem vindo a ser cumprida através das cartas dos leitores como refere sobre 

o jornalismo de proximidade nos Estados Unidos, Wahl-Jorgensen (2006, p.229), “os editores 

veem a secção de cartas como uma responsabilidade democrática chave, mas também como um 

instrumento útil para manter boas relações com a comunidade.” e como iremos observar mais à 

frente nas caixas de comentários e chats dos ciberjornais de proximidade ou até segmentos 

criados para o efeito. Os jornais locais e regionais devem, portanto, fornecer o conteúdo 

necessário sobre o governo e as comunidades para que em consciência as pessoas possam 

também fazer escolhas mais informadas. 

Joana Martins (2008:7) salienta que “a imprensa regional ainda é a voz do público, o 

espelho dos problemas que o atormentam na sua própria rua, no seu bairro, na sua cidade ou na 

sua região”. Ribeiro (2005) acrescenta que a proximidade leva os media regionais a ir ao encontro 

das necessidades dos leitores, através da receção de factos locais, próximos da comunidade. O 

autor destaca ainda que os meios regionais além de darem voz aos leitores fazem com que estes 

tenham a oportunidade no periódico de reivindicar, questionar e discutir problemas relevantes. 
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2. A adaptação do Jornalismo Local ao Digital 

 

A adaptação do jornalismo de proximidade ao digital foi um processo que se iniciou com 

o aparecimento do primeiro jornal regional exclusivamente digital Setúbal na Rede em 1998. 

Contudo só passado 12 anos é que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social fez um 

levantamento rigoroso de todas as publicações digitais. O facto deste processo ter sido tão 

demorado deveu-se à quase inexistente utilização da internet por parte dos jornais regionais. 

Apesar da adaptação lenta se ter iniciado ainda hoje a maior parte das publicações regionais 

online mantém o seu formato em papel.  

“O aparecimento da Internet e a subsequente emergência do Ciberjornalismo 

proporcionou ao jornalismo a exploração de novos territórios e diferentes linguagens. (...) 

Nasceram novos géneros. Entre as potencialidades, o hipertexto, o multimédia, a interatividade, 

a ubiquidade e a instantaneidade levaram os media noticiosos a reconfigurar-se de modo a 

responder às exigências do novo meio” (Bastos, 2013, p.1).  

Lemos (1997, p.138) salienta que os media tradicionais subjugavam o utilizador à 

passividade, decorrente de uma pré-escolha dos conteúdos, os meios digitais vieram aumentar 

o fluxo de informações, na medida em que primam pela descentralização e universalidade. O 

leitor era informado mediante o que o jornalista e o respetivo órgão de comunicação social assim 

estabelecessem (ainda acontece hoje em dia se bem que de forma diferente) não podendo o 

leitor ler apenas aquilo que mais lhe interessasse. Se existem autores que defendem que esta 

personalização do conteúdo pode melindrar o conhecimento da atualidade junto do leitor 

existem outros que vêm esta faceta como uma das maiores qualidades que o digital 

proporcionou.  O caminho quase linear que o jornalismo local fazia no relato da informação não 

permitia ao leitor extravasar nem entender todo o tipo de temáticas relacionadas. O digital veio 

permitir este trabalho de contextualização e é a partir deste mote que se fará uma exploração 

das adaptações que os meios regionais e locais tiveram que exercer para concretizarem os seus 

projetos na web. 

2.1. Shovelware 
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Uma das primeiras formas de reprodução de conteúdos que os meios locais e regionais 

viram na web foi a digitalização integral das suas notícias e reportagens em papel para o digital: 

o chamado shovelware. Canavilhas (2001) refere que se trata de uma “simples transposição dos 

velhos jornalismos escrito, radiofónico e televisivo para um novo meio”. Com todo um “universo” 

pronto a ser desbravado, a curiosidade junto de alguns órgãos de comunicação social não tardou 

e este foi um dos primeiros passos adaptativos: colocar alguma da informação que o leitor tinha 

acesso no papel num outro formato. 

Lemos (1997) sublinha que “Num primeiro momento, os jornais migram para a Internet 

quase da mesma forma como são hoje no formato papel (simples transcrição eletrónica dos 

cadernos)”. Apesar da experimentação no digital ter iniciado, não houve grande investimento no 

potencial, numa primeira fase porque eram necessários investimentos avultados em 

equipamento bem como as redações ainda não estavam providas de jornalistas focados só no 

novo meio, sendo necessário dar-lhes formação, o que tornou o processo muito mais lento. 

Stovall (2004) destaca isso mesmo como uma das grandes desvantagens da web: ser cara e 

imóvel, o facto de ser necessário a compra de material eletrónico encarecia em muito os 

orçamentos dos meios regionais pequenos. O conceito tem se alterado na sua generalidade com 

a evolução dos tempos, contudo ainda hoje existem redações providas com o mínimo possível.  

Se esta falta de material oferecia a “cópia” do jornal em papel para o digital como o 

caminho mais fácil a seguir Díaz Noci e Salaverría (2003, p.22) defendem que “o texto digital deve 

ser produzido originariamente para o meio eletrónico e não deve em nenhum caso constituir 

uma mera transposição”. O digital começou então por funcionar apenas como suporte 

alternativo, desvalorizando-se o que proporcionava ao utilizador e ao jornalista bem como as 

novas formas comunicativas que até então o papel não abarcava.  

O shovelware foi assim apelidado por autores como Bastos, Pavlik (2001), Foust (2005) e 

Cabrera González cit in Canavilhas (2006) como uma das maiores características da primeira fase 

de evolução do ciberjornalismo. Bastos aquando da definição desta fase salienta o período 

experimental e de muita incerteza sobre o novo meio. Apesar dos jornais regionais e locais 

começarem a sentir que seria a altura ideal para avançarem para o ciberespaço, a reprodução 

integral através de um PDF ou digitalização do jornal em papel era a maneira mais simples e 
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menos trabalhosa. Também Pavlik (2001) sintetiza os primeiros anos de ciberjornalismo 

dedicados ao shovelware e à relutância constante de muitos profissionais jornalistas em relação 

ao novo meio. Foust (2005:13-14) denomina a primeira fase pelo mesmo nome que os anteriores 

autores e por fim González (2000) define o início desta evolução denominando-a de “fac-smile” 

onde os conteúdos impressos são iguais aos online, “uma cópia do jornal impresso para a rede”. 

A unanimidade dos autores não deixa sombra para dúvidas que foi um período de adaptação que 

criou muitas dificuldades nas redações habituadas à escrita para o papel. Além disso ainda não 

havia um investimento no material de escrita digital tendo os jornalistas que se ir revezando no 

único computador existente em muitas das redações portuguesas.  

“O ciberjornalismo português necessita de investimento em meios técnicos e, sobretudo, 

em meios humanos, nomeadamente gestores com sensibilidade para as potencialidades da 

Internet e que saibam vender publicidade e diversificar produtos, jornalistas e editores que 

dominem os equipamentos, as técnicas e as linguagens do novo meio, e técnicos de informática, 

multimédia e webdesign que desenvolvam os melhores programas e as melhores plataformas 

para produzir e apresentar conteúdos jornaliśticos” (Zamith 2008:105).  

Um início de ciberjornalismo com pouca ou nenhuma preocupação pelo ciberleitor e onde 

o conteúdo que era lido no jornal em papel estava reproduzido exatamente igual no online. De 

que servia então aceder ao digital? Responderemos mais à frente à questão. 

2.2.  Jornalista Digital e a escrita para o “novo” meio  

 

O Estatuto do Jornalista (Lei nº1/99, de 13 de janeiro) define que “São considerados 

jornalistas aqueles que, como ocupação principal, permanente e remunerada, exercem funções 

de pesquisa, recolha, seleção e tratamento de factos, notícias ou opiniões, através de texto, 

imagem ou som, destinados à divulgação informativa pela imprensa, por agência noticiosa, pela 

rádio, pela televisão ou por outra forma de difusão eletrónica”. O conceito apresenta-se bastante 

genérico e define a profissão como multifacetada. A definição do conceito dada é essencial num 

primeiro momento para percebermos como a profissão se tem vindo a adaptar à progressão 

tecnológica e ao avanço dos tempos.  
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Quando o jornalismo de proximidade nasceu e estava a dar os seus primeiros passos, a 

profissão era vista de uma forma bastante nobre. Como não havia a acessibilidade que há hoje 

em relação ao digital as pessoas denominavam o jornalista como alguém de confiança que traria 

a informação fidedigna e verdadeira. Os tempos mudaram e o jornalismo também. Como refere 

Bastos (2005, p.11) o ciberjornalista hoje em dia deve ser capaz de perceber as capacidades e a 

estética dos novos média incluindo o entendimento da natureza interativa do digital e a 

aprendizagem de novas maneiras, não lineares ou multilineares, da narrativa jornalística.  

O ciberleitor hoje em dia exige um ciberjornalista que chegue a ele da maneira mais 

multifacetada possível incluindo diversas perspetivas com a multimédia e uma atualização 

constante da informação de forma rigorosa. Todas estas características podem espoletar alguma 

falta de ética jornalística onde muitas das vezes as notícias veem misturadas com anúncios 

(falaremos mais à frente no capítulo “Modelo de Negócio”, mas são uma das maiores fontes de 

rendimento dos ciberjornais), a rapidez com que a informação é apresentada pode criar erros e 

como muitas vezes o tempo é um dos grandes inimigos do ciberjornalismo, o jornalista tem de 

fazer uso do famoso copy-paste. Santos (2007) alerta para a necessidade de satisfazer os 

utilizadores: “os chamados ciberjornalistas não podem esquecer que o perfil e as exigências dos 

leitores de jornais digitais diferem das dos leitores de jornais impressos (...) o leitor online, além 

de usar muito o computador, é por norma impaciente, menos enraizado na comunidade e mais 

interessado em noticiário personalizado” (Santos, 2007:97). “Os jornalistas online têm de tomar 

decisões sobre qual é o melhor formato para explicar uma história (multimédia), têm de permitir 

ao público uma resposta, interagir e, para além disso, adaptar as estórias às suas necessidades 

(interatividade), e têm de considerar formas de ligar as novas notícias a outras, arquivos e fontes 

online e outros elementos através de links (hipertexto)” (Deuze, 2001). 

A forma como era feita a cobertura jornalística quando o jornalismo de proximidade deu 

os seus primeiros passos fora denominada de técnica da pirâmide invertida. Sempre foi uma das 

formulações mais usadas para a escrita jornalística e construção noticiosa. Traz ao início da 

notícia quase tudo o que precisamos saber, com o título, lead onde são respondidas as questões: 

O quê?, Quem?, Onde? e Quando? e por fim o corpo da notícia onde temos mais pormenores 

que respondem às questões: Como? e Porquê?. Se há autores que defendem esta formulação no 
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ciberjornalismo como Jakob Nielsen (1996) que baseando-se em estudos já feitos argumenta que 

os utilizadores não fazem mais “scroll”, tomando apenas atenção ao que está nas primeiras linhas 

e só os utilizadores mais curiosos é que irão ler toda a notícia (até porque aquando do 

aparecimento da internet o único dispositivo onde a podíamos consultar era no computador 

composto por um monitor pequeno que muitas vezes dificultava a leitura), há outros autores 

como Salaverría que não vão muito de acordo com a argumentação de Nielsen. Salaverría diz-

nos que “Um meio hipertextual como a Web exige começar a utilizar formatos que aproveitem a 

possibilidade de fragmentar o discurso informativo, e de criar, portanto, níveis de profundidade 

documental. E a pirâmide invertida, um formato intrinsecamente monolítico, não facilita esse 

trabalho” (Salaverría cit. Zamith, 2005:185).  

Anos mais tarde (2003) Nielsen acaba por reconhecer que o argumento da pirâmide 

invertida já não era válido dado a automatização existente no exercício do “scroll” contudo 

continua a defender que a informação mais relevante deve aparecer nas primeiras linhas. Há 

quem vá mais longe ainda como Carlos Castilho (2013) e saliente mesmo o fim da pirâmide 

invertida na escrita ciberjornalística.  

