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É muito melhor lançar-se em busca de conquistas grandiosas, 
mesmo expondo-se ao fracasso, do que alinhar-se com os pobres de espírito, 

 que nem gozam muito nem sofrem muito, 
porque vivem numa penumbra cinzenta,  

onde não conhecem nem vitória, nem derrota. 

Theodore Roosevelt 
 

Quanto mais aumenta o nosso conhecimento, 
mais evidente fica a nossa ignorância. 

John F. Kennedy 
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Resumo 

O seguinte projeto envolve duas ciências vastas e com contornos bastante 

diferentes, a Ciência da Informação no que diz respeito ao estudo e representação do 

modelo orgânico-funcional da instituição “Público”, na criação de um repositório digital 

e indexação por assuntos dos documentos aí presentes e na proposta de um modelo de 

classificação da informação, bem como as Ciências da Comunicação, no que envolve 

todos os processos jornalísticos de uma redação bem como tudo o que está relacionado 

com a sua evolução (redação). Tem como objetivo fundamental perceber a importância 

que o centro de documentação de uma redação de jornal tem na produção noticiosa e se 

existe alguma ligação e similaridade entre a forma como o mesmo era organizado e a 

produção da informação em si. Por conseguinte, a estrutura orgânico-funcional da 

instituição e o acesso à informação são temas cruciais no seu desenvolvimento. Todas 

as fases desenvolvidas constituem um novo patamar que permite atingir e descortinar 

um pouco mais o acima descrito. Para a sua realização utilizou-se uma metodologia 

mista com recurso a técnicas de análise qualitativa (inquérito por entrevista, análise dos 

documentos, etc.) e quantitativa (inventariação). Utiliza-se também um software de 

gestão de informação arquivística (AtoM) para a reprodução o mais fiel possível dos 

resultados encontrados e que se serve de várias normas internacionais para melhor se 

proceder à descrição arquivística desses resultados. Foca-se também bastante num plano 

de classificação de informação tanto no que diz respeito à apresentação da organização 

do centro de documentação, quanto ao trabalho desenvolvido pela redação sobre o 

mesmo. 

 

Palavras-chave: AtoM; Arquivo digital; Centro de documentação do “Público – 

Edição Porto”; Plano de classificação da informação; Secções temáticas 
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Abstract 

The following project involves two large and quite different contours sciences, 

Information Science in which concerns the study and representation of the organic and 

functional structure of “Público” institution, in the creation of a digital repository and 

the indexing by subjects of the documents present there and in the proposition of a 

classification of information model, as well as Communication Sciences, in which 

regards every journalistic process present in a newsroom as well as everything that’s 

related to its (newsroom) evolution. Its primary goal is to understand the importance 

that a documentation centre has in a newsroom in the production of news and if there is 

a connection and similarity between the way it was organized and the information 

production in itself. Therefore, the organic and functional structure of the institution and 

access to information are crucial issues in its development. All developed phases 

constitute a new level that achieves and uncovers a little more of the above mentioned. 

For its development a mixed methodology was used which was based in qualitative 

analysis (interviews, documents analysis and so forward) and quantitative analysis 

(stocktaking) techniques. It is also used a software that focus in the management of 

archival information (AtoM) for the most faithful reproduction possible of the results 

and it serves itself of a number of international standards to better carry out the archival 

description of these results. It also focus quite a lot in an information classification plan 

both in regard to the presentation of the organization of the documentation center, as in 

the work developed by the newsroom on it. 

 

Keywords: AtoM; Digital archive; “Público – Edição Porto” documentation 

center; Information classification plan; Thematic sections 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento do projeto e motivação 

O presente projeto aborda a organização física de um centro de documentação de 

uma instituição, neste caso em específico, da redação norte do jornal “Público”, mais 

corretamente designada “Público- Edição Porto” e de que forma é que essa organização 

reflete a produção de informação noticiosa do mesmo. 

Para tal, será necessário estudar o centro de documentação em si e perceber de 

que forma é que era gerido e qual o seu propósito para a organização, isto é, numa 

primeira fase perceber o que compunha esse centro, compreender quais as regras 

internas criadas pela empresa e pelas quais os seus funcionários se seguiam para uma 

“arrumação” uniforme dos documentos aí preservados. Por outro lado, realizar um 

estudo orgânico-funcional da empresa, com o objetivo de conhecer em que contexto é 

que a informação foi produzida e de seguida propor uma classificação que seja 

representativa dessa estrutura orgânica. Para uma melhor leitura serão elaborados 

organigramas com base na análise da legislação interna do “Público”. 

De uma forma geral, não existem estudos muito aprofundados sobre os centros 

de documentação das instituições, e mesmo os que existem, muitas vezes não fazem a 

devida distinção entre estes e as restantes instituições de preservação documental. Desta 

forma, é natural que muitos menos estudos tenham sido levados a cabo acerca dos 

centros de documentação de algo tão específico quanto as redações jornalísticas. 

O seguinte projeto dará a conhecer a importância dos centros de documentação, 

através do referido caso prático de estudo do “Público” para o objetivo final de uma 

instituição de imprensa, que passa pela produção e distribuição de informação noticiosa, 

e entender em toda a sua magnitude, de que forma é que a sua organização se reflete na 

produção de informação. 

Para além disso, é importante que os leitores percebam a disponibilidade e a 

acessibilidade que um centro de documentação detém, ao invés, por exemplo, de um 

arquivo. 

Desta forma, toda a fase prática do projeto (mais à frente descrita) requer que 

sejam postos em prática muitos dos conhecimentos adquiridos na área da Ciência da 

Informação. No entanto, a fase teórica, que engloba a própria introdução, o estado-da-

arte e a história da organização que será o objeto de estudo, solicita que seja levantada 
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informação referente à área das Ciências da Comunicação. 

Relativamente ao objeto de estudo em si, o centro de documentação da redação 

norte do jornal “Público”, é importante perceber qual a necessidade de manter um 

centro de documentação para esta redação que facilite a produção diária de informação. 

Para além do ponto de vista prático e teórico, importa também ter em conta e referir a 

importância histórica do qual se reveste o trabalho, uma vez que o centro de 

documentação físico foi utilizado durante quase duas décadas pela instituição, o que 

significa que cobre todos os momentos importantes da história portuguesa (com 

destaque para o Norte e Centro de Portugal, a área geográfica abrangida pelo “Público – 

Edição Porto”), e um pouco da história mundial (a editoria “Mundo”, que trata de fazer 

a cobertura de notícias a nível mundial está encarregue, quase por completo, como se 

poderá comprovar mais à frente, pelo caderno principal do “Público”, com sede na 

redação de Lisboa ou até mesmo pelo “Público – Edição Lisboa” havendo, no entanto, 

alguns documentos criados e utilizados na versão do Porto) entre a década de 90 e 

meados da década de 2000, o que significa que tem documentação importante referente 

a este espaço temporal. Para além do mais, tratando-se o Público de um jornal 

generalista, não se focando numa temática específica, aborda todas as áreas temáticas 

necessárias para cobrir todos os acontecimentos de relevo, desde as áreas do Desporto e 

Economia, como os exemplos acima apontados, até Política e Cultura. 

 

1.2. Objetivos 

O grande objetivo do projeto passará sobretudo por responder à problemática/ 

questão de investigação “De que forma é que a organização do centro de documentação 

físico reflete a produção de informação da redação do “Público”?”. Esta será a grande 

questão que moverá os esforços necessários à realização do trabalho para que se 

encontre uma resposta. Deste modo, o objetivo geral para responder a esta questão, 

passou pela criação e aplicação de um modelo de classificação da informação que 

permita uma correta representação dessa organização, representando as editorias 

aplicáveis aos documentos no que às temáticas gerais de um meio de comunicação 

impresso dizem respeito, bem como a arrumação temática e, até certo ponto, alfabética, 

e pelo estudo da estrutura orgânico-funcional da instituição de forma a identificar quais 

os processos, quem e de que forma era produzida informação e como é que todo esse 
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conjunto era inerente e estava relacionado com esta instituição de preservação. 

Para tal, foram traçados um conjunto de objetivos específicos: 

 

 Inventariação do centro de documentação - O estudo inicial do centro 

de documentação passou pela sua inventariação (contagem, registo, 

tipologia, secção e notas relevantes). Esta fase é importante para 

perceber a organização do centro de documentação, que tipo de 

documentos existiam e adquirir uma ideia da quantidade de documentos 

existentes; 

 Caracterização e história da instituição – Essencial para perceber a 

história da instituição e o contexto em que foi criada; 

 Estudo orgânico-funcional da instituição – Esta fase serviu para 

perceber em que contexto é que era produzida a informação e quais os 

processos e os agentes envolvidos nessa mesma produção; 

 Criação e aplicação de um modelo de classificação da informação – 

Tal como já foi referido, esta “ferramenta” foi a mais importante para se 

encontrar a solução para a problemática definida. Com base na 

informação recolhida no estudo orgânico-funcional foi possível 

reconstruir o processo de produção da informação elaborando uma 

classificação que pretende representar de forma mais real o momento de 

produção da informação. Este processo de informação partia das 

diferentes editorias (Cultura, Desporto, Economia, Local, Mundo, 

Política, Sociedade e Fotografia) e teve como resultado dossiês 

temáticos correspondentes a cada uma dessas editorias. No modelo 

adotado as editorias passaram a ser representadas pelas Secções (SC) e 

os diferentes dossiês temáticos pelas Séries (SR) e Subséries (SSR). 

 

1.3. Metodologia 

Inicialmente, o projeto teve uma fase mais teórica, que se prendeu com a 

realização da revisão da literatura e com a pesquisa de material sobre a mesma e sobre a 

instituição do centro de documentação trabalhado. Assim, e tal como o referido, partiu-

se da revisão da literatura para aplicar as principais teorias e modelos que foram 
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utilizados no objeto de estudo da dissertação, isto é, a informação produzida nas 

redações de jornais que se materializam nos centros de documentação.  

Nesta abordagem teórica destaca-se o modelo de classificação de produção da 

informação que foi estudado no que diz respeito ao “Público – Edição Porto” e 

reproduzido neste estudo para a organização e representação da informação. Este 

modelo tem como fundamento principal distinguir o contexto original de produção de 

informação pelas editorias ou secções da redação do “Público” em conjunto com uma 

organização temática dentro dessas editorias, o modelo ao que tudo indica posto em 

prática pela instituição e que se caracteriza pela divisão da informação primeiro por 

secção, depois por tema geral e dentro desse tema geral, tema mais específico e ainda 

em subtema.  

Numa segunda fase, bastante mais prática, pretende-se aplicar um método de 

análise qualitativa e quantitativa. Deseja-se efetuar uma recolha exaustiva de 

informação que permita reconstruir o sistema de informação que esteve na origem da 

produção dos documentos no centro de documentação. O primeiro passo é a recolha de 

informação através dos documentos que constituem o centro de documentação e que é 

levada a cabo através da sua inventariação. Também se pretende pôr em prática outas 

técnicas de recolha de informação como por exemplo: 

 

 Recolha de informação (informação histórica, normativa, e outras);  

 Informação recolhida de forma informal;  

 Implementação de um inquérito por entrevista; 

 Criação e manuseamento de uma aplicação de descrição arquivística. 
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2. Capítulo I - Os centros de documentação das redações 

jornalísticas e as suas transformações 

2.1 Centros de documentação em redações jornalísticas 

Desde sempre, o ser humano percebeu a importância e a necessidade de 

preservar e organizar informação, de forma não só a que a sua história não seja 

esquecida, não seja perdida, mas também de modo a que se construa a identidade de 

cada indivíduo, segmento social e instituição e se defina a sua forma de atuar, consoante 

o contexto em que estiver inserido, “Desde os tempos mais remotos (…) que se 

começaram a guardar em lugares importantes e seguros (…) os registos de informação 

considerados relevantes” (Ribeiro, 2005). Dessa forma é necessário que os documentos 

estejam preservados, organizados e sejam de recuperação acessível. Assim, existem 

quatro entidades com esse objetivo, arquivos, bibliotecas, museus e centros de 

documentação. Todas estas entidades têm como principal função a guarda, preservação 

e difusão dos documentos, mas diferem em relação ao tipo de documentos que guardam 

e “quanto aos procedimentos técnicos que empregam para organizar e descrever 

adequadamente o seu acervo” (Tessitore, 2003). Os centros de documentação, um dos 

objetos de estudo deste projeto, são normalmente, das entidades acima numeradas, 

aquela sobre a qual uma menor quantidade de trabalhos incide. Em parte, tal deve-se ao 

facto de estes centros não conterem uma metodologia e uma teoria específicas para o 

tratamento do acervo, ficando assim a definição das suas regras ao cargo da própria 

instituição onde estão inseridos. 

Estes centros reúnem documentos de origens diversas que servem de apoio a 

uma qualquer pesquisa efetuada e tem como principais características: 

 

 Reunir sob a forma de coleções documentos da própria instituição e 

inerentes às outras três entidades, museus, arquivos e bibliotecas, em 

torno do seu conteúdo; 

 Ser um órgão colecionador; 

 Conter um acervo com vários documentos produzidos por fontes 

diversas (sendo a própria instituição uma delas); 

 Ter como finalidade a oferta de informação variada; 

 Conter os processos inerentes à organização e gestão do acervo de 
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acordo com a natureza do seu material; 

 Disponibilizar os documentos aí preservados ao seu público; 

 Divulgar o acervo ao público especializado; 

 Promover a troca de informação e documentação com entidades 

idênticas.  

 

Atualmente, e com a constante evolução da tecnologia e a importância assumida 

pela informação, que é cada vez mais vital para “… o aumento da capacidade de 

concorrência e o desenvolvimento das atividades comerciais” (Cicillini, 2008) naquilo 

que cada vez mais se perfila como uma Sociedade de Informação, conceito explorado e 

estruturado principalmente por Manuel Castells (1999), a mesma torna-se mais fácil de 

adquirir na sua forma mais “bruta”, não tratada e como tal pode ser nociva e enganosa. 

Entram aí em jogo as instituições próprias para transformar a mesma e fazer com que 

chegue ao utilizador final já com o tratamento devido e apenas aquela percebida como 

contendo valor de verdade, sendo essa a sua principal função, informar. Refere-se as 

instituições noticiosas, com destaque, tendo em conta o objeto de estudo, as instituições 

noticiosas de imprensa. As redações jornalísticas são uma parte integrante destas 

instituições e é onde a grande maioria dos processos de criação e produção dos seus 

produtos finais (o jornal em si, os seus suplementos, etc.) têm lugar. É onde decorre a 

pesquisa (atualmente muito mais a partir da própria redação do que propriamente “em 

campo”) para a posterior produção de informação. E é a partir da redação que se acede 

ao centro de documentação e onde se guarda os documentos criados pela mesma ou 

recuperados de várias outras instituições. Nas redações jornalísticas convergem todos os 

intervenientes da Direção Editorial, desde os diretores aos editores e jornalistas que 

estes chefiam, com o objetivo de criar os melhores artigos. 

