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Resumo
Num contexto de convergência dos média, a rádio procura o seu
lugar. Adoptou novas estratégias e políticas e passou a integrar nas
plataformas digitais onde está presente vários formatos que não
estão no seu código genético. Este artigo propõe uma reflexão sobre
a utilização desses formatos para conteúdos jornalísticos, como
vídeos ou gráficos, nos sites das três principais rádios de informação
portuguesas. Consideramos que com a adopção destas novas
ferramentas, a rádio está a caminhar em direcção a um meio
multimédia o que implica mudanças ao nível da produção noticiosa.
Palavras-chave: Rádio; Jornalismo; Convergência
Abstract
In a convergence context, radio seeks for its own place. Has adopted
strategies and policies and started to use various formats that
traditionally are not in its genetic code. The article proposes a
reflection about the use of these formats such as videos or graphics,
in the websites of the three main Portuguese radio news. Our starting
point is that by adopting non-based-sound formats for journalistic
content, radio is changing towards a multimedia medium, which
implies changes in news production.
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Introdução
Os noticiários da televisão portuguesa abrem com imagens
produzidas por jornalistas de empresas radiofónicas!
A ideia parece um absurdo e era impensável há meia dúzia de
anos,

mas

as

transformações

tecnológicas

operadas

no

meio

radiofónico têm tornado isso possível.
A migração para as plataformas digitais da rádio tradicional veio
dar lugar a um meio mais diversificado no que diz respeito à
expressividade e oferta comunicativa. A rádio é hoje uma espécie de
plataforma que não descura a sua componente sonora, longe disso,
mas que a complementa com a introdução de um conjunto de outros
recursos expressivos que originalmente não faziam parte do seu
corpo genético.
Esta mudança radical no meio radiofónico não está a ocorrer
sem provocar modificações ao nível dos valores, das rotinas e das
estruturas organizacionais das empresas radiofónicas. O mesmo se
passa em relação aos modos produtivos, formação e normas éticas e
deontológicas

do

jornalismo

radiofónico.

Em

Portugal,

essas

transformações, embora lentas, são progressivas.
O presente artigo pretende fazer um levantamento e posterior
análise dos novos formatos de conteúdo jornalístico não baseados no
som existentes nos sites das três principais rádios de informação
portuguesas: a TSF, rádio informativa; a Rádio Renascença, emissora
católica e a Antena 1, rádio de serviço público.
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Com esta análise pretende-se contribuir para a discussão em
torno da adaptação da rádio de informação portuguesa a um novo
contexto

mediático,

caracterizado

pela

multimedialidade

e

convergência.

A rádio com imagem é rádio?
A migração da rádio tradicional, entenda-se sonora e hertziana,
para as plataformas digitais fez emergir um conjunto de novas
questões

cujo

foco

está

direccionado

para

matérias

do

foro

ontológico. Em que medida a introdução de um conjunto de
elementos visuais, não sonoros, pode significar o fim do meio rádio?
O professor brasileiro Eduardo Meditsch, num artigo publicado
em 2001 é peremptório em relação a esta matéria: “se tiver imagem
junto não é mais rádio, se não emitir em tempo real (o tempo da vida
real do ouvinte e da sociedade em que está inserido) é fonografia,
também não é rádio” Meditsch,

:

.

João Paulo Meneses (2008), que estudou o futuro da rádio
musical, entende que face a uma nova relação que, a seu ver, tende
a existir entre o consumidor de rádio tradicional (passivo) e aquele
que é proporcionado pela Internet (consumo activo) o conceito de
rádio,

“que

pressup e

uma

emissão

para

todos),

sincrónica

(portanto não manipulável) e sonora (de voz e/ou música), decidida
por um «gate eeper» que imp e as regras ” Meneses,