Para colmatar as deficiências que este modelo gerava junto de alguns autores surge assim 

o conceito da pirâmide deitada. A técnica nasce como inovadora para a época, onde o utilizador 

pode “navegar livremente num texto separado por blocos” (Canavilhas, 2003:70). Escolhendo o 

seu próprio “caminho”, o ciberleitor pode enveredar por determinada hiperligação que mais lhe 

suscite curiosidade podendo ser diferente da escolha de outro ciberleitor. Se no formato 

tradicional do jornalismo de proximidade era o jornalista que dava toda a informação ao leitor 

pela ordem específica da pirâmide invertida (“um consumo verticalizado” como refere João 

Canavilhas na sua tese de doutoramento), neste modelo o ciberleitor faz um consumo da 

informação à sua medida podendo até saltar partes da notícia. Apercebemo-nos que esta 

organização permite não só um aprofundamento do que o ciberleitor quer saber bem como cria 

um espaço onde o mesmo pode opinar junto do autor sobre a matéria em questão. Num estudo 

feito por Jacob Nielsen e John Morkes (1997) 79% dos entrevistados revelaram que leem notícias 

online procurando palavras ou frases-chave para facilitar a leitura mostrando que os ciberleitores 

preferem textos organizados por blocos de informação. 
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María Bella Palomo Torres (2004:114) refere que com uma escrita mais coloquial e aberta 

à interatividade, o jornalista redator espera uma contribuição por parte do ciberleitor. Com 

alguns estudiosos a favor e outros contra, Carole Rich (1998) justifica através dos estudos que fez 

que cada técnica deve ser aplicada conforme o género jornalístico em questão: “pirâmide 

invertida para algumas hard-news, narrativa em série para outras, (...), e scrolling stories 

(histórias de navegação vertical e horizontal) para aquelas que, para melhor compreensão, 

precisam de uma apresentação mais linear”.  

2.3. Modelo de negócio  

 

A evolução que o jornalismo local fez para o digital tem sido progressiva, mas bastante 

lenta para alguns autores, contudo foram imensos os entraves e desafios colocados pelo caminho 

e que provocaram várias reformulações. Ribeiro, Pinto & Sousa (2012, p.183) destacam que o 

maior desafio tem sido mesmo cumprir a missão de proximidade nas publicações, “apostando 

nos laços que as unem à comunidade, quer através da forma como interagem com os leitores, 

dos assuntos que abordam, das plataformas onde estão presentes ou do acompanhamento que 

fazem da evolução tecnológica”. A parte económica e financeira tem aqui um papel 

preponderante no que toca aos apoios atribuídos aos jornais locais que os fazem escolher entre 

a “tradicional fonte de receitas e de leitores, ou dispersar também para o online, área onde se 

procuram formas de rentabilização” (Ribeiro, Pinto & Sousa, 2012, p.174). O que era 

experimental até então como as paywalls (o ciberleitor tem de pagar por estes conteúdos) ou o 

crowdfunding (donativos do ciberleitor) são hoje uma realidade quase fundamental para manter 

a viabilidade de um ciberjornal regional. É certo que a imprensa regional e local sempre viveu dos 

apoios estatais indispensáveis à sua sobrevivência, contudo o cenário tem mudado ao longo dos 

anos. Se no antes existia uma única fonte de rendimento que era a venda do jornal em papel, 

hoje a imprensa necessita de se reinventar criando novas formas de sustentabilidade no digital. 

Aquando dum estudo de Posse (2011:77) um dos seus entrevistados refere que “a publicidade 

não só rentabiliza o site como ajuda a rentabilizar o jornal em papel” em contraponto um outro 

entrevistado salienta que “Se já para o papel é difícil conseguir publicidade, pior para o site”. A 

publicidade é hoje em dia uma, senão a maior fonte de rendimento do digital, contudo como nos 
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diz Faustino (2000:95), “os atuais cenários de competitividade dos mercados não se 

compadecem com os comportamentos empresariais amadores e individualistas. As empresas 

jornalísticas regionais que quiserem ser competitivas e gerar riqueza que lhes permita, de uma 

forma independente, cumprir a sua função cultural, formativa e informativa, vão ter de se 

assumir definitivamente como empresas inseridas num contexto de mercado e não apenas 

dependentes de atitudes paternalistas e de apoios do Estado”.  

O argumento de que os ciberjornais regionais se podem acomodar apenas aos subsídios 

das autarquias hoje em dia não pode ser viável não só pelos valores reduzidos dessa mesma ajuda 

bem como pelo crescimento das redações.  

A realidade é que as empresas jornalísticas ainda não descobriram um modelo viável para 

colmatar a situação e os conteúdos pagos ainda são controversos para muitas pessoas. Se quem 

defende o pagamento destes conteúdos refere que a produção noticiosa tem custos, quem não 

concorda admite que os utilizadores sempre tiveram conteúdos gratuitos no online e 

consequentemente não estarão dispostos a pagar por eles. Tentando arranjar um meio termo, a 

qualidade dos conteúdos pode ser um fator de influência. Philip Meyer (2009) defende um 

modelo que traduza a influência social de uma publicação que irá resultar na confiança adquirida 

pelo público, por força da fidedignidade dos conteúdos e da qualidade das notícias difundidas. 

Há quem tenha sugerido o modelo freemium, aquele que dá acesso livre a alguns conteúdos e 

condicionado a outros. Se, por um lado, o utilizador não irá pagar por conteúdos disponíveis 

livremente noutros sites noticiosos, por outro optar por conteúdos exclusivos requer 

investimento em pessoal, material de vídeo e fotografia, deslocações a locais para obter a 

informação em primeira mão entre muitas outras coisas. É uma realidade ainda longe de ser a 

de Portugal como refere Bastos (2011). O alheamento constante na criação de modelos rentáveis 

de negócio para os ciberjornais regionais, o investimento reduzido na contratação de equipas 

online e no desenvolvimento de sites bem como o conservadorismo das empresas, mas também 

dos jornalistas, têm sido, de acordo com o autor, decisivos para que os resultados do 

ciberjornalismo não sejam animadores.  
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3. Ciberjornalismo: os nativos de proximidade 

 

O jornalismo intitulado “em rede” tem a função de registar, distribuir e partilhar a 

informação. Apesar de muitos anunciarem o fim do jornalismo aquando da passagem para a 

Web, no artigo The Future of Journalism: Networked Journalism é destacado precisamente o 

contrário: “No ambiente digital em que os jornalistas trabalham, são descobertos novos factos 

diariamente; está a ser integrado maior feedback da audiência; estão a ser ouvidas mais vozes; 

estão a ser apresentadas diferentes perspetivas sobre as mesmas notícias (...)”. No período inicial 

da passagem dos jornais para a internet e como já vimos anteriormente de um grosso modo eram 

colocadas partes do conteúdo do jornal impresso sem qualquer adaptação ao digital. Bastos 

(2010, p.33) define como “uma fase marcada tanto pela experimentação quanto pela incerteza 

em relação aos resultados”. Lévy (1999) esclarece que as redes criaram uma “nova” cultura, o 

chamado Ciberespaço assim intitulou por Gibson em 1982, que além de agregar as redes 

tecnológicas junta informação, pessoas e conhecimento: “O ciberespaço é o novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não 

apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 

informações que ele abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 

universo” (Lévy, 1999:17). O autor dá ainda significado ao termo cibercultura referindo-se às 

práticas e técnicas neste meio.  

A internet veio revolucionar o conceito de “fazer” jornalismo, já não mais precisamos de 

esperar pela edição do jornal de amanhã ou da semana seguinte, encontrando-se a informação 

na web a nossa consulta é permanente. Lévy (1999) define 3 evoluções da sociedade no que toca 

à evolução da cultura digital: uma primeira que diz respeito à sociedade com uma cultura oral, o 

que observamos na anterior era ao jornalismo de proximidade, nas “conversas de café” e entre 

as “gentes da mesma terra”, uma segunda cultura imperialista onde predomina a escrita nos 

chamados diários e cartas e uma última fase de evolução social, a cibercultura. “A Cibercultura 

corresponde ao momento em que a nossa espécie (...) tende a formar uma única comunidade 

mundial, ainda que essa comunidade seja – por enquanto desigual e conflituante” (Ibidem: 248). 
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A notícia já não mais é só texto. A notícia passou a ser som, vídeo, fotografia e até outras 

notícias relacionadas. Barbosa (2002) salienta que “o portal local” aposta maioritariamente nas 

“breaking-news”, recorre ainda a uma linguagem mesclada de diário com semanário, preferem 

temáticas breves e, muitas das vezes, recorrem a elementos hipertextuais.  

Aquando do nascimento e registo do primeiro ciberjornal digital, o Setúbal na Rede surge 

também agregada a necessidade de definição do conceito de ciberjornalismo de proximidade. 

Para Pedro Jerónimo na sua tese de doutoramento “Ciberjornalismo de Proximidade” e com a 

influência de Ramón Salaverría (2005) e Xosé López Garcia (2008a), o conceito define-se na 

“especialidade do jornalismo de proximidade que emprega o ciberespaço para investigar, 

produzir e, sobretudo, difundir conteúdos jornalísticos referentes a um determinado território 

e/ou comunidade.” A necessidade de qualificação dos jornalistas para este novo meio estava à 

porta e não faltou muito tempo até começarem a existir profissionais destinados apenas ao meio 

digital ou pelo menos como grande ocupação. Lopéz Garcia no seu artigo Realidades e Desafios 

do Ciberjornalismo de Proximidade reforça ainda que “Os cibermedios de proximidade aspiram a 

refletir aspectos da comunidade onde têm o foco, bem com uma perspectiva generalista ou com 

uma perspectiva especializada”. 

Hoje em dia observamos um claro subaproveitamento do que a web nos ofereceu, 

contudo muita das vezes não depende do conhecimento por parte dos profissionais, mas sim dos 

investimentos que são feitos (tópico abordado anteriormente aquando da passagem do “Local 

para o Digital”). “Os jornalistas passaram a ficar ligados à rede por meio de terminais, o seu 

trabalho passou a ser assistido, e a necessidade dos próprios meios de comunicação em apostar 

de forma efetiva em profissionais com características apropriadas à nova realidade tornou-se um 

facto, sobretudo uma carência permanente” (Rui Miguel Gomes, 2010). Também Bastos 

(2010:94) destaca que não mais o perfil do jornalista que produz conteúdos para o online se 

assemelha ao do jornalista tradicional. O autor acaba mesmo por classificar o jornalista que 

produz conteúdos para a web em três traços. O primeiro relacionado com uma passagem da 

escrita exclusivamente textual para uma produção com multimédia, um segundo traço onde 

destaca que o jornalista não precisa de estar na redação e pode trabalhar em qualquer lugar e 

por último um jornalista colaborativo que difere do jornalista “clássico” que redigia 
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individualmente. Salaverría e Avilés, citados por Pedro Nunes e Juliana Amorim defendem que 

“(...) a versatilidade é a principal característica do jornalista, de modo que a habilidade para o 

desenvolvimento de diversas funções, antes desempenhadas por profissionais diferentes, já faz 

parte da rotina desses profissionais”. A mudança jornalística possibilitada pelo crescimento do 

digital deu lugar a redações que começaram a “trabalhar de forma integrada, ou seja, se antes 

existiam núcleos distintos do jornal impresso, TV, rádio e portal, cada um produzindo de forma 

independente, agora a equipe editorial de um sistema de comunicação age em conjunto, 

produzindo conteúdo para diversas plataformas” (Nunes & Amorim, 2016, pp.39-40). 

Porém esta inovação no perfil do jornalista ainda não se faz sentir de todo, Canavilhas 

(2006) refere que tem de ser criada uma especialização que vá cada vez mais ao encontro das 

potencialidades da web, combatendo a escassa formação que muitos dos profissionais têm e 

propondo uma especialização na área do jornalismo online. Nas redações regionais por norma 

pequenas e com poucos profissionais, a versatilidade do jornalista é uma máxima. Contudo Pierre 

Lévy (1999:18) chega mesmo a sugerir um possível desaparecimento dos jornalistas pelo menos 

enquanto intermediários devido ao advento das novas tecnologias nas redações. 