Tendo em conta o referido anteriormente, pode-se então afirmar que um centro 

de documentação de uma redação jornalística é basicamente a instituição de preservação 

de um jornal onde a informação adquirida e produzida é então guardada para que possa 

ser mais tarde recuperada e posteriormente novamente guardada nesse centro. 

Tal como já foi anteriormente expresso, um centro de documentação não 

obedece a regras específicas quanto ao tratamento do seu acervo, ficando as mesmas a 

cargo da própria instituição. Assim, e tendo em conta que a grande maioria dos jornais 

portugueses atualmente não contêm um arquivista próprio que tenha as funções de 
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organização e arquivamento dos documentos arrumados nos centros de documentação 

das redações, devido aos constrangimentos económicos que conduziram a tal facto, é 

fácil de perceber que muitos desses centros podem não ter a mais correta arrumação. 

Como se irá descortinar numa fase mais adiantada do trabalho, os jornalistas já têm 

várias funções em mãos, e seria complicado para uma redação jornalística, inclusive a 

nível monetário, contratarem um arquivista, ou formarem os seus profissionais na área 

da indexação e arquivação para poderem proceder à organização correta dos 

documentos preservados no centro de documentação. No caso em estudo, a organização 

do centro de documentação é temática, obedecendo a uma certa hierarquização de 

temas, partindo do geral para o específico. A partir daí, os jornalistas recuperam a 

informação que necessitam para a criação de determinado artigo pelo tema geral ou por 

algo mais específico referente a esse tema (até mesmo legislação ou documentação 

própria (ex: revistas, brochuras, projetos, etc.)) uma vez que grande parte dos dossiês 

contêm uma pasta específica com documentação do tema que trata) e passam à 

produção do mesmo, à produção da informação. No entanto, essa informação na edição 

do jornal em si, não é agrupada pelo tema em que é organizada no centro de 

documentação, mas sim por editorias ou secções, isto é, áreas temáticas. Assim, podem 

existir dois artigos preservados no centro de uma redação com o mesmo tema geral, por 

exemplo “Empresas”, mas que se inserem em editorias diferentes do jornal em si, como 

por exemplo um na editoria “Política”, outro em “Economia”, o que, apesar de tudo não 

reflete a forma como as mesmas estão guardadas no centro de documentação. 

Numa pequena síntese do que foi expresso até ao momento, os centros de 

documentação de uma redação jornalística serviam como fonte de informação para 

apoio na produção de textos de índole noticioso. 

 

2.2 Workflow de uma redação no processo de produção da 

informação 

De uma forma geral, workflow são os passos que uma empresa toma no sentido 

de automatizar processos de produção dos seus serviços e/ ou produtos, isto é, é uma 

cadeia de processos automatizados, no sentido em que documentos, informação ou 

tarefas são transmitidos de um indivíduo ou secção de uma empresa para outra para que 

esse participante executa uma ação sobre essa informação, de acordo com as próprias 
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regras de procedimento definidas pela instituição. 

As notícias chegam aos leitores desprovidas de qualquer subjetividade por parte 

dos jornalistas que as redigem. Para que isso aconteça, existem vários processos pré-

estabelecidos pela instituição, que ditam as regras de produção das notícias e da forma 

de trabalho de uma redação, o seu chamado workflow, “… as notícias e o modo como 

elas chegam aos leitores não são determinados somente pela subjetividade dos 

profissionais. Wolf (2001) diz que as exigências e a estrutura das organizações 

influenciam fortemente na seleção e no enquadramento dado à notícia.” (Hanzen, 

2015). Deste modo, no que ao seu workflow diz respeito, este pode variar consoante a 

linha editorial do jornal e a plataforma onde a instituição desenvolve o seu trabalho. 

Apesar da administração não interferir diretamente com os processos envolvidos no dia-

a-dia de uma redação, têm também um papel fundamental no sua gestão, pois 

coordenam o jornal como um todo e mantêm o contacto com os Editores Executivos de 

forma a tomar as melhores decisões administrativas em consonância com as opiniões 

dos últimos, que de mais perto privam com os restantes órgãos e funcionários do jornal, 

pois supervisionam o trabalho dos editores, por exemplo. No entanto, em linhas gerais, 

os processos interligados das produções das notícias passam por uma reunião diária e 

matinal (agenda) entre os membros da Direção Editorial, da Direção Comercial e os 

Editores, Jornalistas e Fotógrafos do jornal, de forma a que fiquem definidos os temas a 

serem tratados durante o dia e que sairão na próxima edição do jornal, apresentando a 

cada editor, jornalistas e fotógrafos quais os temas da sua secção, da sua editoria a 

serem pesquisados e a partir dos quais se elaborarão notícias, em conformidade com o 

interesse público e os assuntos em voga. Após essa decisão, a Direção Comercial 

prepara o espaço reservado aos anúncios, de forma a que os jornalistas saibam quanto 

espaço é que poderá ter o seu artigo. Após definidas essas duas “matérias”, o jornalista 

parte para a recuperação e apuração de informação relevante ao seu tema. Este 

processo de busca pode ser feito por meio eletrónico, através de computadores e/ ou 

telefones, por meio de recolha de informação a nível presencial, indo ao encontro da 

própria notícia, isto é, indo ao local próprio onde um acontecimento teve lugar e fazer a 

cobertura do mesmo, ou ainda por meio de recuperação de informação previamente 

recolhida, sendo que neste caso, entra em jogo o centro de documentação da redação, 

pois desta forma, o jornalista pode aceder ao centro da sua instituição, fazer uma recolha 

dos documentos prioritários à sua notícia e produzir a mesma através dessa informação. 
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Duas notas importantes a esta fase: nenhuma das formas de levantamento de informação 

é exclusiva, no sentido em que um jornalista pode recorrer a apenas uma das maneiras 

ou a todas e tudo aquilo que for levantado e/ ou transformado posteriormente numa 

notícia deverá ser posteriormente guardado no centro acima citado. Independentemente 

do método escolhido, o fotógrafo deve acompanhar o trabalho de um jornalista, de 

forma a poder produzir a melhor fotografia para uma notícia. De seguida existe o 

processo de redação, onde os artigos são redigidos em concordância com a informação 

recolhida. Posteriormente há o último processo de produção de informação e que é o de 

correção, que envolve, tal como o nome indica, a correção dos mesmos por parte dos 

editores ou subeditores que têm a função de averiguar se a matéria é completa e se o 

artigo está de acordo com os padrões mínimos estabelecidos pela empresa para que 

possa ser uma parte integrante da próxima edição do jornal, se os dados estão corretos, a 

informação clara e se a notícia é compreensível para o leitor. Após esta correção, o 

artigo passa para as mãos dos editores executivos. Estes são os processos envolvidos na 

produção da informação em si de uma redação. No entanto, até à tiragem sair para as 

bancas, existem mais uns processos necessários para a finalização de uma edição. 

Assim, antes do artigo ser publicado existe o esboço da edição, projetado pelo Diretor 

de Arte, em conjunto com o Adjunto de Direção e os Editores Executivos. Neste 

processo, estas três entidades, após a reunião diária, definem como é que a informação 

recolhida pelos repórteres e editores irá aparecer nas páginas, sendo que os dois 

primeiros projetam a parte visual em si, ao passo que os Editores Executivos definem, 

após terem em mãos os artigos finais e já devidamente corrigidos, quais aqueles, qual a 

informação mais importante. Existem ainda o processo de fotografia em que, tal como 

o nome indica, passa pela recolha e escolha de uma fotografia para um certo artigo. A 

recolha das fotografias, ou a produção das mesmas é feita pelos fotógrafos, ao passo que 

a escolha é feita pelo Editor de secção, que seleciona a imagem que melhor retrata a 

informação em questão, e a reunião final, que ocorre ao fim do dia apenas entre todos 

os membros da Direção Editorial e os Editores, para que seja definida a primeira página, 

mas não só. O Diretor seleciona as melhores notícias, o Diretor de Arte as melhores 

imagens, para além de desenhar a capa, e os editores preparam as manchetes. O Diretor 

de Redação participa indiretamente em todos os processos, pois acompanha todo o 

trabalho da redação. Para além disso, é ele quem tem de ter em atenção a concorrência. 

Estes processos são sintetizados por Mauro Wolf na sua obra “Teorias da 
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Comunicação” e citadas por Elston Hanzel (2015) “A partir da pauta, os órgãos de 

informação passam para a fase da coleta do material e da seleção das notícias, 

definida como “um processo complexo que se desenrola ao longo de todo o ciclo de 

trabalho, realizado em instâncias diferentes – desde as fontes até o simples redator – e 

com motivações que não são todas imediatamente imputáveis à necessidade direta de 

escolher as notícias e as transmitir” (Wolf, 2001, p. 243)”. O autor explica que a 

necessidade de ser eficiente e a escolha de procedimentos que permitam essa eficiência 

dominam as fases de seleção e de produção das notícias.  

Tendo em conta o expresso no ponto anterior, existe hoje uma outra faceta que é 

tida em conta aquando dos processos de produção de informação, que é a produção de 

informação para publicação em plataformas digitais. Os processos envolvidos nesta 

faceta são os mesmos que aquilo que seria para uma edição impressa, sendo que a 

diferença é que quem fica encarregue de supervisionar a produção de artigos por parte 

dos jornalistas para estas plataformas são os editores ligados à secção digital do jornal e 

quem põe em prática a decisão relativa ao esboço da plataforma é o Web Design. 

Estes são todos os processos envolvidos na criação de notícias e no normal 

funcionamento de uma redação jornalística. 

“Informação”, como palavra, deriva do latim informare, que significa “dar forma 

a”. Os jornalistas trabalham, como já se viu, com informação, este é o seu principal 

objeto, a sua matéria-prima. Ora informação são, tal como se percebe pelas suas raízes 

do latim, dados que foram processados, refinados e utilizados num contexto de forma a 

que a sua predisposição signifique algo para alguém. No entanto, teorias, como a 

apresentada por Stephen Quinn na sua obra “Knowledge Management in the Digital 

Newsroom” sugerem que os jornalistas devem também ser bons gestores de 

conhecimento, uma vez que as suas funções passam por numa primeira fase transformar 

dados em informação, e de seguida informação em conhecimento, o que, segundo o 

mesmo, resulta de uma mais completa refinação e contextualização da informação 

“Knowledge is the result of further refining of information and further placing in 

context, into a form that readers and viewers find even more useful or that saves them 

time and Money.” (Quinn, 2002). Assim, os processos de produção da informação numa 

redação jornalística são todos aqueles que fazem parte e que apoiam a transformação de 

dados em informação e esta em conhecimento, tanto para os seus criadores como para 

quem recebe posteriormente esse conhecimento, isto é, os seus leitores. 
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Deste modo, inicialmente, os jornalistas devem recolher vários dados, que 

podem ser diferentes tipos de documentos sobre um determinado assunto, de várias 

fontes, podendo, inclusive, uma dessas fontes ser o seu próprio centro de documentação, 

que como já se descortinou, contém não só documentos, ou informação, produzida pela 

própria instituição, mas por várias outras organizações. Após essa recolha, é necessário 

fazer o levantamento, ou selecionar apenas os dados mais importantes para a temática a 

ser tratada. Por exemplo, se um jornalista, após decisão tomada na reunião diária pelos 

editores, ficar de criar um artigo nesse dia acerca da implicação de portugueses no caso 

“Panama Papers”, irá selecionar apenas os dados que digam respeito aos portugueses 

enumerados no caso especificado. Posteriormente, e com a seleção dos dados completa, 

partirá para a refinação desses dados e pela disposição dos mesmos de forma a que se 

torne uma “mensagem” para quem os vê. Isto é, passará para a criação da notícia, com 

base nos dados e na informação que recuperou. Posteriormente acrescentará informação 

ainda mais relevante à mesma, tornando-a em conhecimento.  

 

2.3 Evolução das redações e dos centros de documentação: Dos 

centros físicos aos digitais 

A internet encontra-se cada vez mais cimentada no seio da população mundial. 

Tal significa que a recuperação de informação noticiosa e geral está à distância de um 

simples “clique”, até mesmo para os profissionais da área jornalística que, com as suas 

características próprias, podem, como iremos ver, utilizar também essa forma de recolha 

de informação, fazendo a correta separação da informação pertinente da supérflua, 

apesar de a mesma, independentemente dessa separação, não se afigurar como a mais 

segura, pois raramente a informação recuperada da internet é fiável, como suporta Bruce 

Garrison (1998), “Reporters and their editors and producers form a creative, 

determined information-gathering team (…). With the rapid development of online tools 

(…), the World Wide Web on the Internet, their job has become both easier and harder. 

It is easier because of the increased speed and reach of information gathering (…). It is 

harder because of the (…) information that, at best, needs verification before it is 

used.”. 

Devido a essa grande evolução tecnológica e ao aparecimento da já referida 

internet, um sistema global de redes de computadores interligadas, composta por 
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milhões de empresas de todos os tipos, privadas, públicas, governamentais e 

académicas, o jornalismo, com especial destaque para o jornalismo impresso, foi um 

dos setores que mais teve de se reinventar para conseguir acompanhar essa evolução e 

manter-se como um meio fidedigno para apresentar informação noticiosa. Surge desta 

forma o chamado “jornalismo burocrático”, descrito por Silvia Regina Bassetto (2008) 

como “apoiado nas informações veiculadas pelos sites de notícias e em e-mails 

(endereços eletrónicos).”, o que significa que se perde a qualidade noticiosa de outrora 

e a singularidade dos próprios jornais, uma vez que as pesquisas passam mais por uma 

política de “copiar – colar” e de pesquisa centrada e levada a cabo pela internet, 

deixando os próprios jornais de fazer a sua própria pesquisa de campo e tirando os 

próprios resultados da mesma, aproveitando os resultados de outrem. Surgiu assim uma 

“Mesmice Jornalística” (Bassetto, 2008), isto é, uma uniformização jornalística, pois 

todas as notícias partem de uma notícia inicial.  

Para além do acima descrito, desde logo surge um outro problema, que se prende 

com o facto de haver poucos jornalistas com a formação necessária e adequada para 

uma recuperação de dados mais eficaz, o que em termos práticos resulta numa maior 

aplicação de tempo à pesquisa e tratamento da informação recuperada da internet. 

Resumidamente, a internet permite a recuperação rápida de informação, apesar de não 

ser a fonte mais segura para tal. Fruto desse facto e da constante evolução da tecnologia, 

as redações jornalísticas viram-se “obrigadas” a seguir um novo paradigma, que as 

pudesse integrar de forma eficaz nesse meio e onde possam ser rentabilizadas. A 

solução passou assim pela manutenção da sua edição física, mas acompanhada pela 

digitalização de tudo o que está ligado à redação dos jornais. Isto inclui os produtos 

noticiosos, a plataforma onde os artigos são expostos (para além da própria edição 

física), os próprios jornalistas e os seus centros de documentação. Os jornais e os seus 

profissionais tiveram então de acompanhar as necessidades do seu público, sendo que 

tal implica o uso de diferentes formas de tecnologia e de storytelling. Tal como George 

Sylvie (2013) defende, “Other changes includes new structures of news organization 

operations, the use of different technologies in the newsgathering process, new forms of 

storytelling and new ways of connecting with the audience.”. Mas essas mudanças nas 

redações jornalísticas não se deram apenas para acompanhar o seu público. A própria 

conveniência e facilidade no uso da internet foram fatores essenciais para que essa 

mudança fosse implementada facilmente, ao que pode ser apurado pelo estudo de Bruce 
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Garrison (2001): “Access to the internet and web by both the general public and news 

organizations was encouraged by the web’s convenience, its ease of use, and the 

simultaneous decline in the cost of dial-up and network connections. This receptive 

environment created the opportunity for expanding use of online resources by news 

organizations.” 