: 33 ,

não poderá continuar a ser o mesmo.
Para além destas questões que se relacionam de forma mais
íntima com a própria identidade do meio rádio, outros autores
enfatizam a relação de complementaridade entre a Internet e o meio
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radiofónico, na medida em que este retira da World Wide Web
inúmeras vantagens.
Esses benefícios poderão ser de ordem técnica e tecnológica
como a não limitação do espectro podendo a mensagem radiofónica
chegar a vários pontos do globo com custos mais reduzidos (Saíz,
2002:28);

de

relação

com

os

ouvintes

possibilitando

novas

ferramentas que não estavam ao dispor do meio rádio tradicional
como chats, fóruns de discussão online, arquivos ou comentários dos
ouvintes às notícias; e por fim favorece a experimentação de novas
modalidades de expressão para além do som (Saíz, 2002:29; Prata,
2006), como a utilização do vídeo, de cores ou de infografia. O que
nos parece inquestionável é que a rádio tal como a conhecíamos já
não existe:
La actividad radiofónica y la legislación correspondiente ya no se pueden
definir únicamente mediante la referencia al modelo hertziano o al sistema
de difusión que utiliza el espectro radioeléctrico. Ni por su cobertura
geográfica, ni por conceptos en transformación como la simultaneidad y la
instantaneidad de su servicio. Y tampoco por su naturaleza exclusivamente
sonora. Todas esas nociones están en crisis. Los procesos tradicionales
están siendo modificados por el standard digital y el desarrollo de otras
plataformas como las de satélite, de cable, de Internet o de telefonía móvil.
(Haye, 2011)

O contexto português, e certamente também noutras latitudes,
deixa bem clara esta realidade. Seja uma rádio de maior ou menor
dimensão, dedicada à informação ou ao entretenimento, nacional ou
local, todas existem para além da sua versão sonora e hertziana. As
empresas de rádio em Portugal estão presentes com maior ou menor
dedicação nas plataformas digitais. Criaram sites, estão no Twitter e
no Facebook e iniciaram a produção para dispositivos móveis como o
Ipad ou os telemóveis.
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As

organizações

radiofónicas

exclusivamente

sonoras

e

hertzianas já não existem. “La radio actual ha ampliado sus campos
comunicativos propios y ha entrado en competencia en un conjunto
complejo de plataformas comunicativas (HERREROS, 2011). A rádio é
hoje multimédia e multiplataforma. A rádio multiplicou-se porquanto
é agora possível ser escutada em muitas mais plataformas, incluindo
o tradicional rádio a pilhas.

Jornalismo convergente
O

conceito

de

convergência

aplicado

ao

jornalismo

tem

merecido várias contribuições teóricas. Ramón Salaverría e Samuel
Negredo (2008:176) consideram que convergência no jornalismo
passa

por

uma

reconversão

integral

da

empresa

jornalística,

concedendo mais importância à informação que ao suporte e
aproveitando a marca para reconverter os média para o século XXI.
Em conclusão, os autores explicam que convergência passa por uma
mudança nos processos. Salaverría e Negredo entendem que a
adopção de políticas de convergência nos média tem consequências,
inclusivamente, ao nível das hierarquias e da organização física da
redacção.
Já para Rich Gordon (2003), convergência é vista como um
processo que não decorre apenas da facilidade no acesso às novas
tecnologias de informação, mas que passa também pela própria
organização empresarial.
Gordon considera que existe convergência na propriedade
quando um mesmo grupo detém vários meios de comunicação. O
autor

enuncia

outros

tipos

de

convergência

nos

média:

a

convergência Táctica, quando empresas diferentes colaboram: por
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exemplo se jornalistas da televisão escrevem para um jornal;
Estrutural, o que implica uma organização nos próprios processos de
trabalho; Obtenção de informação, sempre que um jornalista está
munido de vários meios ou instrumentos de captação de imagem,
som, etc. e finalmente, convergência na Apresentação da informação,
referindo-se o autor ao facto de os conteúdos poderem ser
disponibilizados em várias plataformas.
Embora, como refere Rich Gordon, a convergência não nasça
com o aparecimento da Internet, a verdade é que a digitalização de
processos bem como a introdução de vários meios nas práticas de
produção dos jornalistas convoca a necessidade de repensar o
trabalho dos jornalistas ao nível da sua formação e da dimensão
deontológica da profissão.
João Canavilhas explica como uma nova realidade introduzida
pelas novas formas de comunicação deve ser acompanhada por
formação dos próprios jornalistas.