Com a chegada do novo meio às redações também o jornalista viu nos cidadãos leitores 

e em todos aqueles que quisessem participar, uma oportunidade de ser fazer um jornalismo 

colaborativo, o chamado citizen journalism. “Caracteriza-se por ser um estilo didático de 

jornalismo, onde os cidadãos participam, total ou parcialmente, no processo de produção da 

notícia (Correia, 2012). O seu nascimento deu-se nos Estados Unidos como forma de controlar a 

influência política nos meios de comunicação, provocar a opinião no “povo”, a intitulada Opinião 

Pública e enaltecer os valores democráticos (aqui relacionado também com o papel de watchdog) 

(Correio F, 2008; Abreu, 2003). Para Chris Carroll (2006) o perfil do “jornalista-cidadão” define-

se em quatro tipo de atores: 1) aquele que filma e fotografa determinado acontecimento e o 

envia para os meios de comunicação social; 2) o que produz conteúdos locais para dar destaque 

à comunidade onde se insere; 3) aquele que produz conteúdo político no sentido propagandístico 

(militante de determinado partido) e por último um quarto ator aquele que intervém em 

discussões com jornalistas profissionais. O conceito de gatekeeper usado pela primeira vez por 

David Manning White em 1950 associado ao jornalista que toma decisões do que é ou não notícia 
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em função dos valores-notícia do respetivo meio de comunicação e critérios editoriais passa 

também para o cidadão. “A partir do momento em que os leitores se tornam os seus próprios 

contadores de histórias, o papel de gatekeeper passa, em grande parte, do jornalista para eles” 

(Hall, 2001 apud Aroso, 2003:3). O jornalita não deixa de todo de ser um gatekeeper mas um 

género de intérprete da informação que lhe chega.  

Este acaba por reportar os acontecimentos que acha mais relevantes e que outros 

poderão também achar. Bruns (2005) adianta que no ambiente digital já não mais o jornalista é 

gatekeeper mas sim gatewatcher, onde através da imensidão da web observa o que mais de 

relevante se noticia para depois perceber se faz sentido ou não, mediante as diretrizes do local 

em que trabalha, publicar. Com esta mudança de papel, Canavilhas (2001 apud Rost, 2014:72) 

divide os dois níveis de gatekeeping que o jornalista passou a ter. Um primeiro onde o mesmo 

mantem a mesma função de seleção noticiosa e um segundo onde seleciona notícias já existentes 

na web e as redistribui pelas redes sociais e pelo público-alvo que quer atingir.  

Houve definitivamente uma grande mudança na passividade com que o leitor recebia a 

informação e como hoje a interpreta bem como a produz. Funciona como um ciclo em que o 

leitor ou o “jornalista-cidadão” observa o acontecimento, reportando-o, de seguida envia para o 

jornalista e o mesmo faz a posterior seleção do que deve ser usado. Contudo para Bastos (2013), 

os pilares do jornalismo tradicional foram diluídos a favor do tempo e do espaço digital, o que 

tem consequências negativas nas questões de ética e deontologia jornalística. Com a rapidez do 

digital a máxima “dar primeiro e confirmar depois (...)” (Bastos, 2013:3) ficou bastante em voga 

representando um perigo para a profissão e contrastando com o primeiro princípio salientado 

por Kovach e Rosentiel no livro “Os Elementos do Jornalismo: O que os profissionais do 

jornalismo devem saber e o público deve exigir” que diz “A primeira obrigação do jornalismo é 

para com a verdade”.  

A Entidade Reguladora da Comunicação Social acha oportuna a criação dum selo de 

qualidade de novos media que tenham aparecido mais recentemente para que o “público os 

possa reconhecer como uma fonte de conhecimento diferenciada” (ERC, 2015:75) e para que 

haja aqui uma confirmação da aplicação da ética e deontologia jornalística. Destacando por 

exemplo que uma Webtv terá de cumprir as normas associadas à Lei da Televisão e um blog as 
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normas associadas à Lei da Imprensa. Nas responsabilidades editorias, os novos media terão de 

cumprir: 1) independência, rigor e isenção; 2) respeito pelos deveres ético-legais do jornalismo; 

3) respeito pelo estatuto editorial; 4) demarcação notória entre informação, opinião, 

publicidade; 5) respeito pelo direito à privacidade; 6) respeito pela proteção de dados pessoais e 

por último 7) garantia de direito de resposta e retificação.  

Depois de todos os conceitos aqui definidos resta questionarmo-nos se as 

redações/empresas estão a “dar as ferramentas necessárias” para se conseguir dar o salto 

tecnológico no ciberjornalismo de proximidade? 

Charlie Beckett responde com um “não” indireto defendendo que o ciberjornalismo 

“pode intensificar problemas como a tendência que há em reciclar notícias em detrimento da 

produção de nova informação.” A instantaneidade com que a informação nos chega funciona 

como uma desvantagem ao ciberjornalismo, proporcionando como o autor refere um uso 

abusivo do que outros já fizeram em detrimento da produção própria, maioria das vezes por falta 

de recursos. 

Contudo e apesar das adversidades, Vieira (2007) reconhece que “o jornalista (...) 

continuará a desempenhar um papel socialmente relevante, pois é ele quem permanece 

investido da capacidade de intermediação e de síntese”. Lopéz Garcia acaba mesmo por 

sintetizar em cinco C´s, os cinco princípios fundamentais para que o ciberjornalismo de 

proximidade triunfe: Comunicação/Contar; Comunidade; Cooperação; Qualidade e Capacidade. 

O ciberjornalismo de proximidade que se faz nos dias de hoje não é o mesmo que foi idealizado 

aquando do seu nascimento, muitas têm sido as descobertas e outras as falhas. Chegamos à 

conclusão de que houve uma passagem “abrupta” de uma era escassa em termos informativos 

no digital, copiados maioritariamente para uma fase em que podemos encontrar quase tudo em 

qualquer lugar ou hora seja a informação fidedigna ou não.  
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4. Potencialidades ciberjornalísticas usadas 

 

A Web veio oferecer ao ciberjornalismo um conjunto de características que amplificaram 

o seu conceito bem como lhe deram vivacidade e funcionalidade. Se até então o jornal local em 

papel oferecia o texto e a imagem como os únicos elementos possíveis nesse formato, o 

ciberjornalismo tomou outro caminho e ofereceu-nos as potencialidades que hoje conhecemos 

como diferenciadoras e relevantes para se fazer jornalismo no novo meio. Quando o jornalismo 

nasceu, o jornalista escrevia com uma única direção, exclusivamente para o leitor e este era 

passivo na receção da informação. Com a evolução dos tempos e do digital, temos algo 

considerado contributivo, em que há troca de ideias e informação passando como Lemos (1997) 

refere de um modelo de “um para todos” para o modelo “todos para todos”. O mesmo autor 

refere ainda que enquanto os media tradicionais subjugavam o utilizador à passividade 

decorrente de uma pré-escolha dos conteúdos, os meios digitais vieram aumentar o fluxo de 

informações, na medida em que primam pela descentralização e universalidade. O autor Jeff 

Jarvis vai também de encontro à argumentação de Lemos referindo que houve bastante 

relutância e algum conservadorismo por parte de trabalhadores do setor: “A internet pode ter 

sido prejudicial ao desejo dos jornalistas e editores da imprensa de evitar a interrupção da sua 

confortável hegemonia sobre os media”. O digital trouxe as potencialidades ciberjornalísticas e 

com elas um novo formato dado ao ciberleitor de se sentir o mais integrado possível no 

conteúdo. A Interatividade, a Hipertextualidade, a Multimedialidade, a Instantaneidade, a 

Ubiquidade, a Memória, a Personalização e a Criatividade são as potencialidades consideradas 

nesta tese decorrente dos estudos feitos na área por Zamith e Schultz e que considerámos como 

as mais relevantes. 

4.1. Interatividade 

 

O conceito subjacente à potencialidade ciberjornalística da interatividade causa alguma 

controvérsia junto de alguns autores por ser considerada a simples relação entre a máquina e o 

homem, contudo é uma das mais importantes e até um pouco subjetiva porque está implicada 

em tudo o que fazemos em contexto online.  
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“A interatividade mais do que uma simples característica, pode ser lida como um 

dispositivo: algo que marca, condiciona e determina processos que interferem na produção, no 

produto e na recepção dos sites jornalísticos desenvolvidos para a web.” (Mielniczuk cit in 

Amaral, 2005). A máquina, dispositivo onde o site jornalístico é desenvolvido, não cria a 

interatividade entre leitores, mas sim media e controla como salienta Tanjev Schultz “o uso das 

máquinas e das suas aplicações não é, em sim próprio, interativo.” Em última instância a 

interatividade fornece ao leitor a possibilidade do usufruto de uma seleção de conteúdos do 

ciberjornal que lhe interessam, mas também interagir e comunicar com o resto da audiência. 

Outing (cit in Primo & Casol, s/d) argumenta de forma mais concreta afirmando que só estamos 

na plenitude da interatividade quando os sites uniram as pessoas e facilitaram a comunicação 

entre elas. Um trunfo enorme para o ciberjornalismo que no jornal veiculado no formato papel 

apesar de poder haver manifestações de desagrado não era no imediato. No decorrer desta 

interação surge aquilo a que hoje se chama de jornalismo colaborativo, que abordamos 

anteriormente no modelo de “todos para todos” de Lemos, onde o cidadão ajuda na produção 

de conteúdo para os ciberjornais e chega mesmo a ser autodidata e espontâneo cabendo ao meio 

a decisão e triagem do quão verídica a informação é. Jarvis (2010: viii-x) refere que “Os nossos 

leitores também se tornaram nossos redatores e isso permite-nos fazer um jornalismo de dois 

sentidos e colaborativo”. Também Steuer cit in Jensen (1998) considera que a interatividade é 

“uma extensão em que os utilizadores podem participar modificando a forma e o conteúdo 

mediado em tempo real” destacando três fatores essenciais: velocidade (velocidade com que um 

input pode ser assimilado); amplitude (número de possibilidades a cada momento) e 

mapeamento (navegação online). Hall (2001) vai de encontro assinalando os “mecanismos de 

participação do leitor” como fator contributivo para a interatividade. A criação dos chats e caixas 

de comentários onde o leitor pode participar ativamente com a sua opinião gerando debate entre 

utilizadores é uma das ferramentas onde os ciberjornais podem recuperar “o seu papel 

fundamental na melhoria das democracias locais” (Canavilhas cit in Couto, 2010).  

Rost (2014:56-57) distingue “interatividade seletiva” de “interatividade comunicativa”: a 

primeira “alude às possibilidades de controlo que tem o utilizador sobre o processo de receção 

dos conteúdos” e consequentemente “quantas mais opcõ̧es de acesso aos conteúdos ofereça o 
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meio, e quantas mais se ajustem às necessidades do utilizador, maior será́ o grau de 

interatividade seletiva” (ibidem:56-57). A “interatividade comunicativa” “representa as 

possibilidades de comunicacã̧o e expressão que o utilizador tem entre os conteúdos do meio”. 