No entanto, e inicialmente, pensava-se que tal só poderia ser real apenas para os 

grandes diários de grandes centro urbanos, pois o custo do uso e da implementação 

destas tecnologias e da formação de jornalistas que sejam ao mesmo tempo especialistas 

no seu uso é elevado, mas a verdade é que mesmo pequenas edições diárias e 

específicas de certas áreas recorreram também a este paradigma como um equalizador 

competitivo, pois muitas vezes é a única forma que têm de conseguir oferecer cobertura 

a notícias de nacionais e internacionais, uma vez que o seu staff reduzido não permite 

pesquisa no local e como tal, recorrem muitas vezes a informação retirada de serviços 

online não noticiosos e a recursos online de índole governamental, o que reduz também 

o tempo necessário para a filtragem e análise de informação nociva ou falsa, pois sendo 

de produção governamental, é expectável que tenha validade positiva. Um caso bastante 

conhecido e estudado é o do jornal diário sediado no Alaska, Daily News-Miner, 

“Smaller dailies and broadcast news organizations have embraced online resources as 

a competition “equalizer” (…). In addition to the distance disadvantage, the newspaper 

has a small staff to produce the 20,000-circulation daily. (…) The newspaper has 

produced stories (…) using online resources. However, the Daily News-Miner also uses 

a number of local government online resources.” (Garrison, 1998). 

Esta mudança teve implicações também no que diz respeito às competências 

necessárias no profissional do jornal. Atualmente, este não deve ser “apenas” um 

jornalista, mas também um profundo conhecedor da tecnologia e dos Sistemas de 

Informação. Ou seja, à data em que se deu (em Portugal começou a ser implementada 

nos jornais ao virar do século XX), esta implementação tecnológica nas redações 

jornalísticas, requereu três mudanças profundas nas redações, uma a nível do próprio 

jornalista, tal como o acima referido, outra a nível da estrutura física da redação e uma 

última que concerne a tecnologia utilizada pelos jornalistas e as a sua atitude para com a 

mesma, “Journalists need to be willing to change the way they work (…). The next 

change relates to the physical structure of the newsroom. (…) knowledge-age 

newsrooms need to look and work differently (…). The third change concern the 
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technology that journalists use and their attitude to it.” (Quinn, 2002).   

Assim, os jornais tiveram de se reorganizar e de se adaptar aos novos tempos. Isto fez 

também com que a grande maioria dos profissionais de uma redação que não seja o 

próprio jornalista que pode proceder à investigação no local, raramente têm a 

necessidade de deixar a redação. Utilizam a tecnologia em seu favor, sendo que, no que 

à pesquisa de informação diz respeito, podem, utilizar por exemplo meios de 

comunicação (telefone, email ou a própria internet) para levar a cabo essa missão. Para 

além disso, a digitalização da redação veio facilitar os processos de tratamento da 

informação e de elaboração do produto final, a notícia. Este boom tecnológico nas 

redações, pode-se também refletir positivamente na convergência num único sistema, o 

de multimédia, de três sinais de comunicação distintos, “Mais do que as simples 

mudanças sentidas no processo produtivo das redações (…) está em curso uma 

revolução digital, que fez convergir os diferentes sistemas de sinais da comunicação – o 

texto escrito, o som da palavra e a imagem – para um sistema único, expresso em bits, 

que chamamos multimídia.” (Marques, 2005), o que, utilizado da forma correta, pode 

abrir portas a um novo público para os jornais, um público mais jovem e que foi 

crescendo habituado a estas práticas e à crescente utilização das tecnologias. Por outro 

lado, este novo paradigma também tem os seus defeitos, pois conduz ao denominado 

“jornalismo sentado” (Silva, 2013), expressão que cunha o sedentarismo que tal prática 

criou nos profissionais da área. Para além disso, o facto de se ter acesso a informação 

sem haver a necessidade de deixar a redação, faz com que a mesma não seja tão 

aprofundada como em tempos foi, pois é mais fácil extrair informação a terceiros a 

nível presencial do que por trás de um telefone ou computador, como demonstra a 

jornalista do Diário de Notícias, Nair Moreira Silva (2013), “Além disso, no terreno o 

jornalista consegue “sacar mais rasgos” que provavelmente na redação não é tão 

frequente, muito mais dependente da secretária e do contacto à distância”. 

No que aos próprios centros de documentação diz respeito, a sua digitalização, 

acompanhando as transformações supracitadas, foi vista pelas redações como o passo a 

tomar. Assim, desapareceram os documentos físicos em centros físicos para darem lugar 

aos documentos digitais num ambiente digital. A evolução destes centros deu-se devido 

a vários fatores: 

 

 Simplificação e rapidez na recuperação da informação por parte dos 
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jornalistas, pois recorre-se a bases de dados para pesquisar o que se 

pretende, ao invés de recorrer uma grande quantidade de documentos na 

esperança de encontrarem o que procuram; 

  A fase de organização do centro de documentação é facilitada, 

devido a todas as opções disponibilizadas pela tecnologia em si que torna 

mais rápida a arrumação da informação; 

 Redução de custos no que diz respeito à manutenção do espaço físico 

onde eram preservados os documentos e das técnicas necessárias para a 

sua preservação (era necessário haver controlo climático, segurança, 

etc.); 

 Libertação de espaço, uma vez que o único espaço necessário para a 

manutenção dos documentos do centro de documentação digital são os 

centros de dados ou os servidores onde se mantêm e talvez os ficheiros 

de backup.  

 

No entanto, atualmente raras são as redações que contêm um arquivista próprio 

cuja função passe pelo tratamento do seu centro de documentação, devido a cortes 

orçamentais na área. Assim sendo, os próprios jornalistas assumem-se como os 

arquivistas por necessidade. Tal vem acrescentar mais uma competência necessária ao 

jornalista atual, conter pelo menos conhecimentos básicos relativos à descrição 

arquivística. Normalmente, e devido à pesquisa e à recuperação constante de 

informação por parte dos profissionais desta área, os mesmos já detêm uma 

compreensão sobre a mesma, no entanto, essa compreensão não é a suficiente para pôr 

em prática no momento de arrumação do centro. Essa é outra razão pela qual foi 

necessário a evolução dos centros de documentação. Enquanto que no centro físico, a 

organização dos documentos por regras próprias serviam os interesses da instituição 

onde estava integrado e não complicava nem a recuperação dos mesmos, nem a 

produção de informação por parte dos jornalistas, pois eram eles quem os arquivavam, 

mas dificultava o acesso por parte do seu público a esses documentos, já no centro 

digital, devido aos vários software de descrição arquivística e de indexação, o 

arquivamento e a organização de um centro digital é quase que automatizado e segue as 

regras mais específicas de arquivação, deixando de se tornar uma dificuldade para o 

público. 
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3. Capítulo II - O jornal Público 

3.1 História da Instituição 

Do sonho em criar um diário noticioso de referência que se igualasse aos 

grandes jornais europeus, e da parceria entre um grupo ambicioso de jornalistas e a 

empresa de retalho portuguesa Sonae, para a área da comunicação, Sonaecom, nasceu a 

Público Comunicação Social S.A. em 1989, que, quatro meses mais tarde, já em 1990, 

criaria o jornal diário “Público”. De forma a melhor cobrir as notícias do país, mas não 

só, foram criadas duas redações para o jornal, a redação Sul, que produz o “Público – 

Edição Lisboa”, que como seria de prever cobre mais notícias referentes ao Sul de 

Portugal e Ilhas, sendo que é distribuído nessas áreas, bem como notícias de relevo 

mundial, uma vez que a editoria “Mundo” fica maioritariamente a cargo dessa redação, 

e a redação Norte, que produz o “Público – Edição Porto” e que sai para as bancas no 

Norte e Centro do país e fica encarregue maioritariamente de artigos referentes a estas 

zonas geográficas. Apesar disso, atualmente o jornal contém dois cadernos, o caderno 

principal, o nacional, que é criado em conjunto pelas duas redações e, aparte diferenças 

na 1ª página, é igual em todo o país, e o caderno local, os dois cadernos com as 

diferenças que inicialmente existiam entre as duas redações e acima referidas, “O 

primeiro caderno, com a actualidade nacional e internacional e o segundo caderno, 

com a actualidade local (e suas edições distintas em Lisboa e no Porto)…” (Público – 

Comunicação Social, SA, 2005). Ainda referente às diferenças geográficas das tiradas 

do jornal, entre 2002 e 2004 existiram outros dois cadernos locais, a “Edição Minho” e 

“Edição Centro”. Durante estes dois anos, a “Edição Porto” estava essencialmente 

encarregue de artigos referentes aos distritos do Porto, Aveiro, Coimbra, Guarda e 

Bragança, ao passo que a “Edição Minho” encarregava-se dos distritos de Viana do 

Castelo, Braga, Vila Real e Viseu. A restante área do Centro do país até ao distrito de 

Leiria ficava a cargo da “Edição Centro”. No entanto, devido a cortes orçamentais e às 

dificuldades que representavam a manutenção de tantas delegações do jornal espalhadas 

pelo país, a “Edição Minho” e a “Edição Centro” voltaram a integrar a “Edição Porto”. 

O primeiro número do diário saiu para as bancas a 5 de Março de 1990 com uma 

tiragem superior aos 100 mil exemplares. Aquando da sua criação, a redação Norte 
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situava-se na Rua Nossa Senhora de Fátima, no Porto, mas atualmente encontra-se 

sediada na Praça Coronel Pacheco. De forma a cumprir com o seu objetivo inicial, o 

“Público” foi em Portugal pioneiro em algumas iniciativas. Foi, por exemplo, o jornal 

que inicialmente melhor acompanhou a evolução tecnológica, sendo o primeiro diário 

do género no país a publicar artigos colecionáveis em formato para além do papel, como 

CDs. A sua qualidade foi de certa forma reconhecida pela sua integração na World 

Media Network, uma associação de referência na área da comunicação social e que 

incluía bastantes jornais de referência. 

O “Público”, tal como a maioria dos jornais que não focam uma área temática, 

os denominados jornais generalistas, divide os artigos das suas edições em secções ou 

editorias, áreas temáticas nas quais as notícias se inserem e que à data da sua criação 

eram “Local, Economia, Cultura, Desporto, Mundo, Sociedade e Política”. Entretanto, 

algumas dessas editorias já mudaram de nome ou foram até mesmo extintas, ao passo 

que foram sendo criadas novas secções, fruto das mudanças dos tempos e da evolução 

tecnológica. 

Tem também um rico centro de documentação que tem como objetivo prestar 

assessoria aos jornalistas na pesquisa, classificação e preservação da informação. 

Apesar de este ponto mais à frente ser focado e muito mais aprofundado, pode-

se destacar da estrutura orgânica da instituição o Conselho de Administração, do qual 

faz parte o Presidente do jornal e os Vogais desse conselho, seguido do Conselho 

Consultivo, da Área Financeira, Circulação e Produção, a área dos Recursos Humanos, 

Direção Comercial e Assinaturas e Serviços aos Clientes. De seguida, um patamar 

abaixo encontra-se a Direção Editorial, que contém o Diretor da Redação, os Diretores 

Adjuntos, o Diretor de Arte, a Adjunta de Direção, os Editores Executivos e a 

Coordenadora da Redação e por fim os Editores, os responsáveis por cada uma das 

supracitadas editorias ou secções do jornal e os jornalistas em si, aqueles que têm a 

função de criar as notícias. 
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3.2 Estudo orgânico-funcional 

 

 

Partindo para a leitura do diagrama, atualmente, o jornal “Público” divide os 

seus produtos em dois grandes grupos, o jornal propriamente dito, isto é, as edições 

noticiosas diárias e os seus suplementos. 

Os suplementos são páginas com matéria ou temas especiais agrupadas à parte 

do resto de páginas e assuntos que compõem uma tiragem do jornal. São fascículos 

separados do jornal, contendo inclusive encadernação própria incluídos no conjunto 

publicado e de periocidade predeterminada. Isto é, estes suplementos, apesar de parte 

integrante do jornal, são independentes do mesmo na medida em que contêm apenas 

assuntos que normalmente não são abordados pelo jornal em si, sendo normalmente 

semanais e podendo inclusive ser obtidas de forma separada do próprio jornal e têm 

como principal objetivo atender às necessidades informacionais de um nicho específico 

de mercado, “Na realidade, como visto, permitem atender a duas parcelas do mercado: 

aos leitores que se interessam por aquele assunto e aos anunciantes que buscam 

Ilustração 1 - Diagrama da estrutura orgânica e produtos informativos do "Público" atualmente 
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público-alvo com um perfil determinado.” (Rublescki, 2009), mas contendo também um 

editor próprio e jornalistas que trabalham nos temas que esses suplementos contêm, 

tendo sempre em conta as suas características tão específicas “Já os suplementos (…) 

serão marcados por géneros jornalísticos mais adequados ao seu ritmo semanal. (…) é 

óbvio que as regras técnicas aplicáveis aos cadernos de edição diária e aos 

suplementos são necessariamente distintas. Finalmente, cada um dos suplementos têm 

características específicas que determinam diferenças de estilo gráfico e redactorial.” 

(Público – Comunicação Social, SA, 2005). Relativamente aos produtos do “Público” 

em si e no que aos seus suplementos diz respeito, atualmente estes são Fugas, um 

suplemento com artigos variados sobre viagens, contendo dicas de hotéis, bares, 

restaurantes, vinhos e a avaliação de locais e Ípsilon, um suplemento contendo apenas 

artigos culturais, divididos nos subtemas “Música”, “Artes”, “Cinema”, “Teatro”, 

“Dança”, “Livros”, “Arquitectura” e “Design”. Publicita festivais, exposições e 

lançamentos ligados a esses mesmos subtemas, bem como contém avaliações e críticas 

a material ligado a essas formas de arte.  