O enorme rol de problemas que surgiram na sequência da digitalização
mostrou que aos profissionais não basta saber o “como funciona?”, mas que
precisam também dos “para que serve?”, “porque se utiliza?” e “em que
circunst ncias a sua utilização é a melhor opção”. Este tipo de quest es
transformou o digital num campo de pesquisa, abrindo uma janela de
oportunidade no relacionamento entre o ensino superior do jornalismo e o
mundo empresarial. (Canavilhas, 2011:15)

A convergência no jornalismo deve, assim, ser observada num
quadro mais alargado que tem implicações ao nível das rotinas
produtivas

dos

empresariais,

da

jornalistas,
relação

dos

da

reorganização

profissionais

com

das
as

práticas
fontes

de

informação e do modo como o produto noticioso é apresentado para
os leitores/ouvintes ou telespectadores.
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Olhando em particular para a rádio, o desafio que se coloca aos
jornalistas passa por incluir nas rotinas de produção, até agora
baseadas

num

modelo

exclusivamente

sonoro,

práticas

que

convocam a utilização de outros meios quer na captação da
informação

quer

na

sua

disponibilização

para

os

ouvintes/cibernautas.
Repensar o modelo jornalístico até aqui adoptado na rádio,
passará inevitavelmente por entender como estas novas ferramentas,
ao fazerem parte do quotidiano dos jornalistas da rádio, acabam por
interferir na própria produção noticiosa.

Do som à imagem – novas questões e perfis
No dia 28 de Março de 2008 os principais noticiários da
televisão portuguesa abriram com imagens que circulavam no You
Tube e noutros sítios online sobre uma jovem aluna a discutir com a
sua professora numa sala de aula. A aluna tinha um telemóvel e a
professora tentava retirar-lho à força. Um colega de turma gravou
tudo e disponibilizou na Internet.
Os média não hesitaram em divulgar essas imagens, mesmo
sabendo que se tratava de uma jovem menor e por essa razão, os
jornalistas terem uma responsabilidade acrescida no tratamento
deste tipo de matérias.
Há alguns anos atrás, este problema nunca se colocaria numa
redacção de rádio. Sem imagens, os jornalistas que trabalham no
meio radiofónico passavam incólumes a este tipo de questões.
Este episódio revelou dois modos de ver o mesmo problema e
demonstrou como estas novas interrogações afectam o produto
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250

Livro de Atas do III COBCIBER

jornalístico que é divulgado. No site da rádio Renascença não foi
possível ver este mesmo vídeo, o mesmo não sucedeu relativamente
ao site da rádio TSF.
Não é nossa intenção analisar o caso em detalhe, nem trazer
outros exemplos semelhantes entretanto ocorridos. Mas o que este
episódio nos mostra é que a introdução de novos modos de
expressão e formatos num meio exclusivamente sonoro, acarreta
consigo

uma

série

de

outras

questões

do

foro

deontológico,

organizacional e de formação profissional, tal como é sublinhado por
Ramon Salaverría:

O jornalista, qualquer que seja o meio para o qual trabalhe, deverá dominar
as destrezas práticas essenciais – investigar, entrevistar, redigir – assim
como os princípios deontológicos que consubstanciam a profissão de
jornalista. No entanto, a partir desse ponto comum, deverá cultivar outras
qualidades que começam a ser a palavra de ordem dos jornalistas do século
XXI. (Salaverría, 2009:168)

Os jornalistas são, por isso, impelidos a obter um conjunto de
outras qualidades para as quais antes não estavam motivados. Num
ambiente uni-média, a formação dos jornalistas era direccionada
apenas para um caminho. Se esse caminho era a rádio, o trabalho
era feito ao nível do som. Num contexto multimédia e convergente,
ainda que no caso português esteja num processo de emergência, os
jornalistas deverão obter formação que os habilite a trabalhar num
ambiente polivalente. “

um jornalista polivalente, com formação

superior e capacitado para elaborar conteúdos com textos, imagens e
sons em vários suportes” Ortiz

Cuesta,

3:4

.

