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Ciberjornalismo à escala regional: 

Aproveitamento das potencialidades da Internet nos oito jornais  

com presença online activa dos distritos de Bragança e Vila Real 

 

 

 

RESUMO 

 

 

A omnipresença das novas tecnologias e a necessidade desenfreada de consumir 

informação estão bem vincadas na idiossincrasia da sociedade contemporânea. Nesta 

era em que globalização e individualização andam de mãos dadas, cresce o interesse por 

tudo o que é local, evidenciando-se, assim, a relevância do ciberjornalismo regional.  

A presença na Internet passou a ser condição sine qua non para que a imprensa regional 

portuguesa acompanhasse as novas exigências do público e dos mercados, mas será que 

os ciberjornais regionais exploram plenamente as potencialidades da rede?  

A análise dos oito jornais regionais com presença online activa dos distritos de 

Bragança e de Vila Real pretende revelar qual o caminho que o ciberjornalismo regional 

tem traçado, através da aplicação de uma tabela de medição dos níveis de 

aproveitamento das potencialidades da rede e da realização de entrevistas aos jornalistas 

e responsáveis editoriais de cada órgão de comunicação.  

Os resultados revelam um ainda baixo aproveitamento das potencialidades que, na 

maioria das vezes, se justifica pela escassez de recursos humanos e pela inexistência de 

um modelo de negócio sustentável. 
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Online Journalism in a regional scale: 

Use of the potential of the web in the eight newspapers  

with online activity in the districts of Bragança and Vila Real 

 

 

ABSTRACT 

 

 
The ubiquity of the new technologies and the unbridled need for consuming information 

are very pronounced in the idiosyncrasy of the contemporary society. In this era, in 

which globalization and individualization walk side by side, there is a growing interest 

in everything that is local, therefore, the relevance of local ciberjournalism becomes 

more evident.  

The presence of the Internet has become an essential condition so that the portuguese 

regional press could keep up to the new requirements of the public and of the markets, 

but do the regional online journals fully explore the potential of the web?  

The analysis of the eight newspapers with online activity in the districts of Bragança 

and Vila Real intends to reveal the path that the regional ciberjournalism has been 

following. Such analysis relies on a measurement table regarding the use of the web 

potential, as well as a set of interviews to journalists and editorial personnel of each 

medium.  

The results reveal a low use of the web potencial, which, most of the time, is justified by 

the shortage of human resources and the absence of a sustainable business model. 
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