No que ao jornal diz respeito, existe a edição em papel, e a online. Quanto a esta 

última, contém, para além das edições digitais dos suplementos acima referidos, outros 

novos suplementos: o P3, produzido para um público mais jovem e com uma forte 

componente tecnológica, contém artigos sobre lançamentos e críticas a nova tecnologia, 

brinquedos, livros, filmes, etc., e permite que os próprios utilizadores publiquem vídeos, 

fotografias e imagens numa das quatro áreas em que se divide, Cultura, com subtemas 

intimamente ligados a este tema, como “Filmes”, “Livros” e “Design”, Actualidade, 

cujos subtemas se encontram intimamente ligados às editorias do jornal, isto é, esta área 

contém vários artigos subdivididos pelas temáticas existentes no site do jornal online, 

como se poderá ver, Vícios, com subtemas ligados à tecnologia em si e Fotografia onde 

são publicados os ficheiros multimédia dos utilizadores sendo que a finalidade deste 

suplemento passa não só por atrair um público mais jovem ao jornal, mas também pela 

criação de “uma rede de investigação com um ambiente editorial em que jornalistas, 

alunos e profissionais de diferentes disciplinas possam contribuir para a inovação 

constante do produto final.” (in @PublicoP3, Facebook); Life&Style, um suplemento 

mais virado para o público feminino com artigos que cobrem as últimas tendências do 

mundo da moda, dicas de beleza, conselhos amorosos e receitas. Está dividido nos 

subtemas Moda, Beleza, Bem-estar, Gastronomia, Família e Relações e Pessoas; 
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Cinecartaz, com artigos e notícias sobre novidades, programação, passatempos e 

críticas cinematográficas; Guia do Lazer que está intimamente ligado com os restantes 

suplementos, uma vez que contém artigos sobre atividades, estreias, festas, exposições, 

etc. que irão haver consoante o dia e restantes filtros utilizados pelo utilizador na sua 

pesquisa e Inimigo Público, um suplemento satírico com notícias fictícias sobre 

assuntos da atualidade, sendo o seu slogan “Se não aconteceu… podia ter acontecido!”. 

Para além disso, na “Edição Porto”, todos os jornalistas estão encarregues de 

carregar notícias na plataforma digital do “Público”, fazendo a cobertura hora-a-hora 

dos últimos acontecimentos relevantes. Tal facto faz com que o público esteja 

constantemente informado, mesmo que já tenha comprado a edição em papel quando os 

artigos são ainda referentes ao dia anterior, uma vez que o jornal sai para as bancas nas 

primeiras horas de cada dia. 

Para além dos suplementos, o jornal online contém também notícias, 

reportagens, artigos atuais divididos pelas várias secções ou editorias utilizadas pelo 

mesmo, tanto na sua versão digital quanto impressa. São elas Portugal, onde são 

colocados todos os artigos sobre política interna e artigos sobre zonas específicas do 

país e gerais, subdividindo-se então em três outras subsecções, “Política”, “Sociedade” e 

“Local”, Economia, com notícias sobre a atividade económica de empresas, da bolsa, 

do comércio e de áreas da sociedade com impacto económico sobre a mesma, bem 

como de qualquer acontecimento que influencie a economia do país, Mundo, que 

contém artigos sobre o mundo em geral, isto é, notícias sobre os acontecimentos atuais 

mais importantes, com impacto internacional, Ciência, onde se inserem as notícias 

relativas a desenvolvimentos ou descobrimentos nas áreas da medicina, do meio 

ambiente e do espaço, Cultura-Ípsilon, em tudo relacionada com o suplemento com o 

mesmo nome. Isto é, contém uma hiperligação à página web do “Ípsilon”, contendo 

portanto exatamente o mesmo material noticioso sobre cultura, com todas as formas de 

arte que se inserem na temática, Desporto, com notícias sobre todas as modalidades 

desportivas, com destaque para o futebol, uma vez que é o desporto mais popular em 

Portugal, Tecnologia, uma editoria que só existe na versão online do Público e que trata 

de todos os artigos relacionados com tecnologia, avanços tecnológicos, novas invenções 

relacionadas com a temática e lançamentos de novos aparelhos, consolas, 

computadores, videojogos, aplicações, etc., Multimédia, com artigos de temas variados 

em suporte multimédia (vídeos, fotogalerias e infografias) e Opinião, com crónicas e 
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artigos de opinião vários de especialistas em determinado assunto e com as já 

tradicionais cartas à Diretora, artigos de opinião do público enviadas para a redação e 

publicadas no seu site. 

No que ao jornal impresso, ao papel, diz respeito, existem dois grupos, o Fugas 

e o Ípsilon, os dois suplementos com tiragem semanal e que acompanham as edições do 

jornal, e a Edição em si, isto é, a edição, a tiragem do jornal. Para além de 

semanalmente se fazer acompanhar dos suplementos supracitados, a edição de um jornal 

encontra-se dividida, tal como anteriormente referido, em secções temáticas, em 

editorias. Isto é, uma tiragem do “Público” tem sempre as suas notícias agrupadas por 

temas dentro da mesma, consoante a editoria à qual pertencem. Essas editorias são as 

mesmas que se encontram no site da instituição, contendo apenas pequenas diferenças. 

Para além das anteriormente enumeradas, existe uma outra editoria, Local, que se 

encarrega de artigos que dizem respeito a acontecimentos gerais de zonas específicas do 

país e que, na versão digital, se encontra incorporada na secção Portugal. Para além do 

mais, uma vez que os suplementos têm a sua própria tiragem, o suplemento “Ípsilon” 

sai juntamente com o jornal em si e, como tal, a editoria “Cultura-Ípsilon” passa a ser 

apenas Cultura, mas mantém, como seria de esperar a temática dos artigos, isto é, 

continua a tratar de artigos referentes a todas as formas de arte. Existe ainda na versão 

impressa a editoria Fotografia. Contrariamente ao jornal digital, que tem esta editoria 

como subtema de vários dos seus suplementos, nas edições em papel contém editores 

próprios e fotojornalistas, profissionais na área do jornalismo fotográfico. Apesar de ser 

tratada como uma secção, as suas características bastante diferenciadas das restantes 

editorias são tidas em conta e os seus profissionais devem-se seguir por regras e how to 

próprios estabelecidos pela instituição. Outra das diferenças notáveis que são visíveis do 

jornal em papel para o online, é o facto de o primeiro perder as secções referentes a 

qualquer tipo de tecnologia, seja a própria editoria “Tecnologia”, como também a 

“Multimédia”, uma vez que para estas são essenciais os documentos em suporte 

multimédia, vídeos, infografias, fotogalerias, etc., coisa que um jornal impresso não 

pode incorporar. Outra diferença visível pelo diagrama é o facto de atualmente não 

haver a secção “Opinião” no jornal em suporte de papel. 

Atualmente, o material do “Público” encontra-se dividido desta forma. 
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No entanto, o centro de documentação em estudo é o utilizado desde a criação da 

instituição, no já longínquo ano de 1990 até 2006. Como tal é importante perceber qual 

a estrutura orgânica e os produtos informativos que continha à data da sua criação e, 

através da análise e comparação entre os dois diagramas, perceber quais as evoluções 

que foram existindo ao longo dos anos. É importante perceber qual a divisão orgânica 

do jornal desde a data da sua criação até ao momento em que o mesmo substituiu o 

centro físico por um digital. 

Começando pelas já supracitadas editorias, as mesmas eram a Local (a “Edição 

Porto” tratava das regiões Norte e Centro, ao passo que a “Edição Lisboa” se 

encarregava do Sul e Ilhas, tudo através não só das suas duas redações, no Porto e em 

Lisboa, como não poderia deixar de ser, mas também graças às delegações que continha 

nas cidades mais importantes do país), Desporto, Economia, Mundo, Cultura, 

Fotografia (cujas regras, à parte pequenas mudanças fruto da evolução tecnológica, se 

mantêm quase que inalteradas) e a que hoje em dia se designa por Portugal, e que se 

Ilustração 2 - Estrutura orgânica e produtos informativos do "Público" aquando da sua criação 
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encontra dividida em duas subsecções, Sociedade e Política, mas que à data 

funcionavam como editorias em si. Ora esta organização reflete-se, e muito, na forma 

como o centro de documentação se encontrava organizado. As notícias, reportagens, 

artigos, documentos, etc., eram arquivados e organizados de forma temática e 

hierárquica, na medida em que os documentos presentes no centro de documentação se 

encontravam organizados por tema geral e, aliado a este havia os documentos que 

faziam parte desse tema geral mas que tratavam de assuntos mais específicos e de 

subtemas desses temas específicos. Posteriormente, os dossiês eram arquivados por 

ordem alfabética. Apesar de tudo, as editorias estavam bastante presentes nessa 

arrumação, uma vez que é normal que a grande maioria da informação referente a um 

tema pertencesse à mesma secção. 

Quanto aos suplementos, o primeiro produzido pelo “Público”, o P1, saiu apenas 

em 1997, já com editor próprio. No entanto, ainda antes do lançamento do P1, o 

“Público” já produzia vários cadernos de tiragem exclusiva, isto é, vários lançamentos 

de edição única que saíam para a banca juntamente com o jornal. 

Relativamente ao seu site, aquando da sua criação, como se pode ver pela 

“Ilustração 2”, ainda não existia. O “Público Online” (atualmente “Público.pt”) foi 

registado a 11 de Maio de 1995, ficando funcional em Setembro desse mesmo ano. 

Inicialmente, apenas uma pessoa por redação ficava encarregue de tratar do seu design 

minimalista e de disponibilizar online em html a edição impressa do jornal desse dia. 

Em 1999, o serviço do jornal digital expande-se. Deixa de ser disponibilizada a edição 

impressa, mas o “Público” passa a conter notícias variadas e criadas de propósito para o 

site atualizadas várias vezes por dia. Desta forma, dá-se uma divisão do jornal digital 

muito idêntica à atual, e a equipa que trabalha por detrás deste conta com vários 

jornalistas e com diretores direcionados apenas para a gestão, visual, gráfica e de artigos 

deste. Em 2001, a versão online integra e publica novamente a edição impressa em html 

(atualmente esta versão pode ser descarregada em pdf, mas apenas a assinantes). 
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No entanto, para que se perceba o porquê da produção dos seus produtos e da 

informação ser organizada segundo o acima mencionado, é preciso perceber qual a 

estrutura orgânico-funcional da instituição. Assim e como se pode ver pelo 

organigrama, a divisão funcional do “Público” manteve-se constante desde a sua 

criação, mudando apenas os intervenientes. Deste modo contém o Presidente do 

Conselho de Administração, que gere a instituição como um todo e os vogais desse 

Conselho, que o ajudam na parte administrativa, o Conselho Consultivo destinado a 

aconselhar o Conselho de Administração na definição de áreas estratégicas para o 

desenvolvimento da atividade do jornal, a Área Financeira, de Circulação e Produção, 

que trata de administrar as finanças da instituição, os Recursos Humanos, que gere tudo 

o que está relacionado com os funcionários do “Público” e a Direção Comercial, que 

tem a função de desenvolver novos produtos e serviços e criar notoriedade. Estes são os 

órgãos administrativos comuns às duas redações do jornal, Norte e Sul. Quanto ao 

jornal online, este fica a cargo quase exclusivamente da redação Sul, em Lisboa, uma 

vez que as pessoas encarregues da sua gestão fazem-no a partir dessa redação. São elas: 

                                                        
1 Organograma apoiado pela estruturação da instituição presente em https://www.publico.pt/nos/ficha-

tecnica  

Ilustração 3 – Organograma geral do "Público" 

https://www.publico.pt/nos/ficha-tecnica
https://www.publico.pt/nos/ficha-tecnica
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o Coordenador da infografia do site, o coordenador do webdesign, e o diretor de arte 

encarregue do grafismo do mesmo, bem como quatro jornalistas que variam e que vão 

tratando da Homepage do site e da colocação de notícias online e suas respetivas 

atualizações. Quanto à “Edição Porto” em si, que continha o objeto de estudo deste 

projeto específico, para além de ser gerida pelos órgãos de administração, contém 

também um diretor adjunto ligado à Direção Editorial e que mantém constante contacto 

com o diretor dessa área, que fica encarregue de manter o contacto entre a redação e a 

administração do jornal, bem como funciona em última estância como o gestor 

administrativo da redação Norte e toma algumas decisões finais relativamente ao 

funcionamento da redação e à edição do caderno local e um adjunto de direção, que 

apoia e aconselha o diretor adjunto nas tomadas de decisão administrativas, um diretor 

de arte, que decide como será estruturada visualmente a próxima edição do jornal, como 

deverão estar expostos os artigos do mesmo e a apresentação da primeira e última 

páginas, um designer gráfico, que trata da colocação de publicidade nas várias páginas 

do jornal e das páginas relativas à publicidade em si, bem como à estruturação visual do 

mesmo, em consonância com o diretor de arte, um editor e subeditor (que, na 

indisponibilidade do primeiro, assume momentaneamente as suas funções, caso 

contrário, tem as mesmas funções de um jornalista) para cada uma das editorias, que 

ficam encarregues da distribuição de tarefas e da qualidade da informação produzida 

pelos jornalistas que nesse dia trabalharão para a sua secção e os jornalistas em si, 

encarregues de cumprir as ordens dos seus editores e de pesquisar e produzir 

informação para a próxima edição do jornal e que trabalham para todas as editorias de 

forma alternada. Quanto à editoria Fotografia, contém também um editor bem como 

fotojornalistas próprios, ou seja, devido às suas características muito singulares quando 

comparada às restantes editorias, é a única secção com jornalistas próprios e fixos, 

profissionais na área do fotojornalismo.  
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Como é possível observar pela leitura do diagrama acima apresentado, o 

“Público – Edição Porto” no que à produção orgânica de informação diz respeito, 

divide-se pelas oito editorias supracitadas. Isto é, a redação procede à produção de 

informação de acordo com as oito temáticas gerais que a compõem. 

Relativamente a cada uma dessas secções, as mesmas são compostas por um 

editor e um subeditor (que só assume esse cargo na impossibilidade da presença do 

editor), tal como anteriormente referido, que de seguida chefiam todos os jornalistas que 

em determinado dia estarão a trabalhar para essa editoria. 

 

                                                        
2 A editoria “Mundo” não contém um editor nem um subeditor na redação do Norte uma vez que fica 

maioritariamente a cargo da redação Sul. Contém isso sim alguns jornalistas que, por questões de força 

maior, podem criar textos para essa secção. 

Ilustração 4 - Estrutura orgânica do "Público - Edição Porto" 
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No que diz respeito ao funcionamento da mesma, da redação do “Público-Edição 

Porto”, ao workflow da redação, existe uma reunião diária de manhã, a “agenda”, entre 

todos os editores e jornalistas onde se decide todos os temas a serem tratados nesse dia e 

que sairão na próxima edição do jornal, bem como se define que editoria e, dentro desta, 

que jornalista e fotojornalista (num emparelhamento entre os dois) é que fica a cargo de 

quê e em consonância com os assuntos em voga. Durante o dia, os jornalistas têm a 

função de recuperar informação e de levar a cabo um trabalho de investigação sobre o 

assunto a partir do qual irão criar uma notícia e podem-no fazer de três formas distintas, 

através de pesquisa recorrendo aos meios tecnológicos à sua disposição (internet ou 

através da sua base-de-dados que atualmente se encontra agregada a muitas outras 

instituições nacionais e internacionais noticiosas), através do contacto com variadas 

testemunhas ou participantes diretas de determinado caso, sejam elas instituições ou 

pessoas singulares e tendo em conta que neste tipo de recolha de informação, o editor 

tem responsabilidade no controlo de utilização de fontes, especialmente se as fontes 

Ilustração 5 - Fluxograma referente aos processos de criação da informação da redação do "Público - Edição Porto" 
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pedirem anonimato, algo que só poderá acontecer em casos extraordinários, e podem-no 

fazer por meio de contacto à distância (por telefone/ telemóvel, email ou fax) ou por 

meio presencial, fazendo trabalho de campo, encontrando-se com os acima 

mencionados ou marcando uma reunião e realizando uma entrevista (sendo que, no 

entanto, atualmente este tipo de trabalho de campo está a cair em desuso, devido à 

forma mais facilitada e rápida que o contacto à distância representa) e através de recolha 

de informação antiga sobre o assunto e preservada no seu centro de documentação. 