Ricardo Haye (2011) recorda que em algumas rádios, os
jornalistas já não saem para reportagem apenas com um gravador de
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som, mas sim com uma câmara de filmar. A reconversão quer dos
perfis profissionais quer das estruturas organizativas das empresas
radiofónicas deverá ser vista como um processo que tem implicações
ao nível das rotinas e do assumir de novos papeis que combinem as
plataformas tradicionais com as digitais (Martinez-Costa, et. al,
2012).
O

caso

português

mostra-nos

um

cenário

com

algumas

modificações na reorganização do trabalho nas redacções, mas que é
ainda ténue e se encontra numa fase de implementação.
No caso da Rádio Renascença, desde 2008 que o editor
multimédia participa nas reuniões de preparação da agenda de
cobertura de acontecimentos (Bonixe, 2009:238) e há uma política
editorial que aponta para que os jornalistas da redacção trabalharem
simultaneamente para a rádio dita tradicional e para o site.
João Paulo Meneses, coordenador multimédia da TSF, referiu
que um dos esforços a ter nos próximos tempos é ao nível da
“integração, cada vez maior, entre as duas redacções, tentar fazer
com que haja cada vez mais contributos do offline, seja ao nível de
textos seja de fotos ou vídeos”.76
Ao nível da formação de profissionais para um novo contexto
expressivo, também têm sido dados alguns passos, com as emissoras
portuguesas a promoverem alguns cursos que permitam a reciclagem
dos profissionais mais antigos e habituados a trabalhar apenas com o
som.

76

- Entrevista pessoal concedida no dia 3 de Outubro de 2011.
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A

rádio

de

informação

portuguesa

no

contexto

da

convergência
É no quadro da existência de mudanças nos modos de produção
e de disponibilização da informação que estão sucedendo nas
redações das rádios que procedemos a uma análise dos sites das três
principais

rádios

de

informação

em

Portugal:

a

TSF,

rádio

informativa; a Antena 1, rádio de serviço público, e a Renascença,
rádio católica.
O estudo que apresentamos coleciona dados recolhidos entre
2008 e 2011 através de uma pesquisa exploratória dos sites das três
principais rádios de informação portuguesas. Procurou-se identificar
que elementos sonoros e não-sonoros estão a ser usados nas notícias
disponibilizadas nos sites da tsf.pt, rr.pt e antena1.pt. No presente
artigo

debruçamo-nos

apenas

na

análise

dos

elementos

não

exclusivamente sonoros, como as infografias, fotogalerias ou vídeos.
Pretendemos, assim, contribuir para uma reflexão sobre o modo
como a rádio de informação portuguesa está a enfrentar o processo
de migração para o digital.
Impõe-se, no entanto, partir de um pressuposto. Nesta altura é
ainda a rádio tradicional e sonora que continua a ser o principal
motor das organizações jornalísticas da rádio portuguesa tal como
sucede, aliás, noutras latitudes: “Traditional radio is b

no means a

thing of the past. The vast majority of Americans still report listening
to AM/FM weekly, and the bulk of audio revenue remains tied to that
traditional

platform”

PEJ,

.

Efetivamente,

mesmo

nas

plataformas digitais que motivam uma utilização multimédia dos
recursos expressivos, é sobretudo o som que prevalece nos sites da
rádio portuguesa (Bonixe, 2012; Reis, 2011).
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A observação dos sites permite-nos verificar que têm sido
adotadas

estratégias

que

evidenciam

a

importância

que

as

plataformas digitais, em particular a Internet, representam para o
jornalismo radiofónico português. O uso do vídeo, de informação
gráfica ou de infografias nos conteúdos jornalísticos são práticas
comuns entre os jornalistas das empresas radiofónicas portuguesas
estudadas.
A nossa observação revelou que o uso de ferramentas não
sonoras para os conteúdos jornalísticos ocorre em eventos especiais e
que requerem uma mobilização de recursos humanos e técnicos
acima daquilo que é prática na actividade de rotina das redacções.
Têm, por isso, um uso ocasional, para a cobertura de eventos
também eles ocasionais. O quadro I sintetiza os formatos não
baseados no som utilizados pelas três principais rádios de informação
portuguesas para disponibilizar conteúdos jornalísticos.

Quadro I - Formatos e suportes de mensagens jornalísticas não baseados no som presentes
nos sites da TSF, RR e Antena 1.

Suporte
Vídeo

Formato

Utilização

- Notícias e reportagens

- Permanente/ocasional

- Transmissão em directo

- Ocasional

Rádio
TSF, RR.