4.2.  Hipertextualidade 

 

É em 1965 que se define através de Theodor Nelson a “palavra hipertexto, surgida da 

necessidade de organização documental da sobrecarga informativa que a II Guerra Mundial 

trouxe” (Couto, 2010) e que serviu para designar a leitura não linear dos sistemas de 

computadores. Um conceito que se refere à “escrita não sequencial, um texto com várias opções 

de leitura que permite ao leitor efetuar uma escolha” (Canavilhas, 2014:4) 

Colocando o enfonque no meio digital, a grande maioria dos autores que estudam a área 

do ciberjornalismo têm opiniões unânimes no que toca ao uso da hipertextualidade. De referir 

Ward (2002), Jacob Nielsen cit in Canavilhas (2001) e Kilian (s/d), todos eles mencionam a 

importância do hipertexto na escrita e no corpo da notícia para que o conteúdo chegue da melhor 

forma possível ao leitor não tornando a matéria enfadonha ou cansativa visualmente. Contudo 

ainda existem autores mais céticos como Aarseth (2003) que define a hipertextualidade como 

“meramente a conexão direta de uma posição de um texto para outra”. Como as notícias vão 

sendo agregadas à web conforme a sua publicação não existia até então uma forma concreta de 

relacionar temas parecidos e o utilizador tinha de procurar manualmente os temas que fossem 

do seu interesse. O hipertexto vem revolucionar esta necessidade sendo designado mesmo como 

o “coração da escrita online” (Ward cit in Vieria 2009). Esta potencialidade consegue assim pôr 

termo à usual técnica da pirâmide invertida podendo o leitor seguir e fazer o seu próprio caminho 

de leitura, consultando as hiperligações que mais lhe interessarem onde existe “uma arquitetura 

noticiosa mais aberta, com blocos de informação organizados em diferentes modelos, sejam eles 

lineares ou complexos” (Canavilhas, 2006). Luís Nogueira (2003:163) afirma que esta 

potencialidade apesar de nos dar uma grande possibilidade de escolhas também nos coloca 

“perante múltiplos caminhos possíveis, perante a diversidade de decisões que podem ser 

tomadas” aumentando a “probabilidade de incerteza e mesmo deambulação infindável”. 
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Além disso a existência de outros links e mais informação sobre o tema confere uma maior 

credibilidade ao assunto bem como potencia a fidelidade dos ciberleitores. Jacob Nielsen cit in 

Vieira 2000 define os links como a parte mais importante do hipertexto subdividindo-os em 3 

categorias: 1) Links de navegação estrutural: links que remetem para páginas subordinadas; 2) 

Embebed Links: são palavras com hiperligações que remetem para páginas com mais informação 

e 3) Links associativos: servem para ajudar o leitor na procura de informação que não exista na 

página atual. De referir que o ciberleitor “além de usar muito o computador é, por norma, 

impaciente (...)” (Santos, 2007:97) e cansa-se rapidamente se a informação não lhe for quase 

apresentada instantaneamente. Já não mais existem constrangimentos de ordem técnica como 

nos media analógicos como refere Pavlik (2001). As hiperligações passam assim a depender da 

velocidade da internet bem como da credibilidade do conteúdo inserido “dentro” do link. 

4.3. Multimedialidade 

 

A entrada do jornalismo na web foi um concretizar já aguardado por muitos ao longo do 

tempo. Se o jornal de proximidade em papel foi evoluindo de forma bastante lenta no que toca 

ao aproveitar das suas potencialidades (imagem maioritariamente), o mesmo se verificou no 

ciberjornalismo. Para Salaverria (2014:26) a multimedialidade emprega três grandes aceções que 

devem ser entendidas como principais para o conceito de multimédia: como multiplataforma, 

como polivalência e como combinação de linguagens. 

A pouco e pouco se começou a perceber o impacto positivo que a aplicação de conteúdo 

multimédia tinha junto do ciberleitor. Carvalho (2002) sintetiza a multimedialidade em três 

grandes fases: a primeira no final da década de 50 onde se reportava a apresentações que 

envolvessem mais que um médium, na década de 60 surgiram os “pacotes multimédia” que se 

resumiam a conjuntos de documentos em diferentes formatos e suportes e por fim a terceira 

fase com a interatividade que une uma diversidade de multimédia num único documento. “A 

redundância (justaposição/acumulação) de conteúdos (texto+aúdio, texto+vídeo ou 

texto+gráficos) aumenta os índices de compreensão e recordação” salienta Canavilhas 

(2008:163). Já não mais o ciberjornalismo passa por um texto escrito longo, visualmente 

saturante ao olhar. A necessidade de “agarrar” o público que determinado ciberjornal vê como 
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audiência faz com que diariamente a evolução seja feita, contudo não basta como nos diz 

Salaverría inserir os conteúdos como se de um apêndice se tratasse. É necessário criar algo 

harmonioso que conte uma história e que mesmo não estando presente o ciberleitor entenda 

tudo o que se passou percecionando a parte visual e auditiva. “Conceitos como criatividade, 

liberdade de escolhas e maior eficiência estão intrinsecamente ligados ao multimédia, garantindo 

que a audiência está perante a melhor forma de compreender a mensagem” (Vieira, 2009). A 

simultaneidade de uso do hipertexto e da multimedialidade vai fazer nascer o conceito 

“hipermédia” defendido por bastantes autores (Pavlik, 2001; Dias Noci e Salaverría, 2003; Bastos, 

2005) por criar uma maior e mais rica ligação não só entre a informação bem como junto do 

leitor.  

Apesar de ser uma das maiores potencialidades que o ciberjornalismo foi adquirindo 

autores como Gahran destacam algumas deficiências que o setor apresenta no que toca à falta 

de formação aos seus profissionais. A falta de conhecimento dos jornalistas e 

editores/responsáveis sobre a mais-valia de contar a história com recurso a elementos 

multimédia, a falta de meios técnicos e de recursos humanos são algumas das características 

elencadas. Contudo há autores mais esperançosos na evolução da multimedialidade como refere 

Salaverria (2014:38) que acredita que além dos elementos já existentes para produzir conteúdos 

multimédia (texto, fotografia, iconografia e ilustração, gráficos, vídeos, animação digital, discurso 

oral, música e efeitos sonoros, vibracã̧o etc.), futuramente vão existir novos formatos , “isto é, 

além dos elementos direcionados para a visão e audição, passaremos a dispor de elementos 

tácteis e, quem sabe, até pode ser que passemos a receber informação através do olfacto e do 

paladar”. Contudo deixa um alerta que não é por existirem que serão utilizadas: “A dimensão 

informativa destas novas linguagens é, em princºipio, bem menor do que a existente nos 

elementos já utilizados” (ibidem:40). 

4.4. Instantaneidade 

 

Definimos algo instantâneo como rápido, de fácil acesso e que percecionamos a curto 

prazo. O mesmo refere Fernando Zamith na sua tese de doutoramento “A Contextualização no 

Ciberjornalismo” onde “a capacidade de publicar instantaneamente qualquer conteúdo 
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jornalístico sem ter de esperar pela hora do noticiário radiofónico ou televisivo ou pelo momento 

em que o jornal impresso começa a ser distribuído” foi um dos motores de arranque causado 

pela internet. O conceito de instantaneidade ou simultaneidade (Salaverría, 2005a: 19) começou 

a ser aplicado pelos jornais regionais passando de uma atualização semanal para “uma ou duas 

vezes por dia, sempre à mesma hora” (Zamith).  

Porém é necessário questionar se a periodicidade será a correta? Há autores que 

defendem que sim como Luís Santos que acha que a atualização diária ou duas vezes por dia já 

serve para aumentar a fidelidade da comunidade. Também Canavilhas cit in Couto salienta a forte 

concorrência que as rádios locais fazem ao ciberjornalismo regional no que toca à notícia 

momentânea e que é uma realidade bem enraizada no contexto português e que o 

ciberjornalismo regional não consegue competir. O autor salienta ainda o papel da web junto do 

“objetivo inalcançável de uma simultaneidade entre o acontecimento e a sua divulgação”.  

4.5. Ubiquidade 

 

Com a evolução da internet e consequentemente do ciberjornalismo a possibilidade de 

uma notícia publicada na rede ser acedida por qualquer usuário em qualquer parte do mundo 

define o que esta potencialidade trata. A internet para Pavlik tem se mostrado um meio de 

comunicação ubíquo, contudo ainda há autores que agregam esta potencialidade à 

instantaneidade/simultaneidade. Se por um lado vemos o subaproveitamento que as redações 

regionais na sua generalidade fazem do uso das potencialidades ciberjornalísticas, percebemos 

aqui que esta foi aproveitada por alguns. A mudança relacionada com os diferentes fusos 

horários, estratégia adotada para chegar às comunidades emigradas, a criação de turnos 

noturnos onde os profissionais fizessem atualização de informação, a eliminação de referências 

como “hoje” ou “amanhã” nas notícias e a tradução para outras línguas foram algumas das 

medidas adotadas. 

4.6. Memória  

 

A memória ou arquivo como alguns autores lhe chamam veio dar uma grande ajuda tanto 

aos profissionais do ciberjornalismo como aos ciberleitores. Poder ter acesso a uma notícia 
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escrita há 10 anos era impensável nos primórdios da internet, contudo era já uma prática 

recorrente no jornalismo. “Se antes o destino do trabalho jornalístico se jogava ao nível do 

efémero (o curto prazo de validade do conteúdo do jornal, a irreversibilidade do noticiário 

televisivo ou radiofónico), agora a informação entrou no regime do presente contínuo potencial.” 

(Nogueira, 2003).  

Nunca antes foi possível aos media guardar, reutilizar e disponibilizar todo o seu arquivo 

num único local acessível a qualquer momento e em qualquer ponto do planeta (Zamith, 2011). 

Apesar dos jornais serem guardados em repositórios, havia um mínimo ou inexistente interesse 

por parte do leitor em ler notícias que já não tivessem atualidade. Ward (2002) destaca que 

apesar de já existir o arquivo dos jornais no formato tradicional o arquivo de um meio online 

“pode ser mais rico, possuindo vídeos, aúdio, imagens, dados, etc. Para além disso a capacidade 

de armazenamento é muito superior”. Assume-se aqui um papel de relevo onde o ciberjornalista 

durante a produção noticiosa consegue aceder a um conteúdo relacionado não precisando de 

estar no local onde o arquivo é feito já que este está online. “Os media eletrónicos (...) levam à 

quase total dissociação entre lugar físico e “lugar” social” (Meyrowitz cit in Silveirinha) Funciona 

aqui como o fim “da mentalidade tradicional, escrever uma vez, esquecer imediatamente” 

(Heinonen cit in Domingo, 2006). Afastando-se do conceito de novidade constante a notícia 

guardada passa a definir-se como uma memória irreversivelmente presente para todos. 

Canavilhas (2006) vê nesta potencialidade a esperança do retorno do prestígio do jornalista: “a 

possibilidade de ligar uma nova notícia aos seus antecedentes permite o enriquecimento do 

jornalismo graças à contextualização dos fenómenos.” Apesar disso, Bastos (2000) salienta que 

é necessário não fazer do ciberjornalismo apenas um grande arquivo de informação e é 

necessário continuar a fornecer informação útil ao leitor como o conhecimento da audiência e 

seus interesses, contextualização adequada a cada utilizador bem como interação pertinente. 

Lopéz, Gago e Pereira (cit in Zamtih, 2003:210-215) propõem três modelos de recuperação de 

informação nos cibermeios – abertos, fechados e guiados. O primeiro refere-se à procura de 

informação através dum simples motor de busca sem qualquer critério, no segundo o ciberleitor 

consulta através dum critério (ex.: uma palavra-chave ou uma data) e por último os guiados 

encaminham o utilizador a ler temas relacionados. 
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4.7. Personalização 

 

Entendemos a personalização como algo feito a “nosso gosto” ou até à nossa medida. O 

mesmo se passa no ciberjornalismo, esta característica coloca no utilizador a função de 

“configurar os produtos jornalísticos de acordo com os seus interesses individuais” (Palacios, 

2002). Canavilhas (2008:165) acrescenta ainda que “um dos valores mais caros ao jornalismo – a 

proximidade – tem na personalização o seu ponto alto.” Quando visitamos um site vamos 

selecionando (naqueles que isso permite) o conteúdo que vai de encontro ao que queremos 

saber criando-se aquilo que López, Gago e Pereira (2003:225) chamam de personalização “ativa 

ou passiva”. A ativa funciona por decisão nossa, escolhendo por exemplo a aparência gráfica ou 

em que tipo de moldes queremos receber a informação entre outros. A passiva centra-se no 

registo por parte do computador das ações que executamos e que vai reproduzir nas vezes 

seguintes que consultarmos o website. De acordo com Lorenz (2014:140), “a personalização de 

experiências informativas pode apresentar várias formas e extensões, sendo a mais habitual 

deixar o utilizador selecionar os temas mais relevantes para a criação de uma página com base 

em preferências pessoais”.  

Apesar das mais-valias que a personalização traz, é necessário um cuidado acrescentado 

aquando das escolhas que o ciberleitor faz do que mais lhe interessa. Zamith refere que uma 

excessividade na personalização pode afetar a opinião pública podendo mesmo o papel do 

jornalista ficar comprometido visto o mesmo ser o “garante da liberdade” e da democracia.  

Porém autores como Roger Fidler (1997) acham excessiva esta atitude aferindo que as novas 

formas convivem com as mais antigas não as substituindo. 