Após a recuperação da informação que acharem necessária, devem passar à redação do 

artigo noticioso em si. Quanto aos fotojornalistas, estes devem capturar recorrendo à sua 

objetiva no local onde ocorreu qualquer matéria noticiosa e sobre a qual ficam a cargo 

momentos importantes ou fotografias importantes e de relevo para a notícia que está a 

ser criada sobre o mesmo, e sempre tendo em conta as regras definidas pelo “Público” e 

pelos seus editores de fotografia e que podem ser, por exemplo, “99. (…) os repórteres 

fotográficos do Público devem procurar sempre surpreender com um ângulo 

inesperado ou um pormenor significativo (…) 100. Como regra, os repórteres 

fotográficos não devem encenar o comportamento das personagens fotografadas e das 

situações onde elas surgem ou interferir de algum modo no ambiente dos 

acontecimentos (…).” (Público – Comunicação Social, SA, 2005). Até ao final do dia e 

antes de se dar o “fecho” (mais à frente retratado), os jornalistas devem entregar o 

material que criaram aos editores da sua editoria. Ao final do dia, dá-se então o “fecho”, 

uma nova reunião que desta vez envolve o diretor adjunto, os editores, o diretor de arte 

e o designer gráfico. Durante o “fecho”, o diretor adjunto, o adjunto de direção e os 

editores definem a estrutura da próxima edição do jornal, quais as temáticas que deverão 

ser mais focadas, as notícias mais importantes dentro de cada editoria e que irão “abrir” 

a secção à qual pertencem e que nova informação ou mudanças é que poderão ser 

necessárias implementar nos artigos. Neste último caso, essas transformações deverão 

ser sempre comunicadas ao jornalista ou autor que produziu o artigo e, no caso de textos 

assinados, o mesmo deve dar o seu aval, sob pena do texto ser publicado sem assinatura 

ou não ser publicado de todo “83. Qualquer texto presente por um jornalista para 

publicação é susceptível de ser editado – o que pode implicar ser modificado, alterado 

ou acrescentado de informação nova – pelo editor respectivo e, por maioria de razão, 

por qualquer membro da Direcção. (…) 84. Deve ser dado ao autor ou autores do texto 

ou textos conhecimento das alterações realizadas e, no caso de textos assinados, 



O centro de documentação da redação do jornal Público – Edição Porto: Do papel 
ao digital 

 

 
43 

 

procurada a sua anuência ou, em caso de divergência insanável, consideradas as 

hipóteses de o texto ser publicado não assinado ou mesmo não ser publicado.” (Público 

– Comunicação Social, SA, 2005). Para além disso, nessa mesma reunião, o diretor de 

arte estrutura e prepara a primeira e última página do jornal e, juntamente com o 

designer gráfico, cria o “desenho” da capa e a forma de representação das notícias do 

restante jornal. Este último ainda decide em que páginas e de que forma é que deverá 

ser representada a publicidade. Quanto ao diretor de arte, para além do acima expresso e 

em conjunto com o editor de fotografia e os restantes editores, escolhe as fotografias 

mais expressivas para um determinado artigo e segundo os critérios definidos pelo 

“Público”, e os editores preparam as manchetes também de acordo com essas regras. 

Todas as regras que especificam como é que se deve fazer o quê, que fornecem 

formas de trabalhar específicas e não diferenciadas entre todos os funcionários 

encontram-se expressas no Livro de estilo do “Público”, um guia de regras de estilo e 

de padronização de processos publicado pela instituição em si. 

 

3.3 Centro de documentação da redação do “Público - Edição 

Porto” 

Entre 1990 e 2006, uma vez que a tecnologia ainda não estava tão avançada 

como atualmente e a sua utilização não era ainda standard, o “Público”, como a grande 

maioria da imprensa, utilizava como instituição de preservação um centro de 

documentação físico. Esta era a instituição de preservação que mais se enquadrava com 

o trabalho desenvolvido por estas empresas, uma vez que a troca de informação entre as 

mesmas era essencial para a criação de nova informação para o bem informar dos seus 

leitores, algo que o centro de documentação, pela sua forma de funcionamento, como já 

foi referido, permitia. Uma vez que este tipo de instituição permite a criação de regras 

próprias para a sua organização e gestão e uma vez que normalmente as redações 

jornalísticas não continham um arquivista próprio para levar a cabo o trabalho de 

catalogação ou indexação dos documentos, seriam as melhores para o jornal usar. 

Apesar de tudo, essa informação no “Público” não era separada, ou seja, recortes de 

notícias de vários jornais e até mesmo da própria instituição eram mantidos juntos (caso 

o tema fosse o mesmo), apesar do jornal que os criou ser identificado no próprio 

documento juntamente com a data em que foram publicados. 
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Para além do mais, esse centro continha várias gavetas ordenadas 

alfabeticamente, onde os dossiês com as pastas contendo os documentos eram 

arrumados. 

O centro de documentação do “Público” era gerido por vários jornalistas que, 

para além do trabalho que desenvolviam enquanto jornalistas que são, também tinham a 

função de gerir o mesmo. 

 

3.3.1. Organização original dos documentos no centro de 

documentação 

Após um estudo aprofundado do centro de documentação utilizado inicialmente 

pelo “Público” e após entrevistas tanto ao diretor da redação da “Edição Porto”, o 

Doutor Vítor Ferreira, como a uma das responsáveis originais pela organização do 

mesmo, a colaboradora Lucinda Vasconcelos, foi relativamente fácil identificar a 

organização dada ao centro até porque a mesma se reflete em grande medida na 

produção de informação da altura. 

Atualmente, o centro de documentação encontra-se à guarda da UP (MIL) e é 

gerido pela Biblioteca de Ciências da Comunicação (devido a um protocolo assinado 

entre a última e o “Público – Edição Porto”) e, na instituição que o gere, os seus 

documentos estão arrumados em caixas numeradas que, apesar de tudo, mantêm a sua 

organização original. Tal significa que, apesar de na Biblioteca de Ciências da 

Comunicação os documentos se encontrarem em caixas, é possível perceber que os 

mesmos eram arrumados em pastas com diferentes temáticas específicas, de acordo com 

o assunto do documento em si, e que estas, por sua vez, se encontravam em dossiês com 

temáticas mais gerais. Uma informação adicional referida pela colaboradora que 

acompanhou em parte o projeto é que no “Público”, o centro de documentação continha 

armários com gavetas etiquetadas com as várias letras do alfabeto, onde os dossiês eram 

guardados. Para além disso, as pastas poderiam ainda conter uma outra subdivisão, 

havendo um conjunto de documentos demarcados com um assunto ainda mais 

específico dentro da temática já por si específica da própria pasta. Isto é notado pelo 

facto de uma caixa conter dossiês com o mesmo tema geral ou com temas cuja primeira 

letra era a mesma. Isto é, apesar de haver essa separação temática, e das editorias 

estarem bem demarcadas pelo facto dos artigos terem as secções apontadas no 
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cabeçalho da página, estes eram depois organizados por ordem alfabética nas gavetas do 

armário onde eram preservados, ex: uma pasta que continha documentos sobre acidentes 

de trabalho e intitulada da mesma forma, “Acidentes de trabalho” encontrava-se dentro 

do dossiê com o título mais geral “Acidentes”, e seria direcionado para a editoria 

“Sociedade” tendo em conta que os recortes de imprensa eram maioritariamente 

produzidos pela editoria referida (como seria possível de comprovar pelo cabeçalho das 

notícias), mas a organização “final” teria o dossiê na gaveta com a letra “A”. 

Para além do mais, dentro de cada pasta, os documentos estavam organizados 

por ordem temporal decrescente, começando no documento mais atual até ao mais 

antigo. 

Tal organização permite prever que realmente a organização do centro de 

documentação refletia a produção da informação por parte da instituição, no que diz 

respeito à divisão temática, apesar de posteriormente os dossiês serem arrumados por 

ordem alfabética. 

 

3.3.1.1. Inventariação 

 
Ilustração 6 - Fotografia da organização dos documentos no centro de documentação físico 

 

A primeira fase prática do projeto envolveu a inventariação de todos os 
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documentos existentes no centro de documentação. 

Antes da descrição dos processos e dos objetivos envolvidos nesta fase, é 

essencial voltar a referir que os dossiês se encontravam na instituição onde o projeto foi 

desenvolvido guardados em caixas (apesar de manterem a sua organização original tal 

como anteriormente referido). 

 Esta fase teve então três grandes objetivos: 

 

 Perceber a organização dada ao centro de documentação - De que 

forma é que a instituição de preservação se encontrava organizada, pois, 

ao perceber a arrumação dos dossiês, das pastas que os mesmos contêm e 

posteriormente dos documentos que se encontram nessas pastas, tornava-

se mais fácil entender de que forma é que a sua organização se refletia na 

produção da informação em si. Assim se percebeu que foi utilizada uma 

arrumação temática dos documentos e uma arrumação por ordem 

alfabética dos dossiês; 

 Perceber a quantidade de documentos aí existentes - Adquirir uma 

ideia quantitativa dos documentos que aí se encontravam preservados, 

para perceber mesmo a quantidade de documentos que estavam a ser 

tratados para definir datas e até que unidade de descrição é que se 

poderia descrever no AtoM e no modelo de classificação da informação; 

 Adquirir uma ideia da tipologia documental - Perceber a tipologia 

desses mesmos documentos para mais tarde facilitar a descrição das 

secções, séries e documentos compostos no AtoM, aquando da última 

fase, ou seja, recriar mais convenientemente e fielmente a arrumação 

natural do centro de documentação e ter uma pequena noção dentro da 

quantidade total de documentos quais aqueles que eram realmente 

produzidos pela empresa que detinha o centro, pois a esmagadora 

maioria dos documentos que não se inserem na tipologia de recortes de 

imprensa e notícias não editadas (estas tipologias serão mais à frente 

explicadas), pertenciam a redações de outros jornais ou nem eram sequer 

produzidos por instituições de imprensa, como é o caso específico dos 

documentos diversos, onde se inserem brochuras, documentos relativos a 

legislação, mapas, gráficos, relatórios, etc. 
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De forma a melhor se cumprir esta fase, foram delineadas estratégias de 

trabalho relacionadas com a mesma. 

 

Tendo isto em conta, foi criada uma tabela de inventariação (acima 

exemplificada) onde seriam anotados os aspetos mais relevantes dos documentos. Desta 

forma, foram anotados os Dossiês temáticos (tema geral de um dossiê que seriam as 

Séries do modelo de classificação), os Subtemas (Documentos Compostos do modelo 

de classificação) desses dossiês, muito basicamente, os títulos mais específicos que 

haviam sido atribuídos às pastas que se encontravam dentro dos mesmos, os 

Subsubtemas (Documentos Compostos no modelo de classificação, subordinados aos 

Documentos Compostos primários) dos mesmos, pois muitas das pastas continham 

ainda uma outra divisão temática, que funcionava sempre como um assunto ainda mais 

específico dentro dos subtemas, e os Subsubsubtemas (no modelo de classificação 

também seriam representados como Documentos Compostos mas subordinados aos 

Subsubtemas), conjuntos de documentos agrupados dentro de uma pasta e com mais um 

suplemento de título, as Editorias dos documentos (todos os documentos publicados 

por qualquer redação jornalística contêm no cabeçalho da página as editorias que os 

produziram e que funcionariam como as Secções do modelo de classificação), a 

Tabela 1 - Tabela de Inventariação 
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Tipologia e quantidade dos documentos (os documentos foram divididos em 4 tipos: 

recortes de imprensa, que incluem fotocópias de notícias, artigos, reportagens, 

entrevistas, todo e qualquer material informativo que foi publicado num jornal, bem 

como recortes de algumas edições de jornais ou revistas ou até as edições completas e 

guardados pelo “Público”, recortes de imprensa online, qualquer documento 

informacional impresso de edições online de jornais, de jornais digitais, notícias não 

editadas, isto é, notícias que já haviam sido publicadas, mas que foram recuperadas 

pelo “Público” ainda na sua forma mais básica, notícias pré-editadas de uma pequena 

base de dados que a instituição já usava ainda antes de substituir o centro de 

documentação físico por um digital, e documentos diversos, todo o tipo de 

documentação que não foi produzido pela instituição e que, apesar de poderem estar 

integradas no âmbito do teor informativo, não são por si só notícias ou textos 

produzidos pelo próprio jornal (à exceção das erratas), apesar de ser possível virem 

integradas num, se for requerido por legislação, como por exemplo OPAs ou 

convocatórias de empresas, e são (para além do referido) por exemplo brochuras, 

legislação, faxes, gráficos, etc. e em que quantidade é que esse tipo de documentação 

aparece nessa pasta). Finalmente, também foram apontadas Notas relevantes sobre um 

determinado conjunto de documentos ou apontadas anotações deixadas pelos próprios 

jornalistas que estavam encarregues da organização do centro. Decidiu-se criar esta 

divisão para a tabela de forma a, numa primeira estância, manter a organização original 

do centro e numa segunda a perceber essa organização. As editorias serviriam para mais 

tarde colocar determinado assunto dentro da secção à qual pertencesse a maioria dos 

seus documentos, sempre facilmente identificável. 
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Relativamente às fotografias, apesar da tabela usada ser a mesma, teve uma 

inventariação um pouco diferenciada. Apontou-se apenas o título e a quantidade de 

fotografias de um subtema (a editoria em si continha apenas dois grandes temas, duas 

Séries, “Personalidades” e “Temas e lugares diversos”) e notas de relevo. 

Durante a realização desta fase foram contabilizados todos os documentos 

presentes nas pastas dos dossiês. 

 

O centro de documentação em si é constituído por cerca de 60 caixas contendo 

cada uma, em média, cerca de 31 pastas e contabilizando-se os documentos em cerca de 

150 mil, e um importante acervo de fotografias (cerca de 35000 fotografias 

maioritariamente a preto e branco) de diversas personalidades (do mundo das artes, 

espetáculo, cultura, política e desporto) e outros acontecimentos que marcaram a 

história da região norte ou fizeram notícia. 