RR
Infografia

- Infografias interactivas e

- Ocasional

RR

- Fotografia

- Permanente

RR, TSF.

- Fotogalerias

- Ocasional

estáticas
Fotografia
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RR, TSF.
Informação

- Gráficos

- Ocasional

Antena 1

- Jornal em pdf

- Permanente

RR

- Rádio para surdos

- Ocasional

- Mobile Journalism

- Ocasional

gráfica
Outros

TSF

Antena 1

Existem, no entanto, algumas nuances que explicaremos
adiante neste artigo, uma vez que a TSF, Antena 1 e Rádio
Renascença não estão todas ao mesmo nível no que diz respeito à
utilização destes formatos.

Os formatos – no reino da experimentação
A presença de vídeos nos conteúdos jornalísticos dos sites das
rádios portuguesas tem aumentado desde 2009 (Bonixe, 2011)
embora esse aumento seja registado sobretudo por ocasião da
cobertura de eventos especiais.
A nossa observação aponta para um uso do vídeo de forma
esporádica e na cobertura de eventos públicos especiais, como
campanhas eleitorais, visita de Bento XVI a Portugal em 2010 ou
outras

situações

que

impõem

um

tratamento

diferenciado

da

informação.
Esta prática encontra explicação no facto de as redações
estarem ainda vocacionadas para o tratamento sonoro dos temas
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noticiados. A inclusão do vídeo implica uma alteração das rotinas e
práticas

jornalísticas

numa

redacção

de

rádio,

para

além

de

pressupor uma reavaliação dos próprios valores-notícia da informação
radiofónica.
Ou seja, considerando o som como o principal instrumento de
trabalho, será normal que a rádio faça a cobertura de determinados
eventos noticiosos de uma dada forma adequada às características e
potencialidades do som. Uma vez que os jornalistas terão que utilizar
o vídeo que exige, por exemplo, mais tempo de preparação e edição
o tratamento das notícias será necessariamente diferente.
Ainda assim, a nossa observação revelou várias experiências
que gostaríamos de sublinhar. O site da Antena 1, a rádio pública
portuguesa, está embutido no site do audiovisual público português,
o que significa uma partilha com a própria televisão pública. Este
cenário condiciona o uso do vídeo por parte dos jornalistas da rádio.
O que de facto sucede é que o utilizador ao aceder ao site vai
encontrar conteúdos em vídeo, mas esses vídeos são produzidos pela
televisão. A componente radiofónica do site fica limitada ao uso de
sons.
No caso da TSF, rádio informativa, o uso do vídeo para
conteúdos jornalísticos é também frequente, e segue o que referimos
quanto ao carácter esporádico da sua utilização. A TSF tem registado
um uso cada vez maior deste recurso para a cobertura noticiosa de
eventos especiais. Nas legislativas de 2009, apenas 1,14% das
notícias continham vídeos, na cobertura da visita papal em 2010 esse
valor subiu para 11,11% e na cobertura das eleições presidenciais em
2011 atingiu os 12,90%, (Bonixe, 2011). Por outro lado, a TSF tem
disponibilizado no seu site vídeos que resultam da parceria com
outros meios do grupo empresarial a que pertence e, seguindo uma
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lógica mais rotineira, disponibiliza vídeos das reportagens que emite
na emissão da rádio tradicional.
Ou seja, o centro de produção continua a ser a rádio sonora e o
vídeo aparece como um complemento aos conteúdos emitidos na
emissão. Esta é a prática mais recorrente no caso da rádio TSF.
Relativamente à TSF, assinala-se uma experiência pioneira no
uso de informação visual no seu site quando em 2005 colocou em
prática uma emissão especial para pessoas com deficiência auditiva.
O projecto consistiu no acompanhamento, com linguagem gestual, da
emissão

contínua

e

regular

da

rádio

através

do

site

www.capacidades.org.pt. Num único dia, entre as 8 e as 22 horas, os
espaços da emissão em que predominava a palavra, como noticiários,
programas de phone-in e até um relato de um jogo de futebol, foram
acompanhados por linguagem gestual no site. Sempre que era
emitida música, pequenas intervenções do locutor ou espaços de
publicidade, a “emissão” com linguagem gestual era interrompida.
Apesar de inovadora, esta experiência não voltou a ter um
segundo momento.