4.8. Criatividade 

 

Esta última potencialidade é assumida por autores como Zamith e Couto (2010) no 

aproveitamento extra das potencialidades ciberjornalísticas, ou seja, tudo o que não foi 

considerado nas potencialidades anteriores será aqui incluído como por exemplo o site 

apresentar um obituário, a meteorologia, anúncios de emprego entre outros.  



 36 

5. Metodologia 
 

O presente estudo tem como principal objetivo entender as grandes diferenças no 

ambiente digital entre os nativos de proximidade e os que existindo já em papel também 

realizaram esta migração. Para responder à questão principal será necessário fazer uma análise 

de vários parâmetros: as potencialidades ciberjornalísticas (intimamente ligadas ao real 

aproveitamento do que a web nos oferece), as editorias predominantes (falamos nas notícias 

locais bem como campos relacionados com a região como a economia ou a política ligada às 

autarquias), os géneros jornalísticos (a notícia usualmente mais usada contudo a reportagem e 

entrevista também têm espaço) e a reciclagem de notícias (também designada como copy-paste).  

Para avaliar toda esta informação é necessário um método que englobe e consiga dar 

uma resposta quantitativa e qualitativa: a Análise de Conteúdo. 

Os resultados obtiveram-se a partir da aplicação de tabelas mais específicas (ver anexos) 

sobre cada uma das potencialidades que resultam nesta tabela abrangente que nos dá um olhar 

sobre o uso que o ciberjornal fez ou não das potencialidades. A metodologia foi aplicada durante 

o espaço de tempo de 2 semanas: desde dia 07 de Março de 2022 até 21 de Março de 2022. 

As potencialidades Interatividade, Ubiquidade, Memória e Personalização como são 

características praticamente fixas foram pontuadas apenas uma única vez com confirmação do 

autor no dia seguinte para confirmar a correta atribuição de pontos. A instantaneidade foi 

avaliada num único dia (10 de Março de 2002) em 5 momentos diferentes com intervalo de 4 

horas entre cada momento (09 horas, 13 horas, 17 horas, 21 horas e 01 da manhã). Tal como nas 

potencialidades anteriores houve uma verificação da pontuação atribuída no dia seguinte. 

Quanto à hipertextualidade e multimedialidade foram escolhidos aleatoriamente 6 artigos com 

maior destaque (página principal de cada ciberjornal) publicados em dias úteis e a partir daí fazer 

a respetiva atribuição de pontos.  

Depois de aplicada a metodologia, percebeu-se que a criatividade não foi usada em 

nenhum dos sites sendo depois excluído o seu uso na tabela final.  
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Figura 1: Pontuação dada a cada potencialidade por Zamith 

Num período temporal mais curto de dia 09 de Março de 2022 até dia 15 de Março de 

2022 foram analisadas as editorias, os géneros jornalísticos e o tipo de produção dos sites a 

analisar. Para melhor avaliarmos cada um destes tópicos foram aplicadas três tabelas distintas 

elaboradas pelo autor desta dissertação. As 3 tabelas foram aplicadas diariamente por norma no 

dia seguinte ao dia a analisar para ter acesso a todo o conteúdo publicado dado alguns sites 

terem publicações noturnas e mesmo de madrugada.  

Relativamente às editorias foram escolhidas seis principais: Local/Regional, Saúde, 

Política, Economia/Mercado, Cultura e Desporto com o acrescento da coluna “Outros” (tudo 

aquilo que não se enquadrou nas editorias anteriormente mencionadas). Foram selecionadas 

estas seis por serem as mais usadas pelos sites na sua generalidade e que dão uma perspetiva 

mais clara dos assuntos abordados.  

 

Figura 2: Tabela de análise das editorias 

No que toca aos géneros jornalísticos foram selecionados os “nobres”: notícia, entrevista 

e reportagem com um acrescento do “Editorial/Opinião” visto que durante a aplicação da 

metodologia constatei o seu uso sistemático. 
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Figura 3: Tabela de análise dos géneros jornalísticos 

Quanto à produção, apresenta-se a produção do próprio meio de comunicação social, de 

seguida a produção por agência e a produção externa (qualquer pessoa fora do meio jornalístico 

que tenha ajudado a escrever ou mesmo escrito por completo qualquer conteúdo). 

Acrescentamos também aqui uma categoria extra denominada de “Produção Não Identificada”, 

isto é, quando qualquer conteúdo postado no ciberjornal não apresenta qualquer autor/a ou de 

onde provém. 

 

Figura 4: Tabela de análise da produção noticiosa 

5.1. Caracterização e História do Método usado 

 

Nasceu no século XX para de melhor forma analisar e interpretar os artigos da imprensa 

nos Estados Unidos, “sempre com um rigor quantitativista em relação ao tamanho dos títulos, 

artigos e número de páginas” (Campos, 2004). De tal forma importante, a técnica foi também 

usada durante a segunda Guerra Mundial para analisar propagandas subversivas que pudessem 

identificar ideologia nazi nos meios de comunicação norte-americanos. 

Berelson, um dos criadores da análise de conteúdo define o conceito numa primeira fase 

como uma “técnica de pesquisa que visa uma descrição do conteúdo manifesto de comunicação 

de maneira objetiva, sistemática e quantitativa”. Posteriormente, a análise de conteúdo assume 

uma função “inferencial, em busca de um significado que está para além do imediatamente 
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apreensível e que espera a oportunidade de ser desocultado” (Amado, Costa, & Crusoé, 2017, p. 

303). Esta metodologia interessa-se mais pelo sentido dos discursos, do que se lê nas entrelinhas, 

“reticências, o subentendido, e o tom do que com o que é explícito” (Esteves, 2006; Morgado, 

2012). 

O processo inferencial precisa assim de seguir uma série de critérios e ser controlado, não 

vá o analista fazer incorretas interpretações. A preocupação aqui patente desperta a necessidade 

de criar uma forma de perceber a veracidade e que validem o processo de análise. Neste sentido, 

surge a definição de Análise de Conteúdo formulada por Krippendorff (1990, p.28) que nos diz 

que o analista consegue “fazer inferências, válidas e replicáveis, dos dados para o seu contexto”. 

Em contrapartida, a conceção de inferências realiza-se através do estabelecimento de 

relações, com base em deduções lógicas e pertinentes, entre quatro polos diferenciados: 

1. Os dados - Poderão ser estudados segundo determinadas perspetivas, assentando 

(entre outros aspetos a ter em conta nas questões prévias e nos objetivos da pesquisa) sobre:  

a. o que é dito – prende-se com a análise da temática e que é a forma mais comum dentro 

da Análise de Conteúdo e pode prender-se com a diferenciação de temas, categorias e 

subcategorias; 

b. por quem é dito – a conexão entre a mensagem e o estatuto do emissor por exemplo; 

c. a quem é dito – análise do impacto que a mensagem poderá ter no seu destinatário;  

d. com que finalidade – o objetivo da mensagem; 

e. com que resultados – avaliação da resposta de quem recebeu a mensagem; 

2. As intenções e pressupostos de quem elaborou a comunicação, os seus pressupostos, 

valores bem como traços de personalidade etc.  

3. As condições em que a comunicação foi produzida ou seja os contextos históricos, 

culturais e sociais e que se vão refletir aquando da sua análise. 

4. Os quadros pelos quais o analisa se guia, necessitando de estar bem preparado para 

interpretar, ou seja, devem ser mobilizados quadros de referência baseados em teorias das 

ciências sociais e humanas que ajudem no recorte do essencial e pertinente. Deve também estar 

bem preparado para fugir a subjetividades. 
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O significado oferecido por Robert e Bouillaguet (1997) parece ser um dos mais 

abrangentes, englobando várias perspetivas: descritiva, objetiva, inferencial e subjetiva: “A 

Análise de Conteúdo stricto sensu define-se como uma técnica que possibilita o exame metódico, 

sistemático, objetivo e, em determinadas ocasiões, quantitativo, do conteúdo de certos textos, 

com vista a classificar e a interpretar os seus elementos constitutivos e que não são totalmente 

acessíveis à leitura imediata” (p. 4). 

Amado, Costa, & Crusoé, 2017 sintetizam todas estas considerações nos seguintes 

termos: “Podemos, pois, dizer que o aspeto mais importante da Análise de Conteúdo é o facto 

de ela permitir, além de uma rigorosa e objetiva representação dos conteúdos ou elementos das 

mensagens (discurso, entrevista, texto, artigo, etc.) através da sua codificação e classificação por 

categorias e subcategorias, o avanço (fecundo, sistemático, verificável e até certo ponto 

replicável) no sentido da captação do seu sentido pleno (à custa de inferências interpretativas 

derivadas ou inspiradas nos quadros de referência teóricos do investigador), por zonas menos 

evidentes constituídas pelo referido ‘contexto’ ou ‘condições’ de produção. Julgamos que é este 

aspeto que permite aplicar criativamente a Análise de Conteúdo a um leque variado de 

documentos (comunicações), muito especialmente sobre aqueles que traduzem visões 

subjetivas do mundo, de modo que o investigador possa ‘assumir’ o papel do ator e ver o mundo 

do lugar dele, como propõe a investigação de cariz interacionista e fenomenológico” (p. 306). 

5.2.  Caracterização da Amostra: Os Ciberjornais  

 

Na análise feita neste estudo foram escolhidos quatro ciberjornais distintos: dois 

ciberjornais de proximidade nativos no meio digital (mediotejo.net e sulinformacao.pt) e outros 

dois que se tenham adaptado à web (jornaldofundao.pt e regiaodeleiria.pt). Incide-se sobre dois 

de cada âmbito para melhor perceber as diferenças, se existirem, bem como as similaridades. 

Tornou-se uma tarefa árdua a escolha do ciberjornais de proximidade a analisar, não só 

pela falta de atualização que alguns têm nos seus sites noticiosos bem como pelo diminuto 

conteúdo que apresentam. Dos ciberjornais existentes e depois do aconselhamento de Pedro 

Jerónimo, a escolha recaiu sobre os quatro acima mencionados que serão de seguida explorados.  
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O ciberjornal MédioTejo com o URL na web: mediotejo.net é “uma publicação digital 

regional” que nasceu no ano de 2015 com o propósito de fazer “bom jornalismo” como o 

ciberjornal refere na editoria “Quem Somos”. Como o próprio nome indica, o meio encarrega-se 

de fazer a cobertura de toda a informação da zona do Médio Tejo que incorpora duzentos e 

cinquenta mil habitantes inseridos nos treze concelhos. Além da informação chegar às 

populações vizinhas, a internet permitiu também a comunicação pelo país e mundo.  

No ano de 2017, o ciberjornal sofre um boom alargando a cobertura noticiosa para 

concelhos vizinhos, de entre eles, Chamusca, Golegã, Gavião e Ponte de Sor bem como dão 

relevância a assuntos distritais, referentes a Castelo Branco e Santarém. O site nascido na web 

procura o uso dos géneros jornalísticos “mais nobres” como referem, a grande reportagem, a 

investigação e a entrevista. No que concerne à multimedialidade, o vídeo documental, a 

fotografia e o áudio são mencionados como apostas claras. As editorias com mais relevância são 

a política, sociedade e cultura destacando além destas, “as histórias de pessoas, empresas e 

instituições que se destacam positivamente na região”. A promoção de laços entre as pessoas e 

as terras também é uma das mais-valias apontadas pelo ciberjornal. Além do trabalho 

jornalístico, o cidadão tem no site um papel também crucial: opinativo maioritariamente e de 

debate.  

Sendo um ciberjornal com presença única e exclusiva no digital vive dos apoios dos 

leitores bem como dos parceiros comerciais. 

O ciberjornal Sul informação com o respetivo link na Web: sulinformacao.pt nasceu no 

dia 26 de Setembro de 2011 apresentando conteúdos de âmbito regional sobre toda a zona Sul, 

desde o Baixo Alentejo até ao Algarve. O projeto nasce pela mão de três jornalistas que já tinham 

trabalhado juntos noutro jornal regional algarvio.  

Num estudo feito pelo ciberjornal à sua história, audiências e projetos futuros, o 

ciberjornal revela que a preferência dos estrangeiros nesta zona recaí sobre o Sul Informação, 

dados estes recolhidos através do IP.  