 

Tabela 2 - Tabela de Inventariação para fotografia 
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Tendo em conta o acima referido, e como se pode ver pelo gráfico acima 

apresentado, de todos os documentos contabilizados, cerca de 74% eram recortes de 

imprensa, a esmagadora maioria dos documentos, o que significa que o centro de 

documentação continha muitas fotocópias de notícias e recortes de jornais e revistas 

provenientes do próprio ou de outros jornais. De resto, cerca de 16% eram notícias já 

publicadas em tempos, mas retiradas da base da dados em utilização na altura pela 

instituição, sem se encontrarem editadas (a maioria delas provenientes do próprio 

“Público”), enquanto que 6% eram documentos diversos, documentos que após 

consultados apoiavam e ajudavam à elaboração dos próprios artigos e os restantes 4% 

eram de recortes de imprensa imprimidos de sites jornalísticos, tanto do “Público 

Online”, enquanto este ainda estava em funcionamento, como do “Público.pt” e de 

outras edições digitais de jornais. 

Esta fase foi bastante extenuante pelo já referido facto do centro de 

documentação conter mais de 150 mil documentos. Devido a essa imensa quantidade 

durou grande parte do desenvolvimento do projeto. No entanto a sua importância não 

pode ser de todo descorada e é uma parte fundamental do mesmo pois facilitou a 

elaboração das fases seguintes graças aos objetivos que se pretendia cumprir. Como tal, 

a sua finalização era de todo prioritária. Para além disso permitiu entrevistar o Diretor 

do “Público” e a colaboradora da mesma instituição com recurso a dados concretos 

Ilustração 7- Gráfico de percentagem de tipologias documentais 
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sobre o centro de documentação. 

Durante esta fase, foi também possível recuperar dossiês ou pastas sem 

documentos, mas que apresentavam uma nota a reencaminhar para outros dossiês que 

poderiam conter documentos sobre a mesma temática. 

Relativamente aos títulos gerais, identificados nos dossiês, encontram-se por sua 

vez divididos noutros títulos mais específicos, inscritos nas pastas que se encontram 

dentro dos dossiês, e muitas destas ainda possuíam uma outra divisão em assuntos ainda 

mais específicos. 

Terminando a descrição desta fase, falta apenas referir que a mesma foi algo 

complicada de finalizar devido a várias questões. A arrumação dos documentos na 

instituição onde se encontram foi uma das razões. De seguida, por duas vezes foi 

necessário fazer reparos ao método de trabalho de forma a realizar a tarefa 

atempadamente isto porque, num momento inicial da inventariação, esta estava a ser 

realizada de forma demasiado exaustiva, era feita uma descrição documental, tal a sua 

especificidade. Eventualmente foi decidido que apenas seriam apontadas apenas notas 

de relevo sobre os documentos. No entanto, a nível da descrição da tipologia 

continuava-se a fazer uma leitura muito aprofundada dos documentos e, tendo em conta 

que existiam diversos tipos de documentos, concluiu-se que o melhor seria fazer uma 

divisão tipológica por tipos mais relevantes de documentos para uma redação, fazendo 

assim a divisão nos quatro tipos acima descritos. 

 

3.3.2. Análise e workflow do centro de documentação físico do 

“Público – Edição Porto” 

Tal como já foi referido, a organização do centro reflete a produção de 

informação da instituição na medida em que se encontra organizado de acordo com a 

forma como as notícias se encontram divididas na própria edição do jornal e como são 

criadas. 

Desta forma, o centro de documentação é bastante importante para a produção 

da informação na medida em que apoia a mesma, mas também reflete aquilo que é 

produzido pelo “Público”, pois contém uma arrumação de acordo com a forma como as 

notícias foram criadas, com a sua devida separação e a devida separação atribuída pela 

própria redação, isto é, notícias sobre uma determinada temática encontram-se no 
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mesmo dossiê, na mesma pasta e, se necessário, na mesma divisão dessa pasta. Essas 

notícias, para além do mais pertencem maioritariamente a uma editoria, refletindo a 

secção que produziu a maioria dos artigos sobre um determinado tema, demonstrando 

que era o mesmo que, na sua maioria ficava encarregue dele. 

Relativamente à sua utilização, era uma “ferramenta” importante para todos os 

intervenientes da redação por várias razões: 

 

 Possibilidade de pesquisa e investigação – O centro de documentação 

perspectivava-se como uma forma dos jornalistas recuperarem 

informação antiga sobre uma determinada temática, de forma a 

possuírem um background informacional sobre o assunto que estariam a 

trabalhar em determinado momento; 

 Possibilidade de encontrarem erros – Através dos documentos antigos 

aí arrumados, poderiam verificar um possível erro e, caso este realmente 

estivesse comprovado, poderiam redimir-se com a produção de uma 

errata passível de ser publicada até uma semana após o lançamento do 

artigo com o erro; 

 Mais facilmente editar edições do jornal – A fase da edição de uma 

tiragem do jornal, como foi possível comprovar, é bastante importante 

para que o mesmo saia para as bancas segundos os padrões de qualidade 

impostos pela instituição. Significa isto que de forma a comprovar 

qualquer dúvida que possa existir aquando do “fecho” de uma edição do 

jornal, qualquer um dos intervenientes no mesmo poderia recorrer a esta 

instituição de preservação para ver essa sua dúvida esclarecida; 

 Preservação de variados tipos de documentação – Como se pôde 

verificar aquando do ponto relativo à inventariação e à divisão tipológica 

dos documentos do centro de documentação, para além de documentos 

relacionados com a imprensa em si, isto é, notícias, artigos, reportagens, 

etc., este contém também uma grande amostra de outros documentos 

diversos de importância não só informativa, como até mesmo histórica e 

de áreas de trabalho diversas. 

Quanto às especificidades do centro em si, este encontrava-se bem preservado, 

contendo todo o material produzido e organizado durante cerca de 16 anos.  
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Esses documentos encontram-se na instituição que detém os direitos de autor 

sobre os artigos em caixas, mas mantendo a sua arrumação o mais próximo possível fiel 

à organização original. 

O workflow do centro de documentação do “Público” estava em tudo 

intimamente relacionado com o workflow da produção de informação e dos produtos da 

instituição anteriormente caracterizados aquando do estudo orgânico-funcional da 

mesma. Assim, os editores recuperavam documentos desse mesmo centro ainda antes da 

primeira reunião para apoiarem algumas das ideias que iam apresentar na mesma em 

relação aos assuntos a serem tratados e perceberem e fazerem melhor a divisão desses 

mesmo assuntos por editoria. Após esta fase, os jornalistas poderiam recorrer a esse 

mesmo centro para recuperar documentos ou notícias antigas acerca do que teriam de 

elaborar, de forma a terem um primeiro contacto com as vicissitudes do tema. A partir 

daí partiam ou para a elaboração do artigo em si ou para a pesquisa de mais informação. 

De qualquer das maneiras, fosse qual fosse o passo seguinte, acabariam sempre por 

construir o artigo final. Ao fim do dia dava-se o “fecho” onde, aquando da edição final 

das notícias a serem publicadas na edição do jornal que sairia no dia seguinte, tanto 

diretor adjunto quanto editores e todos os demais envolvidos, poderiam recorrer ao 

centro de documentação para verem dúvidas esclarecidas relativamente a possíveis erros 

ou incongruências que pudessem existir relativamente às mesmas. Numa última fase, 

toda a informação recolhida ou criada (na maioria das vezes, tirava-se fotocópias aos 

textos) pelos jornalistas do “Público” durante esse dia seria então “arquivada” segundo 

o seu tema geral, tema mais específico e subtema, regras também específicas da 

instituição e mais elaboradas no seu Livro de estilos para que pudesse eventualmente, 

se houvesse necessidade para isso, voltar a ser reutilizada. Relativamente aos 

fotojornalistas, as fotografias por eles tiradas eram também elas preservadas no centro, 

mas arrumadas numa secção à parte. 

A partir do momento em que foram criados e lançados os suplementos, essas 

fotografias poderiam ser recuperadas do centro de documentação para eventualmente 

serem reutilizadas ou utilizadas (devido ao tipo de trabalho que é, muitos desses 

documentos não chegariam à fase final do jornal publicado) num artigo onde as 

mesmas, apesar de antigas, fossem necessárias (por exemplo: atualmente o “Público” 

contém uma rubrica semanal, “Quem os viu e quem os vê!” onde se compara dois 

momentos da vida de uma personalidade, um momento antigo e um atual e onde se 
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compara também duas fotografias da mesma, uma dessa época e outra atual). 

 

3.3.3. Mudanças implementadas 

Tal como foi referido aquando do primeiro capítulo, as evoluções tecnológicas, 

criaram um novo paradigma em quase todas as áreas. Para além do mais, as novas 

necessidades noticiosas dos leitores conduziram a que o “Público” tivesse também a 

necessidade de se reinventar e tornar-se mais apelativo, sem nunca descorar o bom 

trabalho jornalístico levado a cabo, para acompanhar essa avanço e o aparecimento de 

uma geração cada vez mais ligadas às novas tecnologias. Com a adaptação aos novos 

tempos da instituição, também a redação e por conseguinte o seu centro de 

documentação tiveram de seguir essa nova adaptação e essas novas tendências. 

Seguindo uma ordem temporal, adaptações ao funcionamento do centro de 

documentação (e dos processos de criação da informação em si) tiveram de ser desde 

logo aplicadas a partir do momento em que surgiram e foram publicados os primeiros 

suplementos. Foi necessário criar mais editores e as regras de arquivamento teriam de 

espelhar e suportar os artigos criados para o mesmo. 

Eventualmente, apareceria o site da instituição, fruto da massificação da internet 

que obrigaria a repensar a arrumação de um novo tipo documental, os recortes de 

imprensa online impressos. 

Com a standardização do uso de computadores na redação, foi criada a primeira 

base de dados para uso interno da mesma, numa comunhão entre o “Público” e a 

agência Lusa, de onde os seus funcionários poderiam retirar notícias em tempos 

publicadas, mas ainda na sua forma inicial, sem edição, as notícias não editadas. 

Todas estas novas tipologias de documentação seriam sempre arquivadas no 

centro, mas, até por uma questão lógica, seria sempre mais fácil adaptar as novas 

tipologias documentais ao centro, do que estar a mudar toda a sua arrumação antiga 

devido a esse aparecimento. Isto é a organização do centro de documentação nunca 

poderia ser descorada e o facto de receber novos tipos de documentos nunca poderia 

sequer influenciar a própria produção da informação ou a forma como os documentos se 

encontravam organizados no centro de documentação. 

Significa isto que, independentemente das mudanças implementadas ao centro 

físico enquanto este esteve em uso, em nada influenciou a organização em si. 
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Eventualmente, com todas as características e pontos positivos dos repositórios 

digitais quando em comparação com os físicos, o centro de documentação físico viria a 

ser substituído por um digital, onde o acesso à informação desejada acontece com um 

simples digitar de uma palavra e clicar de um rato, a arrumação dos documentos é 

extremamente facilitada (para além disso, atualmente o “Público” nem precisa de o 

fazer, uma vez que é a empresa encarregue de gerir esse centro de documentação digital 

quem o faz) e liberta espaço necessário na redação. No entanto, o seu valor histórico 

continua o mesmo ou é até de maior grau uma vez que toda a informação produzida 

pelo “Público – Edição Porto” pelo menos até à utilização da primeira base de dados 

perdeu-se em relação à própria instituição e às restantes instituições noticiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O centro de documentação da redação do jornal Público – Edição Porto: Do papel 
ao digital 

 

 
56 

 

4. Capítulo III – Representação da informação na 

aplicação AtoM  

 
Ilustração 8 - Menu principal do AtoM 

 

O AtoM é um software de descrição arquivística multilinguístico que suporta 

coleções em vários repositórios e que tem por base padrões de descrição arquivística 

como o ISAD (G), o ISAAR (as utilizadas maioritariamente neste projeto, a primeira no 

âmbito da descrição arquivística em si das unidades de descrição e a segunda no âmbito 

da criação de registos de autoridade/ pontos de acesso) e a ISDIAH, para a descrição 

arquivística da instituição de arquivo, isto é, da página principal da instituição que 

detém e gere o repositório digital. Antes de continuar com a descrição do AtoM, é 

necessário referir que o ISAD (G) é uma norma de descrição arquivística desenvolvida 

pela CIA (International Council on Archives ou Conselho Internacional de Arquivos) 

que deve ser utilizada de acordo com as normas e recomendações nacionais de cada 

país. Tal como referido, a ISAD (G) contém 7 zonas de descrição arquivística que são 

exatamente as mesmas que o AtoM contém. Serve também para representar o contexto e 

a estrutura hierárquica do Fundo. Relativamente à segunda norma, a ISAAR, também 

foi ela mesma elaborada pela CIA e é a norma internacional utilizada aquando da 

elaboração de registos de autoridade arquivísticos para pessoas singulares, coletivas e 

famílias. Serve para criar repositórios online com descrição arquivística das unidades de 

descrição e dos documentos aí organizados segundo a supracitada norma ISAD (G) e, 

consoante as permissões fornecidas pela instituição que possui a rede onde de terminado 

AtoM atua, cada utilizador criador de determinado arquivo pode aceder a mais opções 

de criador e controlo da mesma, o que potencia a segurança da aplicação e define sobre 

que base de dados é que o mesmo pode trabalhar. Consoante a versão do AtoM em que 

é criado um arquivo e as autorizações cedidas para a utilização do mesmo, estes 

mesmos podem ser em acesso aberto para utilizadores externos, ou não. A decisão de o 

fazer depois do criador saber se esse tipo de utilizadores podem visualizar a informação 

passa depois por mudar a configuração de um dos campos de uma das zonas de edição 

da ferramenta, a “Zona de administração”, campo “Situação da publicação” de 

“Preliminar” para “Publicado”. Antes de se descrever as zonas de edição, é importante 
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referir que o AtoM permite criar acervos classificados de forma hierárquica.  

 

Quanto então às zonas de descrição arquivística em si, estas são editadas através 

do menu [1] e são a Zona de Identificação [1], a mais importante, na medida em que 

permite identificar de várias formas o a unidade de descrição que está a ser descrita, 

contando esta área com o maior número de campos obrigatórios a serem preenchidos, 

devido à sua importância para a identificação da unidade referida, como o “Código de 

referência”, assumido para todo o arquivo a partir do momento em que é colocado na 

primeira hierarquia do mesmo, o fundo e, tal como o nome indica, é o código que ligará 

um qualquer objeto ao arquivo ao qual pertence, o “Identificador”, que deve ser 

preenchido com um código único que serve para identificar inequivocamente o que está 

a ser descrito, o “Título”, que se explica a si mesmo, a “Data(s)”, que pode ser referente 

à data da produção dos documentos ou de acumulação dos mesmos na unidade de 

descrição, o “Nível de descrição”, que permite especificar que papel tem a unidade 

descrita no arquivo, o campo “Adicionar novos níveis inferiores” que permite criar 

hierarquias inferiores de uma forma rápida e relacioná-las com a unidade de descrição 

descrita e o campo “Dimensão e suporte”, que serve para identificar a dimensão física 

(número de documentos) e o suporte da unidade de descrição; a Zona do contexto [2], 

que permite colocar o produtor do arquivo (é criado automaticamente um ponto de 

acesso para o produtor onde se pode adicionar informação importante em relação à 

instituição, família ou pessoa singular) e a entidade detentora do mesmo, bem como a 

Ilustração 9 - Editor do AtoM 
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sua história e em que contexto foi adquirido; a Zona do conteúdo e estrutura [3] que 

permite descrever aprofundadamente o conteúdo da unidade e a estrutura interna da 

mesma; a Zona de condições de acesso e utilização [4], onde se pode apontar, 

apoiando com a apresentação de legislação interna da instituição que criou e gere um 

arquivo, se existe algum tipo de restrição de acesso e/ ou reprodução da unidade de 

descrição e em que linguagem é que se encontra essa unidade e que símbolos alfabéticos 

a representa; a Zona de documentação associada [5], onde se pode redirecionar o 

utilizador para a localização dos originais ou de cópias e de outras unidades de 

descrição relacionadas ou até unidades de descrição já criadas no AtoM ou notas 

relacionadas com a publicação da unidade; Zona das notas [6], que permite inserir 

notas pertinentes sobre a unidade; Pontos de acesso [7], onde se pode adicionar pontos 

de acesso à unidade de descrição e proceder à sua indexação, sejam eles assuntos/ 

termos, locais ou nomes (registos de autoridade) que também podem ser editados numa 

área própria com informação pertinente sobre os mesmos; Zona do controlo da 

descrição [8], onde é possível colocar códigos identificadores da descrição e da 

instituição e datas e informação importante relativa à unidade de descrição em si; Zona 

de direitos [9], referente a informações sobre direitos de autor e a Zona de 

administração [10], onde se pode selecionar a situação da publicação, acima explicado 

e o esquema de exibição (segundo que esquema é que os metadados vão ser 

representados). 