O caso da Rádio Renascença
No contexto das principais rádios de informação portuguesas, a
Rádio Renascença, emissora pertencente à Igreja Católica e que
integra o grupo líder de audiências de rádio em Portugal, é aquela
que se destaca quanto ao uso do vídeo para conteúdos informativos.
O projecto RR V+ surgido no final do Verão de 2011 aparece
como sendo o corolário de um conjunto alargado de experiências
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anteriores levadas a cabo pela rádio Renascença. Trata-se de um site
no qual a Renascença criou uma verdadeira webtv.
Os utilizadores podem ali encontrar um conjunto de vídeos
produzidos diariamente pelos jornalistas da rádio e da secção
multimédia da empresa. Os conteúdos, alguns deles originais, ou seja
que não foram emitidos na rádio tradicional, são apresentados em
diversos formatos de vídeo, sejam noticiários, peças isoladas, ou
espaços de opinião.
Trata-se de um projecto único no caso português que configura
uma modificação dos procedimentos e das sinergias verificadas no
seio da redacção e que vai ao encontro de uma política da empresa
dirigida para uma cada vez maior presença nas plataformas digitais.
Efetivamente, no que diz respeito ao uso do vídeo para
conteúdos jornalísticos, a Renascença tem de algum modo sido
pioneira, por exemplo, quando começou por colocar câmaras de vídeo
nos estúdios de rádio, por ocasião da cobertura das eleições
Legislativas em 2009. Com a reformulação do site um ano antes, a
Renascença tornou evidente a política prioritária que a empresa
pretende seguir no que diz respeito ao uso do vídeo para conteúdos
jornalísticos, já que o site passou a incluir diariamente um elevado
número de vídeos produzidos pelos seus jornalistas.
Por ocasião da visita do Papa Bento XVI a Portugal, em Maio de
2010, a Renascença levou a cabo uma outra experiência inédita no
contexto da rádio portuguesa ao acompanhar com vídeo em directo
toda a visita papal. Os utilizadores poderiam assim visionar no
momento o percurso de Bento XVI através do site da rádio.
Estes passos que têm sido dados pela Renascença demonstram,
a nosso ver, o caminho que a empresa pretende dar no sentido de
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criar um espaço de jornalismo convergente no qual o som já não é
prioritário no contexto online cedendo o seu lugar ao vídeo.

Novos formatos para além do vídeo
Para além do uso do vídeo, as três principais rádios de
informação

portuguesas

utilizam

proporcionados pela Internet para

outros

recursos

a divulgação

expressivos

de

conteúdos

jornalísticos e que analisaremos de seguida. Também neste caso,
verificámos que a sua utilização é mais ocasional do que permanente.
Um dos exemplos mais interessantes levados a cabo no
contexto da rádio portuguesa ocorre em 2007 quando a Rádio
Renascença criou o Página 1, um jornal em PDF que, quando
subscrito pelos utilizadores, é enviado diariamente para a sua caixa
de correio electrónico. Trata-se de um jornal que poderíamos
classificar de tradicional quanto à sua formatação e layout, mas que
apresenta a novidade de ser enviado num ficheiro PDF. O projecto
começou por ter diariamente duas edições, mas pouco tempo depois
passou a ser enviado apenas uma única vez ao final do dia.
As notícias que contem são na sua maior parte retiradas da
emissão tradicional da rádio, mas há casos em que o Página 1 publica
informação inédita e noutros em que é a rádio que vai buscar
informação ao jornal. Aquando da visita de Bento XVI a Portugal, o
Página 1 teve uma edição especial para a cobertura do evento.
Trata-se de um projecto único no contexto português e cuja
produção está plenamente integrada na redacção da rádio. Há uma
estrutura que assegura a publicação do jornal, recebendo contributos
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dos jornalistas da redacção tradicional que também colaboram neste
produto informativo.
Embora sem o mesmo carácter de utilização permanente, o site
da rádio Renascença recorre em alguns casos às infografias. O seu
uso não é, como referimos, muito frequente e ocorre quando
determinados eventos jornalísticos o justificam.
A análise ao site da rádio pública portuguesa, Antena 1,
permite-nos constatar que o uso de ferramentas e formatos para a
cobertura jornalística obedece a uma política de convergência
misturando aquilo que é a rádio e o que é televisão. Assim sucede em
relação a dois formatos utilizados no passado: a informação gráfica e
uma experiência de Mobile Journalism. Em ambas as situações, o
trabalho foi realizado a propósito da cobertura de eleições em
Portugal, demonstrando uma vez mais o carácter provisório deste
tipo de utilizações.
No caso da informação gráfica, ela é utilizada em todas as
eleições