O ciberjornal destaca ainda que além das reportagens que habitualmente já fazem e que 

são de produção própria, continua cada vez mais a apostar na multimedialidade. Sendo esta a 

potencialidade que mais tem crescido e mais atraí o público também por influência da leitura e 
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visionamento do ciberjornal através do smartphone. O projeto possuí já uma equipa 

especializada e dedicada à multimédia particularmente o vídeo, nas editorias como a cultura, 

economia e sobretudo o desporto. 

Dado o seu grande crescimento e influência na zona sul, o Sul Informação tem uma 

parceria com o Jornal de Notícias criando uma rede de partilha de informação favorecendo 

ambos os ciberjornais. “Esta parceria garante maior exposição às notícias que o Sul Informação 

publica, garantindo-lhe um público bem mais vasto que o regional (...)” refere-se num estudo 

feito. 

O ciberjornal Jornal do Fundão com o respetivo link: jornaldofundao.pt na Web nasceu 

em 2001. Filipe Sanches, chefe de redação atual do Jornal do Fundão destaca que o jornal 

começou por reservar conteúdos para os seus assinantes (prática que não era usual na época e 

que desencadeou algumas críticas). Às quartas-feiras era o dia de colocar “4 ou 5 destaques de 

notícias que saíam na edição impressa do dia seguinte” bem como disponibilizavam um ficheiro 

pdf da edição para os assinantes terem acesso antes de receberem a versão física.  

A partir de 2010 o ciberjornal começa a sofrer alterações como o aumento do caudal 

noticioso com predominância das editorias de Sociedade, Política, Desporto, Cultura, Polícia, 

Saúde, Opinião, Cidades (Fundão, Covilhã, Castelo Branco e Guarda) e Regional (restantes 

concelhos da Beira Interior). Há cerca de meio ano, o site fez uma maior aposta na 

multimedialidade com vídeo, fotografia, cadernos especiais etc.  

O ciberjornal Região de Leiria com o atual link regiaodeleiria.pt na Web nasceu a 7 de 

Junho de 1996 com a capa da edição em papel e algumas notícias, as mais importantes a serem 

colocadas. Aquando da caracterização dos primórdios do ciberjornal feita por Pedro Jerónimo na 

sua tese de Doutoramento estes primeiros passos no digital deveram-se a um jornalista também 

informático que tinha a pretensão de inovar e criar algo mais além do papel. 

Apesar dos jornalistas terem começado a desenvolver desde muito cedo a aptidão para 

as potencialidades do meio só na viragem do século é que se dá uma grande mudança e se 

percebe o verdadeiro uso que a internet possibilitou. O que marcou esta mudança foi o 11 de 

Setembro de 2001, acontecimento fatídico na história que possibilitou ao ciberjornal obter 
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informações e perspetivas dos emigrantes nos Estados Unidos que pertencessem à região de 

Leiria.  

O início foi marcado pela exploração sendo a hipertextualidade, uma das primeiras 

potencialidades ciberjornalísticas a ser desenvolvida pelo site. Também na estrutura, mudanças 

foram ocorrendo proporcionando uma melhor organização por colunas e por editorias.  

5.3.   Apresentação de resultados 

 

O aproveitamento das potencialidades ciberjornalísticas é um dos fatores que melhor 

define a qualidade e o trabalho do ciberjornal. Se não existem muitos estudos neste sentido, a 

curiosidade por este meio tem deixado autores intrigados pelo subaproveitamento que os 

ciberjornais de proximidade têm feito. Depois de análise de estudos já feitos, chega-se à 

conclusão de que a melhor maneira de analisar as potencialidades ciberjornalísticas é recorrer à 

tabela elaborada por Fernando Zamith. 

No que toca aos resultados obtidos sobre as potencialidades ciberjornalísticas a tendência 

é clara: o seu diminuto uso. O sulinformacao.pt é o ciberjornal com a maior percentagem 45,3% 

de aproveitamento, de seguida vem o regiaodeleiria.pt com 35,3%, 23,2% o mediotejo.net e com 

apenas 8,8% o jornaldofundao.pt.  

Também o sulinformacao.pt segue em primeiro lugar com 160 conteúdos publicados no 

período em análise seguido do mediotejo.net com 111, o regiaodeleiria.pt com 91 e o 

jornaldofundao.pt com 31. Apesar de alguns destes ciberjornais apresentarem conteúdo pago, 

também esse mesmo conteúdo foi considerado nesta contabilização. 

 

5.3.1. Ciberjornal mediotejo.net 

 

Pouco mais de 20%, para sermos precisos 23,2% é o valor correspondente ao 

aproveitamento que o ciberjornal mediotejo.net faz das potencialidades ciberjornalísticas. A 

hipertextualidade, a ubiquidade e a personalização são as que mais sofrem não apresentando 

qualquer uso.  
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Figura 5: Aproveitamento das potencialidades no mediotejo.net 

Quanto à hipertextualidade, aquando da observação ao site (mais especificamente aos 6 

artigos selecionados) não foram encontradas quaisquer hiperligações, contudo numa observação 

mais tardia e fora do período metodológico percebeu-se que o site ao fazer uma renovação 

estrutural passou a usar hiperligações referentes a notícias escritas pelo próprio meio de 

comunicação.   

No que concerne à ubiquidade o ciberjornal não faz uso de qualquer conteúdo em duas 

ou mais línguas nem apresenta relógios com diferentes fusos horários.  

Se o leitor pretende um site noticioso onde possa fazer a pré-seleção de conteúdos que 

quer ler ou receber o noticiário no seu e-mail, o mediotejo.net não será a escolha mais indicada 

dado não apresentar qualquer uma das opções anteriores. 

A Memória é a potencialidade com melhor aproveitamento, verificando-se com facilidade 

o acesso ao arquivo global do site. O utilizador consegue ter acesso a informação passada tendo 

ainda a possibilidade de a pesquisar utilizando pelo menos três critérios. A associação de 

etiquetas (tags) a cada artigo apresenta-se como uma das mais valias do ciberjornal pois guia o 

leitor até todas as notícias e artigos relacionados àquela determinada palavra. 

Com um valor percentual de 22,2% de multimedialidade cingindo-nos aos seis artigos 

escolhidos, esta potencialidade apesar de baixa variou muito de artigo para artigo. Ou 
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encontrámos artigos com fotografia, vídeo sonoro e áudio ou só encontrávamos artigos com a 

primeira característica.  

A instantaneidade apresenta apenas ¼ do seu aproveitamento total. O mediotejo.net tem 

a preocupação em colocar a data em cada artigo, contudo não estando o utilizador a consultar o 

ciberjornal a tempo inteiro não consegue perceber em que hora é que foi publicado. O mesmo 

se verifica aquando da publicação de novos artigos x horas depois do artigo anterior.  

De seguida para percebermos a variedade de editorias usadas no mediotejo.net, os seus 

géneros jornalísticos predominantes e o tipo de produção das peças foram aplicadas as tabelas 

a abaixo.  

 

Figura 6: tipo de editorias produzidas pelo mediotejo.net 

 

Figura 7: tipo de géneros jornalísticos usados pelo mediotejo.net 

 

Figura 8: tipo de produção dos conteúdos do mediotejo.net 

O mediotejo.net no período de análise desenvolveu 111 conteúdos, o segundo maior de 

entre os analisados, apenas atrás do sulinformacao.pt. Dos 111 conteúdos, 57 relacionam-se com 

a região e atividades locais, colocados nesta categoria visto não se enquadrarem em nenhuma 

outra. A editoria “Outros” denominada pelo autor e com a segunda maior predominância 

apresenta 17 conteúdos produzidos com temas como Educação, Justiça, Ambiente etc. Com 

somente 3 publicações a “Política” foi a menos usada.  
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Com 96,4% de utilização, a notícia é o género jornalístico mais usado pelo ciberjornal: 107 

notícias em 111 conteúdos. O Editorial/Opinião também tem ganho o seu espaço nos ciberjornais 

conseguindo superar no caso do mediotejo.net, a entrevista e a reportagem.  

O tipo de produção selecionada foi a produção própria do ciberjornal com um índice 

percentual de utilização de cerca de 81%. O mediotejo.net também recorre à produção por 

agência (20 conteúdos) e com apenas 1 produzido externamente.  

5.3.2. Ciberjornal sulinformacao.pt 

 

O sulinformacao.pt dos quatro ciberjornais analisados foi o que apresentou o maior 

aproveitamento das potencialidades ciberjornalísticas (45,3%) contudo não passou a barreira dos 

50%.  

 

Figura 9: Aproveitamento das potencialidades no sulinformacao.pt 

Novamente tal como no mediotejo.net, a potencialidade melhor aproveitada foi a 

memória apresentando o site um arquivo global simples onde o utilizador pode colocar 3 ou mais 

critérios como por exemplo: uma data, local, hora e personalidade política e o ciberjornal fará a 

respetiva busca e resultados se assim existirem. Também no final de cada artigo existem as 

etiquetas, por norma 3 ou 4 que guiam o leitor a temas relacionados. A ubiquidade também tem 

a sua preponderância no sulinformacao.pt podendo o leitor no canto superior esquerdo colocar 

tudo em inglês.  
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A instantaneidade é aproveitada pela metade (50%) estando sempre todos os conteúdos 

datados e com o respetivo horário em que foram colocados. A atualização constante que se faz 

sentir neste meio de comunicação denota a preocupação de manter o leitor sempre informado.  

A potencialidade com aproveitamento mais baixo é a hipertextualidade com apenas 10% 

sendo que se obteve apenas uma única “hiperligação intra-textual a artigo relacionado 

simultâneo” nos seis artigos analisados.  

A contextualização, integrada nas potencialidades transversais apresenta uso reduzido 

nesse site. Esta potencialidade engloba tudo aquilo que contextualiza e que deixa o leitor mais 

por dentro do assunto tratado. 

O cenário é bastante animador no que toca à colocação de conteúdos com 160 no espaço 

temporal selecionado (1 semana). A editoria “Local/Regional” volta a ter prevalência em 

detrimento das outras categorias. A “Cultura” sobresai neste ciberjornal com uma aposta de 33 

publicações. A “Política” com o resultado mais baixo, ficando-se apenas com 4 publicações, não 

teve uma grande abordagem no período decorrente.  

 

Figura 10: tipo de editorias produzidas pelo sulinformacao.pt 

A notícia no sulinformacao.pt é o género “nobre” mais utilizado com 159 dos 160 

conteúdos. 

 

Figura 11: tipo de géneros jornalísticos usados pelo sulinformacao.pt 

No que toca ao tipo de produção usada, o ciberjornal faz um maior uso do trabalho da 

sua redação com 155 conteúdos produzidos. Apenas 2 conteúdos referentes a agências 

noticiosas e outros 3 elaborados por outros meios de comunicação. 
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Figura 12: tipo de produção dos conteúdos do sulinformacao.pt 

5.3.3. Ciberjornal jornaldofundao.pt 

 

Os 8,8% de aproveitamento das potencialidades ciberjornalísticas do jornaldofundao.pt 

determinam que seja de entre os ciberjornais analisados aquele que menos aproveita o que o 

digital lhe oferece. Destaca-se com a memória como a melhor aproveitada apesar dos seus 

apenas 25%. De seguida a interatividade com 12%, apresentando o jornal um formulário de 

contacto genérico e a presença nos artigos do e-mail de todos os seus autores. Com a mesma 

percentagem, 8,3% a multimedialidade, a instantaneidade e a personalização encerram como as 

3 com menor uso. A hipertextualidade e a ubiquidade no período em análise não pontuaram, 

não apresentando qualquer usufruto por parte do ciberjornal. 

 

Figura 13: Aproveitamento das potencialidades no jornaldofundao.pt 

No que concerne às editorias, os 31 conteúdos produzidos são bastantes variados. Em 

primeiro lugar, a editoria “Local/Regional” apresenta 13 publicações, a editoria “Outros” com 8 

publicações apresenta-se como a segunda mais usada, abrangendo editorias que não são comuns 

a todos os ciberjornais como justiça ou educação. Conta apenas com 1 única publicação a editoria 

de “Saúde”. 
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Figura 14: tipo de editorias produzidas pelo jornaldofundao.pt 

Também no jornaldofundao.pt, tal como nos anteriores ciberjornais, a notícia é o género 

jornalístico mais utilizado neste meio de comunicação tendo também o “Editorial/Opinião” o seu 

espaço com 4 publicações. Sendo um ciberjornal regional existe a preocupação de dar “voz” aos 

habitantes da região daí ser esta uma das maiores apostas do jornaldofundao.pt. 