Como se pode comprovar pela “Ilustração 6”, existe ainda a opção [2], que 

permite apagar um registo, a [3], que permite adicionar uma nova unidade de descrição 

interligada à unidade descrita anteriormente, a opção [4], que permite duplicar um 

registo, isto é, criar uma unidade de descrição idêntica à anterior, onde os campos da 

edição que não vêm preenchidos são apenas os que devem ser diferenciados, como por 

exemplo o “Código de referência” e a opção [5], que permite mover uma unidade de 

descrição para qualquer outro nível dentro do arquivo. 

O AtoM permite ainda ir até ao nível de documento composto e, ainda mais 

abaixo na hierarquia, ao nível da descrição arquivística do documento simples. Para a 

disponibilização de documentos digitais, deve-se recorrer ao botão [6] e à opção 

“Importar objetos digitais” ou “Ligação a objetos digitais” quando os mesmos já se 

encontram disponíveis online num qualquer sítio web. Para além disso, permite fazer a 

ligação à localização física do próprio (ou conjunto de) documento (s) através da edição, 
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na “Zona de documentação associada”, campo “Existência e localização de originais”. 

Para além disso, a aplicação permite, quando são fornecidas autorizações para 

tal, criar registos de autoridade, “unidade de informação que contém um termo utilizado 

como ponto de acesso, as remissivas correspondentes, relações com outros termos 

autorizados, bem como notas relativas aos critérios seguidos para a determinação 

desse ponto de acesso” (Ribeiro, 1996), apesar de no AtoM esses registos de autoridade 

dizerem respeito apenas às entidades produtoras, isto é, registos que identificam de 

forma inequívoca a, ou as, entidades produtoras de determinado arquivo/ documento, 

permitindo para tal que várias zonas sejam preenchidas, com informação referente à sua 

história, ao contexto de criação, atuação e extinção, o tipo de entidade, a forma 

autorizada do nome e um identificador próprio e estabelecem relações com outras 

entidades, funções e arquivos. 

Também permite fazer a indexação por assuntos, acedendo ao menu 

“Adicionar”, e à opção “Termos”, havendo autorização para tal (neste projeto em 

específico, não foi possível fazer a indexação por esse mesmo motivo, a Reitoria não 

forneceu permissões para aceder a esta opção).  

 

4.1. Proposta de um plano de classificação da informação 

 

Como já foi várias vezes referido ao longo do texto, a última fase do projeto 

envolvia a criação de um plano de classificação da informação a ser representado na 

Ilustração 10 – Página inicial da instituição detentora do centro de documentação 



O centro de documentação da redação do jornal Público – Edição Porto: Do papel 
ao digital 

 

 
60 

 

aplicação AtoM, que refletisse a estrutura orgânica do “Público”. Relativamente a esse 

modelo, e como se pode verificar pela “Ilustração 8”, a instituição arquivística do 

mesmo, a instituição que fica encarregue de criar e gerir o repositório digital, é o MIL 

(Media Inovation Labs) da Universidade do Porto, entidade que detém os direitos sobre 

os documentos do “Público - Edição Porto”. Daí ser essa a instituição encarregue do 

arquivo digital.  

  

Tabela 4 - Código de identificação da Secção Desporto e seus constituintes 

Tabela 3 - Código de identificação da Secção Cultura e seus contribuintes 
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 Tabela 6 - Código de identificação da Secção Economia e seus constituintes 

Tabela 7- Código de identificação da Secção Local e seus constituintes 

Tabela 5 - Código de referência da Secção Mundo e seus constituintes 
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Tabela 10 - Código de identificação da Secção Sociedade e seus constituintes 

Tabela 9 - Código de identificação da Secção Fotografia e seus constituintes 

Tabela 8 - Código de identificação da Secção Política e seus constituintes 
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Relativamente à hierarquização dos assuntos no AtoM e à atribuição de códigos 

de identificação a todas as unidades de descrição, relativamente à estrutura e notação 

das Secções, Séries e consequentes temas, foram criadas tabelas de notação para atribuir 

códigos de referência e estruturar o repositório no AtoM, tabelas essas que estão de 

acordo com os dados das tabelas de inventariação. Assim, organizou-se alfabeticamente 

as editorias do jornal, reconhecíveis pelos documentos preservados no centro de 

documentação, e que funcionam como as Secções desse repositório, pois são as divisões 

primárias dos mesmos e, dentro destas, as Séries, o conjunto de pastas e documentos 

pertencentes a um assunto específica dentro de uma editoria, e, posteriormente, os 

Documentos Compostos, que nas tabelas de inventariação se refletem nas subséries 

mas que no repositório digital se atribuiu este nível de descrição, pois são um conjunto 

ainda mais restrito de documentos que pertencem a uma temática específica, isto é, não 

são subséries no que a um arquivo diz respeito, pois não estão agrupados por tipologia 

documental, por exemplo, mas sim por temáticas, logo não passam de conjuntos de 

documentos com uma organização temática bem definida. Ainda foram atribuídos os 

códigos de referência às subsubséries nas tabelas de estrutura e notação, que também 

seriam no AtoM Documentos Compostos subordinados aos anteriores (conjuntos de 

documentos também organizados tematicamente, mas com temáticas ainda mais 

específicas) mas que, devido à falta de tempo e à quantidade de temas existentes, não 

puderam ser criadas. Deste modo, às Secções, como código de referência, foram 

atribuídas duas letras únicas, que fazem parte do seu título, de forma a não haver 

repetições e que permitem-na identificar de forma simples (ex.: Economia-EC). De 

seguida, atribuiu-se a cada uma das Séries algarismos únicos que obedecem a uma 

ordem crescente de acordo com a organização alfabética das mesmas que faz com que 

Séries pertencentes a uma Secção detenham um código de referência diferente entre si 

(ex.: Economia-EC: 1-Agricultura; 2-Associações; 3-Comércio; etc.). Quanto ao 

próximo nível, Documentos Compostos, um Documento Composto vai herdar o 

código dos níveis hierárquicos superiores e terá como código de referência único 

também algarismos atribuídos de forma crescente e utilizando a mesma fórmula das 

Séries (ex.: 1-Agricultura: 1.1-Alentejo; 1.2-Baldios; 1.3-Biológica; etc.). Finalmente, 

nos Documentos Compostos subordinados aos anteriores seguiu-se a mesma teoria 

pois, apesar de não fazerem parte da fase final no AtoM, por falta de tempo, fizeram 
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parte do trabalho em si, das fases de inventariação e atribuição deste código. 

Esta foi a forma escolhida para definir como seriam representadas as hierarquias 

na aplicação, bem como a “Referência” que teriam, pois decidiu-se seguir uma 

identificação mais idêntica à encontrada em biblioteconomia, devido apesar de tudo, às 

semelhanças existentes entre uma biblioteca e um centro de documentação. O que 

significa que iria ao encontro do objetivo final do projeto, perceber como se reflete a 

produção de informação com a organização original do centro de documentação do 

“Público”. 

Ainda relativamente à instituição de arquivo, decidiu-se preencher apenas os 

campos obrigatórios, “Identificador”, sendo que o código escolhido foi a sigla da 

própria instituição, MIL, e “Forma autorizada do nome”, Media Innovation Labs, e a 

Zona de contacto, que abre uma pequena janela que, preenchida, fornece bastante 

informação sobre o contacto da instituição e sendo que, neste caso, foi fornecida 

bastante informação, o “Endereço”, a “Localidade”, a “Região”, o “Nome do país” e o 

“Código Postal” da localização da mesma, para além do contacto telefónico, “Telefone” 

e digital, através do link para o seu site, “URL”. Na Zona das condições de acesso e 

utilização, no campo “Acessibilidade”, foi colocado um link da localização física da 

instituição representada no motor de pesquisa “Google Maps”. No menu de edição do 

tema, foi possível alterar as cores do fundo ao arquivo, bem como colocar um logótipo e 

um banner, uma imagem apelativa do MIL assim como uma descrição sumária do 

mesmo. 

Assim, a estrutura do modelo reflete a estrutura original do centro de 

documentação da instituição de imprensa. Deste modo, o arquivo criado no AtoM 

divide-se em quatro diferentes hierarquias, mas tendo em conta que foram preenchidos 

os mesmos campos em todas as unidades de descrição, salvo raras exceções que serão 

expostas. Assim, da Zona de identificação foram colocados metadados referentes ao 

“Código de referência”, de forma a identificar inequivocamente todas as unidades, ao 

“Título”, atribuindo assim um nome às mesmas, a “Data”, referente neste caso, à data de 

produção da documentação e que, salvo as exceções em que se chegou à descrição 

arquivística a nível de Documento simples, pois estes contêm informação específica 

sobre a sua data de produção, é a mesma, desde a data de existência do centro até à sua 

data de substituição“1990-2006”, o “Nível de descrição”, que identifica onde se insere a 

unidade de descrição, em que hierarquia do arquivo, “Dimensão e suporte”, onde se 
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refere a quantidade de documentos/ de outro tipo de unidades de descrição que 

compõem a unidade de descrição descrita e em que suporte se encontram os mesmos, 

papel, fotografia, digitais, etc., o “Nome do Produtor”, que cria um ponto de acesso 

relativo à instituição que produziu e/ou possuía os documentos originais, apresentando 

por baixo toda a informação preenchida na Zona da descrição desse ponto de acesso, e 

que no caso do fundo criado é apenas a história, a “Entidade detentora”, que cria 

automaticamente um atalho que conduz o utilizador para a página referente à instituição 

de arquivo, à instituição que detém no momento o fundo e que está encarregue de o 

gerir e preservar a nível tanto digital como físico e o “Âmbito e conteúdo”, preenchido 

com informação relativa à relevância documental dessa unidade e um pequeno sumário 

do âmbito e resumo do conteúdo, como por exemplo os tipos de documentos, que 

editoria os produziu maioritariamente e, em alguns casos, a que é que se referem os 

mesmos. Relativamente à divisão em si, foi seguido o anteriormente caracterizado 

modelo de classificação da informação de acordo com as secções e divisões temáticas 

dadas ao centro de documentação físico pela sua instituição de produção. Deste modo, a 

divisão e classificação da informação do repositório criado no AtoM encontra-se dividia 

por: 
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 Fundo - a hierarquia superior, o nível primário que contém e é composto 

por todas as restantes hierarquias e o conjunto total de documentos. É o 

“Conjunto de documentos de arquivo, independentemente da sua forma 

ou suporte, organicamente produzido e/ou acumulado e utilizado por 

uma pessoa singular, família ou pessoa colectiva, no decurso das suas 

actividades e funções.” (Tojal et al., 2002) e que neste caso específico, se 

denomina por “Arquivo do jornal Público Norte”. O seu código de 

Ilustração 11 – Fundo no AtoM 

Ilustração 12 – Fundo no AtoM (2) 
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referência (PT MIL AJPN), representa todos os elementos necessários, 

no sentido em que o “PT” é o código do país da instituição ao qual 

pertence o repositório, “MIL” é a sigla representativa da instituição ao 

qual pertence atualmente o repositório e “AJPN” o código referente ao 

nome atribuído ao Fundo digital, como se pode comprovar pela 

ilustração. Uma vez que é a hierarquia primária e a unidade de descrição 

que contém todas as restantes unidades e documentos, complementa o 

código de referência em todas as restantes unidades de descrição. A 

informação da sua dimensão e suporte é demonstrativa disso mesmo. 

Uma das melhores funcionalidades do AtoM relativamente à 

apresentação de documentação, é o display dos documentos. A nível do 

Fundo, todos os documentos presentes no arquivo são apresentados 

numa pequena janela por cima da sua descrição, podendo ser acedidos 

diretamente apenas pela pesquisa do próprio documento nessa janela. 

Para além disso, é um display bastante agradável a nível visual;  

 

 

Ilustração 13 - Secções no AtoM 
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 Secções - “Constitui uma subdivisão orgânico e/ou funcional do Fundo. 

Por exemplo um departamento ou função.” (Rede Portuguesa de 

Arquivos, 2014) o que, tal como o acima expresso, se divide de acordo 

com as diferentes editorias produzidas à data pelo jornal, pois apesar de 

não conterem uma tipologia documental única, constitui, tal como acima 

referido, uma subdivisão orgânica e funcional do centro de 

documentação neste caso representado na aplicação e que são “Cultura” 

(Referência – CT), “Sociedade” (Referência – SC), “Local” (Referência 

– LC), “Economia” (Referência – EC), “Desporto” (Referência – DS), 

“Política” (Referência – PL), “Mundo” (Referência – IT) e “Fotografia” 

(Referência – FT) que apesar de nas tiragens do jornal não conter uma 

divisão própria, uma área própria de secção, sempre teve um editor 

próprio, o que significa que, tal como ficou comprovado pelo estudo 

orgânico-funcional da instituição, funcionava também como uma 

editoria. Neste nível de descrição, optou-se por inserir a série na editoria 

que produziu mais documentos. 