 

Figura 15: tipo de géneros jornalísticos usados pelo jornaldofundao.pt 

Relativamente à produção, a resposta é obvia, o jornaldofundao.pt faz um uso total dos 

seus recursos produzindo todos os conteúdos publicados no período em análise. 

 

Figura 16: tipo de produção dos conteúdos do jornaldofundao.pt 

5.3.4. Ciberjornal regiaodeleiria.pt 

 

O regiãodeleiria.pt é o ciberjornal que mais aproveita as potencialidades 

comparativamente ao jornaldofundao.pt que também fez a sua adaptação ao digital. Com 35,3% 

de aproveitamento, o ciberjornal apresenta uma preocupação em informar o leitor ao longo do 

dia com notícias regulares o que é denotado pelo 41,6% relativos à Instantaneidade. O Região de 

Leiria além de colocar data e hora nos artigos, faz uma atualização quase que sistemática de 

notícias. Esta foi uma das potencialidades que facilmente se detetou. A Memória tal como nos 

anteriores ciberjornais é também a potencialidade ciberjornalística mais utilizada com 75% de 

aproveitamento. A Ubiquidade é aproveitada pela metade, devendo-se a existência de um 

segmento dedicado à Guerra na Ucrânia. Com o menor aproveitamento a hipertextualidade 
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apresenta 5% de utilização com apenas uma hiperligação intra-textual a artigo relacionado 

simultâneo.  

 

 

Figura 17: Aproveitamento das potencialidades no regiaodeleiria.pt 

Com 91 conteúdos publicados, o regiaodeleiria.pt apresenta-se como o terceiro 

ciberjornal com maior cobertura noticiosa. Neste ciberjornal a editoria “Outros” destaca-se 

ficando à frente da editoria “Local/Regional”. A “Cultura” com 14 publicações foi a terceira 

editoria mais publicada. 

 

Figura 18: tipo de editorias produzidas pelo regiaodeleiria.pt 

Novamente o género jornalístico mais utilizado no regiaodeleiria.pt foi a notícia com 84 

publicações. Também o Editorial e Opinião ganham relevo neste ciberjornal com 7 publicações. 

 

Figura 19: tipo de géneros jornalísticos usados pelo regiaodeleiria.pt 

O tipo de produção utilizada neste ciberjornal centra-se na própria redação, conteúdo 

produzido por jornalistas da “casa”. São apresentados 10 conteúdos de agência, com 
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predominância na agência Lusa quando usada. Existem ainda seis conteúdos produzidos 

externamente ao jornal. 

 

Figura 20: tipo de produção dos conteúdos do regiaodeleiria.pt  
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6. Discussão de Resultados 

 

O subaproveitamento das potencialidades ciberjornalísticas era já um resultado esperado 

mostrando que nenhum ciberjornal conseguiu superar a barreira dos 50% de aproveitamento 

como observamos na tabela abaixo. Os campos que não se encontram preenchidos revelam que 

no período analisado o ciberjornal não fez uso daquela potencialidade, não querendo dizer que 

a redação não recorra nunca. 

 

Figura 21: Aproveitamento das potencialidades ciberjornalísticas de todos os ciberjornais 

analisados 

Estes resultados são bastante insatisfatórios dada a existência do digital há mais de 20 

anos, contudo para Ribeiro, Pinto e Sousa (2012, p.174) ainda é uma “área onde se procuram 

formas de rentabilização”. 

Analisando num primeiro momento o mediotejo.net, o primeiro ciberjornal nativo digital 

escolhido, é de espantar ter obtido um aproveitamento inferior (23,2%) ao regiaodeleiria.pt, 

ciberjornal que se adaptou ao digital. Este baixo resultado fica a dever-se ao nulo aproveitamento 

da hipertextualidade, que só apresenta aproveitamento quando combinada com a memória na 

transversalidade. Quando nos referimos à ubiquidade, a conclusão a que podemos chegar é que 

sendo um ciberjornal regional, dedicado às pessoas que habitam naquela zona não vê 

necessidade em colocar os conteúdos noutros idiomas ou apresentar outros fusos-horários. 

Contudo a proliferação de imigrantes em Portugal deveria deixar os ciberjornais atentos a este 

público que muita das vezes não está familiarizado com a nossa língua. 

Com um público mais reduzido e não tão vasto como num ciberjornal nacional e, por 

conseguinte, com menos notícias e conteúdos, o mediotejo.net também não vê a necessidade 
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de criar um site personalizável tendo qualquer utilizador igual acesso ao primeiro ecrã do 

ciberjornal. 

A memória no mediotejo.net contrasta das outras potencialidades com a grande 

percentagem que obteve (91,6%) sendo na generalidade a potencialidade mais bem aproveitada 

por todos os ciberjornais e que pode ser justificada pelo facto dos leitores gostarem de consultar 

conteúdos antigos, de interesse para determinado trabalho, por corelação com algum tema atual 

ou por mera curiosidade. 

Relativamente a conteúdos multimédia o mediotejo.net aproveita principalmente a 

fotografia e o áudio por vezes juntos ou separados, contudo a utilização é residual podendo ficar 

a dever-se à falta de recursos para fotografar ou pela rapidez e fugacidade da atualidade tendo 

que tudo ser publicado o mais rápido possível senão pode perder o interesse para o leitor. Como 

referido na revisão literária, também o jornalista ainda não se encontra familiarizado com o papel 

da multimédia na narração de um acontecimento e o quanto pode acrescentar.  

Sendo um ciberjornal nativo digital, o mediotejo.net apresentou um valor já esperado 

claramente acima do número de conteúdos produzidos pelos ciberjornais que se adaptaram ao 

digital.  

Quando falamos das editorias, mediotejo.net dedicou-se bastante ao “Local/Regional” e 

não será de espantar dado ser um ciberjornal dedicado a um espaço pequeno circunscrito. O que 

poderá espantar mais será a dedicação quase unânime a cada editoria: “Saúde”, 

“Economia/Mercado”, “Cultura” e “Desporto”. Numa sociedade em que o setor cultural não 

obtém nem 1% do orçamento de estado e é visto um pouco à margem de outras atualidades o 

mesmo se poderia rever no ciberjornal, ou seja, a nula ou pouca existência de conteúdo.  

O Futebol é sem dúvida a temática que mais marca a editoria “Desporto” nos ciberjornais 

nacionais. O mesmo se passa no meditejo.net onde apesar do futebol ter a sua preponderância, 

muitos outros desportos são abordados desde ciclismo até Hóquei.  

A “Política” fica em último lugar com menos conteúdos. Esta ausência poderá ficar a 

dever-se à não existência de nenhum assunto autárquico ou eleições no período em análise.  

Quando falamos de os géneros jornalísticos utilizados percebermos que a notícia é o 

género mais utilizado, também o menos trabalhoso comparado com a entrevista e a reportagem 
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e talvez por isso seja a escolha mais óbvia das redações dos ciberjornais analisados. O 

“Editorial/Opinião” ao contrário do que se esperava num ciberjornal digital tem ganho o seu 

espaço junto destes pequenos meios. A adesão a este género jornalístico verifica-se muito 

provavelmente porque o leitor gosta de ouvir as opiniões sobre a sua terra seja sobre possíveis 

eleições, seja por problemas ou mesmo por gostar do orador.  

Relativamente à produção noticiosa no mediotejo.net, a grande adesão que o ciberjornal 

faz de conteúdos de agência pode dever-se ao grande volume noticioso que apresenta e não 

haver tempo para noticiar tudo pelos próprios recursos.  

Consagrando-se como o ciberjornal com o melhor aproveitamento das potencialidades 

ciberjornalísticas e também com maior volume noticioso temos o sulinformacao.pt. O ciberjornal 

utiliza um pouco de todas as potencialidades à exceção da criatividade. Tal como o 

mediotejo.net, a memória foi a potencialidade mais utilizada e dado tratar-se de nativos digitais 

é extremamente útil na pesquisa de informação anteriormente noticiada.  

A produção noticiosa atualizada e quase que instantânea denota a preocupação do 

sulinformacao.pt em deixar o leitor a par dos assuntos.  

Quantos aos conteúdos multimédia também são aproveitados se bem em que menor 

número contendo sempre todos os conteúdos uma fotografia ou desenho. Este ciberjornal é o 

que mais tem beneficiado do uso de áudio. O áudio é benéfico na contextualização da notícia ao 

leitor e ajuda a integrá-lo mais na história ouvindo as “vozes” dos protagonistas das histórias.   

A potencialidade neste ciberjornal com o menor uso (10%) conseguiu ser a mais bem 

aproveitada de entre os demais ciberjornais: a hipertextualidade. A sua presença é 

extremamente residual. Apenas foi detetado uma hiperligação. A constante atualização de 

notícias não permite muitas vezes fazer ligações com notícias já publicadas umas vezes por 

esquecimento, outras por falta de tempo. 

Com a maior produção noticiosa dos 4 ciberjornais analisados, o sulinformacao.pt 

conseguiu ter a maior diversificação no que toca às editorias. A editoria mais usada foi 

“Local/Regional”. Contrariamente ao mediotejo.net e aos outros ciberjornais, o sulinformacao.pt 

produziu 33 publicações de “Cultura” e 22 publicações de “Desporto” o que não são valores 

usuais num ciberjornal virado mais para a região e que por norma foca mais o seu volume 
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noticioso na “Política” ou “Economia” por exemplo. O “Desporto” tem vindo a tornar-se e 

principalmente em meios mais pequenos o “troféu” da região e os ciberjornais não exitam em 

dar destaque aos feitos alcançados.  

A variedade de géneros jornalísticos não é um dos pontos fortes deste ciberjornal, 

verificando-se que a notícia é o género de mais rápida produção diferindo da entrevista ou 

reportagem e por isso amplamente usado. 

Já quando falamos do tipo de produção, o sulinformacao.pt faz um uso maioritário da sua 

redação. Observamos aqui um pequeno contraste: por um lado observamos o aproveitamento 

das redações na escrita muito própria, mas por outro o ciberjornal cinge-se à notícia e não existe 

muita variedade. Ou pouco contraditória esta analogia, contudo a saída para entrevista ou 

reportagem exige mais que um profissional, além disso munido com material para gravação que 

muitas das vezes não existe daí a preferência dada à notícia. 

Depois da análise aos nativos digitais verificamos nos ciberjornais que se adaptaram à 

web diferenças notórias. A primeira será o aproveitamento das potencialidades. Contrariamente 

ao que se esperava, o regiaodeleiria.pt conseguiu uma percentagem de aproveitamento (35,3%) 

maior que o mediotejo.net (23,2%). Este resultado ficar-se-á a dever ao facto do Região de Leiria 

apesar de possuir ainda o jornal em papel produzir conteúdos exclusivos para o online fidelizando 

o ciberleitor. Como referido no sub-capítulo “Modelo de Negócio” esta forma de pagamento de 

notícias tem funcionado como uma das formas de rentabilização dos sites. 

As rubricas “SOS Ucrânia” e “SOS Ykpaïha” criadas exclusivamente para abordagem 

relativa à Guerra na Ucrânia com testemunhos na primeira pessoa foram uma das mais valias que 

o ciberjornal trouxe no período em análise. 

O jornaldofundao.pt obteve a percentagem mais baixa de todos os ciberjornais no que 

concerne às potencialidades. A memória é usada, contudo com um arquivo bastante simples e 

pouca dedicação do ciberjornal em oferecer ao ciberleitor uma consulta profunda a conteúdos 

antigos.  

Com o mesmo índice percentual, encontramos a Multimedialidade, a Instantaneidade e 

a Personalização. Na primeira encontramos apenas fotografias nos artigos para ilustrar o que se 

está a falar, não mais que isso. A falta de tempo e de recursos humanos poderá ser a razão. Na 
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Instantaneidade verificamos uma atualização de conteúdo muito residual. Como o formato papel 

ainda é usado, o ciberjornal não dedica ainda muito ao digital. O jornaldofundao.pt não dedica 

muito ao digital nem à sua atualização noticiosa. O site apresenta ainda uma quase nula 

personalização. 

Das 31 publicações que o ciberjornal fez a pouca diversificação de editorias é notória. Com 

13 conteúdos, o “Local/Regional” tal como os outros ciberjornais à exceção do regiaodeleiria.pt 

conseguiu a maior dedicação. A “Política” sem qualquer publicação colocada apresenta um 

resultado insatisfatório dado haver um grande apreço destes pequenos ciberjornais às autarquias 

e câmaras que muitas vezes ajudam no investimento.  

Apesar do jornaldofundao.pt fazer uma reduzida cobertura e atualização noticiosa, o caso 

muda de figura quando abordamos os géneros jornalísticos. Apesar de 27 conteúdos serem 

notícias, existem 4 conteúdos de opinião. O ciberjornal achou mais proveitoso trazer opiniões 

não só de “pessoal da casa” como de pessoas da região, o que pode espoletar uma maior ligação 

com o ciberleitor. O ciberjornal mesmo com pouca dedicação ao digital percebeu que o uso total 

da redação na produção dos conteúdos é mais proveitoso e que aos olhos do público denota 

dedicação e originalidade. 

O regiaodeleiria.pt consagrou-se nesta dissertação como o segundo ciberjornal que 

melhor aproveitou as potencialidades ciberjornalísticas. A potencialidade que se salientou com 

um bom indíce percentual de uso foi a memória. As duas rubricas (uma delas em ucraniano) 

referidas anteriormente ofereceram um conteúdo diferente ao leitor que faz o ciberjornal 

diferenciar-se dos demais bem como permite aos fluentes em ucraniano também lerem no site. 

Esta rubrica é claramente momentânea dado a situação vivida, mas que no momento de análise 

conferiram o uso da potencialidade.  

O regiaodeleiria.pt salientou-se como o ciberjornal que melhor interagiu (48%) com o 

leitor de entre os ciberjornais analisados. Através da presença de contactos no ciberjornal e nos 

conteúdos é permitido ao leitor fazer-se “ouvir” junto de quem escreveu as peças bem como 

pedir esclarecimentos. Esta interação é proveitosa nos dois sentidos tanto para o público como 

para o jornalista. Reflete-se aqui o modelo do “todos para todos” em que novas informações 

podem chegar ao jornalista através da dialogação e troca de informação. 
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A hipertextualidade tal como nos restantes ciberjornais obteve uma baixa percentagem, 

o ciberjornal não associa hiperligações às suas notícias no período em análise. Esta característica 

comum aos ciberjornais pode verificar-se pela falta de tempo e de dedicação mais cuidadosa em 

relação à peça. O fator “imediato” pautou este ciberjornal não conferindo o uso de certas 

potencialidades que necessitam de mais tempo de trabalho para o seu uso ser pleno. 

Também o regiaodeleiria.pt conseguiu dar o maior índice de contextualização. Apesar de 

diminuto conseguiu ser superior aos demais.  

Com a terceira maior produção, os 91 conteúdos diversificaram-se tomando a editoria 

“Outros” o primeiro lugar da mais utilizada. Como referido já anteriormente esta editoria trata 

assuntos como Educação, Justiça, Ambiente etc. O “Local/Regional” como a segunda editoria 

mais utilizada denota a proximidade que o ciberjornal quer trazer. As 14 publicações dedicadas 

à editoria “Cultura” já demonstram a aposta notória que o ciberjornal faz nesta temática. Não só 

falar da cultura é importante bem como dinamizá-la. O regiaodeleira.pt tenta trazer público a 

Leiria e a promoção de eventos culturais e espetáculos é um dos caminhos que o ciberjornal viu. 

O regiaodeleiria.pt fez ainda uso do “Editorial/Opinião”, como o mediotejo.net e o 

jornaldofundao.pt. Este género jornalístico tem-se vindo a mostrar bastante proveitoso junto 

destes ciberjornais e como uma forma clara de cativar e conquistar o público. Além disso o 

ciberjornal traz nestes artigos de opinião pessoas da terra (ex.: autarcas, professores de Leiria 

etc.) bem como médicos, gestores de empresas etc. o que ajuda na credibilização/confiança da 

informação junto do leitor. 

O ciberjornal conseguiu diversificar o tipo de produção, recorrendo maioritariamente tal 

como os outros ciberjornais analisados à produção própria. 

Apesar das contribuições do presente trabalho, este apresenta algumas limitações que 

poderão ser colmatadas em futuras investigações. Mais concretamente o número de sites 

analisados, apenas 4 nesta investigação. Se recorrêssemos a um maior número conseguiríamos 

tirar mais conclusões com uma amostra maior que poderá ser mais representativa. Será também 

interessante em investigações futuras aumentar o tempo de análise de 1 semana neste estudo 

para um período de tempo mais longo.   
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Conclusões  
 

O percurso do jornalismo de proximidade na web tem sido feito por “linhas tortas” e a 

muito custo. A internet efetivamente teve o seu impacto, contudo não serviu para alterar certas 

práticas ainda primitivas. O subaproveitamento das potencialidades ciberjornalísticas continua a 

marcar a ordem do dia como a característica que mais acentua o uso reduzido do que a web 

oferece e nos sites analisados nesta dissertação não foi exceção. 

Todos os ciberjornais conseguiram unanimemente variar as suas editorias não sendo essa 

uma característica que distinga os ciberjornais nativos dos que se adaptaram à web. 

A notícia foi sem sobra para dúvida o género jornalístico mais utilizado evidenciando-se o 

facto da entrevista e reportagem serem géneros mais trabalhosos e que a velocidade de 

atualização da informação não permite o seu uso sistemático. 

O shovelware continua a ser uma realidade, contudo nos sites analisados esta 

característica não se mostrou muito notória e os sites fazem um bom uso das suas redações não 

recorrendo muito a agências ou produção externa.  

Se observarmos as perguntas de investigação percebemos que as hipóteses formuladas 

diferem do que se verificou aquando da metodologia. Em relação à questão 1: Quais as diferenças 

entre os ciberjornais de proximidade nascidos na web e jornais que se adaptaram à web em 

termos de cobertura jornalística? A hipótese formulada é confirmada. Percebemos que 

efetivamente há diferenças nas potencialidades ciberjornalísticas com o regiaodeleiria.pt, 

ciberjornal que se adaptou à web a obter um melhor aproveitamento que o mediotejo.net, nativo 

digital. Quanto à informação obtida percebemos que o jornaldofundao.pt apesar de se ter 

adaptado à web consegue fazer um uso total da sua redação sem recorrer a outras fontes. O 

mediotejo.net e o sulinformacao.pt não o conseguiram fazer. Quanto à segunda pergunta de 

investigação: Haverá diferenciação nas editorias de maior predominância nos vários sites a 

analisar? A hipótese formulada não está totalmente confirmada. Verificou-se em 3 dos sites 

noticiosos que o “Local/Regional” foi a editoria predominante, contudo numa apreciação geral 

todos os sites conseguiram diversificar as editorias. Na terceira questão: Quais os géneros 

jornalísticos predominantes nos sites a analisar? Verificamos que a hipótese formulada está 
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parcialmente correta, a notícia foi o género jornalístico mais usado, contudo o 

“Editorial/Opinião” destacou-se à frente da entrevista e reportagem. Quanto à quarta e última 

questão: Qual a percentagem de conteúdos resultantes do “copy-paste” em relação aos que são 

de produção própria nos sites a analisar? A hipótese formulada afirmava que os ciberjornais 

adaptados à web obteriam uma maior percentagem, contudo a metodologia veio mostrar que o 

jornaldofundao.pt, ciberjornal adaptado à web produziu todo o seu conteúdo na redação o que 

demonstra que a hipótese não se confirma. 

Percebemos através desta dissertação, ao contrário do que se esperava que o que mais é 

unânime nos ciberjornais tanto nativos digitais como os que se adaptaram à web é o baixo uso 

das potencialidades ciberjornalísticas. Conseguimos encontrar mais semelhanças que diferenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 60 

Referências Bibliográficas 

ALMEIDA, M.S. (2013). O Jornalismo de Proximidade como promotor da cultura e identidade de 

uma região. Relatório de Estágio. Lisboa: Instituto Politécnico de Lisboa Escola Superior de 

Comunicação Social. 

ALVES, P.B. (2021). O Ciberjornalismo de proximidade e a convergência possível numa redação 

de jornalistas: o caso da nova imagem digital do Jornal da Beira (Viseu, 1921- Mantém 

publicação). Livros ICNOVA. Obtido de 

https://colecaoicnova.fcsh.unl.pt/index.php/icnova/article/view/29  

 

AMARAL, I. (2004). A interatividade na esfera do ciberjornalismo. Atas do 4º SOPCOM, pp.135-

145. Disponível em http://www.bocc.ubi.pt/pag/amaral-ines-interactividade-esfera-

ciberjornalismo.pdf. Consultado a 13 de Novembro de 2021. 

BASTOS, H. (2015). Ciberjornalismo, Jornalismo e Democracia. Revista Científica Nacional pp.93-

105. Disponível em https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/81651/2/107734.pdf  

CABEÇAS, A.M. (2018, Dezembro). Ciberjornalismo em Portugal Migrantes e Nativos Digitais, 

Convergência e Hipernarrativas. Dissertação de mestrado. Lisboa: Universidade Autónoma de 

Lisboa. 

CAMPONÊS, A. (2017, Março). O Jornalismo Online na Imprensa regional: O caso do Jornal de 

Leiria. Dissertação de mestrado. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa. 

CAMPOS, C. (2004). Método de Análise de Conteúdo: ferramenta para a análise de dados 

qualitativos no campo da saúde. Revista Bras Enferm, 57(5):611-614 

CARVALHO, J. M. G. (2013, Novembro). A Imprensa Regional e Local: Estudo de Caso do Jornal O 

Ribatejo. Dissertação de mestrado. Lisboa: Escola Superior de Comunicação Social. 

https://colecaoicnova.fcsh.unl.pt/index.php/icnova/article/view/29
http://www.bocc.ubi.pt/pag/amaral-ines-interactividade-esfera-ciberjornalismo.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/amaral-ines-interactividade-esfera-ciberjornalismo.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/81651/2/107734.pdf


 61 

COUTO, P. (2010). Ciberjornalismo regional: Aproveitamento das potencialidades da Web dos 

nove jornais regionais com maior audiência no distrito do Porto. Dissertação de mestrado. Porto: 

Universidade do Porto. 

DIAS, J. (2012). A Orientação Editorial do Jornalismo de Proximidade. Relatório de Estágio. Porto: 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

FERREIRA, R. (2020, Outubro). Ciberjornalismo de Proximidade: O caso do Diário de Coimbra. 

Dissertação de Mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

FERREIRA, S. (2016). O Impacto da Internet no Jornalismo: Mudanças nas rotinas jornalísticas. 

Dissertação de mestrado. Coimbra: Universidade de Coimbra. 

GARCIA, X.L. (2017). Realidades e Desafios do Ciberjornalismo de Proximidade. Em: P., Jerónimo 

(eds.), Media e Jornalismo de proximidade na era digital, LabCom Communication & Arts. Covilhã. 

JERÓNIMO, P. (2015). Ciberjornalismo de Proximidade. (Tese de Doutoramento, Universidade da 

Beira Interior). Repositório Aberto ASCES. 

http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1702 

KOVACH, B., ROSENSTIEL, T. (2001). Os Elementos do Jornalismo: O que os profissionais do 

jornalismo devem saber e o público deve exigir. Porto Editora.  

MENDES, M. (2010, Outubro). A pluralização das fontes de informação no ciberjornalismo 

português: contribuição para a definição de parâmetros específicos de qualidade. Dissertação de 

mestrado. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

MESQUITA, L. (2019). O Impacto do Jornalismo Colaborativo no exercício da profissão na 

atualidade: Análise Comparada das plataformas ICIJ, Investigate Europe e Connectas. Dissertação 

de mestrado. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. 

PAULINO, S. (2018, Outubro). Jornalismo Local na Sociedade em Rede. Dissertação de mestrado. 

Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1702


 62 
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