Ilustração 14 - Secções no AtoM (2) 
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Ilustração 15 - Séries no AtoM 

 

 

 Séries - “Conjunto de documentos organizados de acordo com um 

sistema de arquivagem e conservados como uma unidade, por 

resultarem de um mesmo processo de acumulação, do exercício de uma 

mesma actividade, por terem uma tipologia particular, ou devido a 

qualquer outro tipo de relação resultante do processo de produção, 

recepção ou utilização.” (Tojal et al., 2002) que neste contexto 

representam as temáticas mais gerais do jornal que se dividiam pelas 

várias editorias consoante as próprias notícias, artigos, reportagens e 

entrevistas e de forma a manter a arrumação original representada, foram 

escolhidas como séries, pois, tal como o citado, realmente os seus 

documentos encontram-se organizados como parte de uma unidade 

única, as suas próprias temáticas e porque resultam do mesmo processo 

de produção e do exercício da mesma atividade;  

Ilustração 16 - Séries no AtoM (2) 
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Ilustração 17 - Documento Composto no AtoM 

 

 Documentos Compostos - “Unidade organizada de documentos juntos, 

quer para utilização corrente pelo seu produtor, quer no decurso da 

organização de um fundo, porque se referem a um mesmo tema, 

actividade ou transacção, sujeito a tramitação própria, normalmente 

regulamentada.” (Rede Portuguesa de Arquivos, 2014). Todas as 

unidades de descrição subjacentes às Séries são descritas como 

Documentos Compostos pois são divisões das séries em conjuntos de 

documentos referentes a temáticas mais específicas e é a forma mais fiel 

Ilustração 18 - Documento Composto no AtoM (2) 



O centro de documentação da redação do jornal Público – Edição Porto: Do papel 
ao digital 

 

 
71 

 

de representar a organização temática do centro de documentação a um 

nível um pouco superior ao do Documento Simples. Alguns destes 

Documentos Compostos, sendo o último nível de descrição que 

complementa uma Série, contêm já o conjunto de documentos aos quais 

se referem, pelo que possuem metadados referentes a esse conjunto de 

documentos. Por uma questão puramente demonstrativa e 

exemplificativa, também existem casos onde se procedeu à descrição 

arquivística até ao nível documental (1 exemplo por secção), tal como se 

poderá comprovar em seguida; 

 

 

Ilustração 20 - Documento simples no AtoM 

Ilustração 19 - Documento simples no AtoM (2) 
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 Documentos Simples - “A mais pequena unidade arquivística 

intelectualmente indivisível.” (Rede Portuguesa de Arquivos, 2014) 

(fotografia em si). A descrição a nível documental só foi utilizada a título 

exemplificativo, de forma a demonstrar como seria se todos os 

documentos fossem tratados individualmente e, como tal, só um 

Documento Composto de uma Série por Secção contém Documentos 

Simples e a sua consequente descrição. Para além de terem preenchidos 

os campos das zonas anteriormente referidas, contêm também uma outra 

zona, a Metadados de objeto digital, que possui todos os dados 

referentes ao documento em si. Esses metadados dizem respeito ao nome 

do ficheiro, não o “Título” que foi conferido ao mesmo e que aparece na 

estrutura do AtoM, o tipo de suporte do mesmo, o seu tamanho em bits e 

a data em que foi carregado no AtoM. É também a partir desta hierarquia 

que se pode abrir o documento e descarregar o mesmo caso este seja 

público. São o documento mais simples, sem nenhum outro documento 

associado e sem fazer parte de um conjunto diferenciado de documentos. 

No caso das fotografias, no campo “Dimensão e suporte”, regista-se o 

tipo de fotografia, “preto e branco (p&b)” ou “colorida (color.)” e as 

dimensões da mesma. 

 

Este modelo de classificação serviu essencialmente para se proceder à leitura 

facilitada da organização do centro de informação. A estrutura apresentada no plano de 

classificação da informação é a mesma estrutura existente no centro de documentação 

do “Público”. Através da leitura da mesma, é possível verificar que esta estrutura reflete 

a estrutura orgânico-funcional da instituição que por sua vez demonstra as diretrizes e 

os procedimentos incluídos na produção da informação. 

 

4.2. Indexação 

A indexação é uma operação na área da biblioteconomia que serve para 

descrever e identificar um documento tendo em conta o seu assunto e representando-o 

através de termos, “operação que consiste em descrever e caracterizar um documento, 

com a ajuda da representação dos conceitos nele contidos, ou seja, transcrever em 



O centro de documentação da redação do jornal Público – Edição Porto: Do papel 
ao digital 

 

 
73 

 

linguagem documental esses conceitos, após tê-los extraído do documento, através de 

uma análise.” (UNISIST, 1976). Serve a indexação para que um utilizador consiga 

recuperar informação de uma forma mais facilitada. 

Neste caso em concreto, a indexação foi efetuada apenas ao nível dos 

Documentos Compostos e dos Documentos Simples e, enquanto que no último caso 

os termos foram criados de acordo com a essência do documento, de acordo com o 

conteúdo do seu texto, no primeiro caso procedeu-se apenas à indexação a partir do 

inventário anteriormente elaborado, o que “tem as limitações próprias do inventário, 

que não é, evidentemente, um instrumento de análise profunda e pormenorizada...” 

(Fernanda Ribeiro, 1996). No entanto decidiu-se utilizar uma linguagem controlada na 

elaboração dos termos, uma vez que este tipo de linguagem confere à indexação uma 

maior precisão na medida em que permite que se controle por exemplo a sinonímia dos 

mesmos e que se acrescente indicadores e conectores que lhes confiram singularidade. 

Deste modo, os termos estariam representados no AtoM como Pontos de Acesso 

através dos quais se poderia recuperar informação sobre qualquer um dos que foram 

criados. Assim, a indexação poderia ser feita por assuntos (termos referentes ao assunto 

dos documentos), por locais (termos referentes a locais geográficos e que foram 

empregues em documentos cujo principal tema abrangia uma localidade específica) e 

por nomes, quando um determinado documento ou conjunto de documentos se foca em 

personalidades ou empresas/ instituições específicas. Para esta finalidade, preencheu-se 

no AtoM apenas a taxonomia dos termos, para especificar o seu tipo (assunto ou local) e 

no caso dos nomes referiu-se o tipo de entidade (coletivo, singular ou família), a forma 

autorizada do nome, a maneira como a entidade estará representada, as datas de 

existência da mesma, uma pequena história dessas entidades e ainda um identificador 

próprio.  

Foram criados tanto termos simples, como compostos, de acordo com as 

necessidades e os assuntos dos documentos e sempre com a facilidade de recuperação 

em mente. 

A indexação serviu como um complemento do trabalho prático e uma forma de, 

após o repositório ser disponibilizado em serviço aberto, ser mais fácil para os 

utilizadores recuperarem a informação. 
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5. Capítulo IV – Avaliação dos resultados obtidos 

Tendo em conta a questão científica da qual se partiu “De que forma é que a 

organização do centro de documentação físico reflete a produção de informação da 

redação do “Público”?”, tudo leva a crer que os resultados do projeto foram positivos, 

na medida em que essa questão ficou esclarecida. 

Tendo em conta as várias fases levadas a cabo, um primeiro estudo teórico que 

permitiu adquirir conhecimentos sobre o funcionamento de um centro de documentação 

e de redações jornalísticas e fazer a ligação entre os mesmos, a inventariação do centro 

em si que permitiu perceber de uma forma apesar de tudo algo mais superficial como é 

que o mesmo se encontrava organizado, para além da quantidade e do tipo de 

documentos que o mesmo contém, a fase do estudo orgânico-funcional do “Público”, 

que permitiu perceber como se encontra estruturada a redação e quais os processos que 

envolvem a criação da informação na redação, bem como a interligação existente entre 

essa estrutura e os processos mencionados e, finalmente a fase de recriação do arquivo 

na aplicação AtoM, foi possível perceber que a organização do centro de documentação 

em tudo está ligada com a produção da informação da redação. 

A última fase, de criação do modelo de classificação da informação, serviu para 

reproduzir o mais fielmente possível essa mesma organização e produção. 

Tendo em conta esse modelo, pode-se dizer que não só todas as fases foram 

bem-sucedidas, como também foi possível perceber a 100% (uma vez que essa ideia já 

estava bastante construída) que realmente o centro refletia a produção de informação, 

uma vez que a sua organização estava intimamente relacionada com o workflow da 

própria produção. Isto é, a organização do centro de documentação físico do “Público – 

Edição Porto” continha toda a documentação arrumada através de uma organização 

temática, da mesma forma que a divisão de tarefas no que à redação e produção de 

notícias, artigos e informação diz respeito, era feita também de um a forma temática 

(cada assunto era redigido por um jornalista que pertencesse à secção onde a temática 

desse assunto seria inserida). 

Ainda relativamente ao modelo do repositório digital desenvolvido e criado no 

AtoM, este ainda não está funcional e em acesso aberto uma vez que foi desenvolvido 

numa versão beta, mas a sua estrutura, parametrização e usabilidade, aparte a questão 

mencionada da criação dos termos, já se encontra finalizada, faltando apenas a 

colocação dos documentos em si (para além daqueles utilizados como exemplo). 



O centro de documentação da redação do jornal Público – Edição Porto: Do papel 
ao digital 

 

 
75 

 

Apesar do projeto bastante extenuante, principalmente no que diz respeito à 

primeira fase prática do mesmo, que envolveu a inventariação de milhares de 

documentos arrumados de forma precária, o mesmo permitiu perceber a importância das 

instituições de preservação, com especial destaque para os centros de documentação, 

para uma empresa noticiosa e de que forma é que os mesmos se envolviam no trabalho 

diário ocorrido na redação de um jornal e qual a importância dos documentos aí 

guardados e organizados numa recuperação futura e perceber de que forma é os 

jornalistas do “Público” sabiam como proceder e encontrar um determinado documento 

que pudessem necessitar. 
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6. Conclusão 

Como se pôde constatar, foi possível responder à questão da qual se partiu na 

altura de elaboração deste projeto. O centro de documentação do “Público – Edição 

Porto” apresentava realmente bastantes índices que apontavam para o facto do mesmo 

refletir a produção da informação levada a cabo pela redação. 

Após perceber a importância geral desta instituição de preservação graças a um 

estudo mais teórico da problemática e de perceber a sua importância para este tipo de 

empresas, mas também de compreender o porquê da sua substituição por centros 

digitais e/ou bases de dados agregadoras, foi altura de partir para o estudo prático em si. 

A primeira ferramenta utilizada para começar a perceber se a questão poderia ter 

uma resposta definitiva foi a tabela de inventário, utilizada para apontar todos os dados 

de relevo do centro de documentação, bem como dos documentos aí preservados e 

formar uma ideia base da forma como se procedia à arrumação, o que é que era 

arrumado, e de que forma é que poderia ter relação com os processos diários da redação. 

Foi com o estudo total da instituição que muita da informação necessária para ir 

em busca da resposta à problemática foi adquirida. Através da produção e análise de 

diagrama, fluxogramas e organigramas da instituição, através do que havia sido 

fornecido por funcionários da mesma, foi possível vislumbrar um elo de ligação entre 

tudo o que se passava na redação, dos seus atores e qual o papel do centro em si na 

produção dos seus produtos e na produção final da informação. Essa ligação tornou-se 

realmente percetível para o interveniente e para todos aqueles que eventualmente a ele 

venham a ter acesso, aquando da criação do modelo de classificação da informação 

baseado na estrutura orgânica do “Público”, uma vez que era possível dividir os 

documentos por temáticas gerais, mais específicas e dentro destas por assuntos e 

perceber que através das remissivas dos documentos para as editorias, as secções 

temáticas mais gerais do jornal, era possível colocar todos esses documentos, apesar da 

sua arrumação temática por aquilo que seriam denominadas nesse modelo por séries, 

dentro de uma só editoria. 
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Anexo 1 – Tabela de inventariação (exemplos) 
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Anexo 2 – Tabela de atribuição de código de referência (exemplos) 
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Anexo 3 – Guião seguido aquando da realização da entrevista informal e aberta 

ao diretor e à jornalista do “Público – Edição Porto” 

 

Questões para colocar na entrevista ao dirigente da redação Norte 

do Público 
 

1. Eram os próprios jornalistas que arquivavam os documentos do centro de 

documentação e faziam-no segundo regras estabelecidas pela própria instituição? 

(Caso a resposta seja positiva) Quais eram essas regras? 

2. De que forma é que o arquivo físico se encontrava organizado, isto é, de que forma e 

quais as regras pelas quais os jornalistas se seguiam para guardar os documentos no 

centro de documentação? 

3. Como é que essa organização se refletia na produção da informação? 

4. Qual o significado das cores nos títulos dos dossiês? (Isto porque existem dossiers 

com a mesma temática, mas com cores diferentes) 

5. Como é que faziam distinção entre as secções às quais pertenciam os artigos? Isto 

porque existem as secções “Local” (Nacional) e “Mundo” (Internacional) nas quais 

todas as notícias, consoante o seu teor, poderiam ser colocadas. (Existem artigos que 

poderiam estar na secção “Política”, por exemplo, mas que na edição do jornal em que 

saíram estavam em “Local”). 

6. Se o centro de documentação físico funcionou no vosso jornal de 1990 a 2000, então 

porque é que existem artigos publicados para lá dessa data? 

7. Existem dossiês que não contêm documentos. Assim sendo, quais as razões para a 

sua criação? 

8. Como é que se encontra estruturado o Público? E a redação da Edição – Porto? 

Poderá fornecer organigramas que apoiem e facilitem a leitura dessa estrutura? 

9. Quais os processos envolvidos na produção diária da informação e de que forma é que 

o centro de documentação fazia parte desses processos? 

10. Será possível ter acesso à legislação interna do Público para que possa ser feito um 

estudo mais aprofundado da instituição? 
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Anexo 4 – Disposição dos documentos no MIL – Biblioteca de Ciências da 

Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 
Fotografia do centro de documentação 1 

Anexo 5 – Documentos fotográficos do centro de documentação do “Público” 

Fotografia do centro de documentação 2 
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Anexo 6 – Trabalho de inventariação 

 

 

Fase da inventariação 1 

Fotografia do centro de documentação 3 
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Anexo 7 – Exemplo da lista de indexação 

 

Fundo – AJPN - Arquivo do Jornal Público Norte 

Secção – CT - Cultura 

Série – 3 - Arte 

Documentos Compostos: 3.1 - Artes Plásticas: Termos (Assuntos) – Artes Plásticas 

3.2 - Artesanato: Termos (Assuntos) – Artesanato 

3.3 - Banda desenhada: Termos (Assuntos) – Banda desenhada 

3.4 - Galerias: Termos (Assuntos) – Galerias de arte 

3.5 - Museus: Termos (Assuntos) – Museus 

3.6 - Sacra: Termos (Assuntos) – Arte sacra 

 

Fundo – AJPN - Arquivo do Jornal Público Norte 

Secção – CT - Cultura 

Série – 4 - Cultura 

Documentos Compostos: 4.4 - Porto: Termos (Assuntos) – Cultura (manifestação 

artística); Termos (Locais) – Porto 

 

Fundo – AJPN - Arquivo do Jornal Público Norte 

Secção – FT - Fotografia 

Série – 2 - Personalidades 

Documentos Compostos: 2.1 - Agostinho Baptista da Silva 

Documento Simples: 2.1.1 - Agostinho da Silva 1: Termos (Nomes) – Silva, Agostinho 

Baptista da, 1906-1994 

2.1.2 - Agostinho da Silva 2: Termos (Nomes) – Silva, Agostinho Baptista da, 1906-

1994 

2.1.3 - Agostinho da Silva no colóquio “Árvore” 1: Termos (Nomes) – Silva, Agostinho 

Baptista da, 1906-1994; Termos (Assuntos) – Colóquio “Árvore” 

 

 