realizadas

em

Portugal

desde

2006.

Referimo-nos

à

disponibilização online de mapas com resultados, sondagens, perfis
de candidatos, etc. Esta informação, em forma de gráficos, permite
ao utilizador obter informação histórica sobre o acto eleitoral e
representa claramente uma mais-valia à informação estritamente
sonora da rádio tradicional, que pelas suas características inviabiliza
esta perspectiva de passado.
O projecto de Mobile Journalism na rádio pública tem dois
momentos. Um primeiro, de menor dimensão, foi levado a cabo por
dois jornalistas da Antena 1 a propósito das Eleições para o
Parlamento Europeu, em 2009. Munidos de telemóveis, os jornalistas
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acompanharam a noite da divulgação dos resultados eleitorais nas
ruas e enviaram as imagens para o site da rádio.
No mesmo ano, mas a propósito da campanha para as eleições
Legislativas, o projecto de Mobile Journalism adquiriu outro nível já
que envolveu mais jornalistas da rádio e da televisão pública
portuguesa e significou um acto inédito no contexto português, uma
vez que até então nunca tinha sido feita uma cobertura deste género
e com esta dimensão.
Os

jornalistas

munidos

de

um

telemóvel

entrevistaram

candidatos, fizeram reportagem em comícios, jantares de campanha,
etc. O projecto acabou com o fim da campanha eleitoral.

Conclusão
No presente artigo procurámos identificar os formatos, não
baseados no som, para conteúdos jornalísticos que estão a ser
utilizados pelas principais rádios de informação portuguesas.
Partimos do pressuposto de que uma mudança na rádio,
exclusivamente

sonora,

para

um

meio

multimédia

implica

modificações ao nível da sua estrutura organizacional e das rotinas
produtivas dos jornalistas. Uma das primeiras observações que se
impõe é que em Portugal, a rádio de um modo geral, e a rádio
informativa em particular, passa por um processo de adaptação ao
ambiente digital e que esse processo está a ser gradual.
Importa referir que a rádio portuguesa de informação é ainda e
sobretudo a rádio tradicional, entendida por nós como sonora e
linear. É ainda em função desta rádio que as redações se organizam e
constroem a sua produção noticiosa. O online surge para as rádios
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como algo em que é preciso estar, mas a sua adaptação e migração é
progressiva e crescente.
Vimos ao longo do presente artigo, como a adopção de novos
formatos para conteúdos jornalísticos que não se baseiem no som, e
que portanto impliquem uma reformulação de processos no seio da
rádio, é ainda esporádica e não está totalmente integrada nas rotinas
dos jornalistas. Pelo contrário, a utilização de novas ferramentas nãosonoras para contar “estórias” segue uma lógica do ocasional e do
momento informativo especial.
São os grandes acontecimentos públicos que recebem um
tratamento convergente e multimediático. Como referimos, são as
campanhas eleitorais, a visita papal, as noites eleitorais que
mobilizam a redação para a criação de novos formatos jornalísticos
para uma “nova rádio”. A excepção no caso português parece ser a
Rádio Renascença que integra já o vídeo na sua rotina produtiva.
O cenário que observamos no contexto da rádio informativa
portuguesa segue, quanto a nós, um processo normal, porventura
demasiado

lento

em

alguns

aspectos,

mas

que

responde

à

complexidade que a modificação de práticas e procedimentos no seio
de uma redação implica.
Ou seja, apesar de a tecnologia permitir um conjunto de novas
funcionalidades aos meios de comunicação social tradicionais, quando
se analisam cenários de migração, neste caso concreto da rádio, não
se

podem

esquecer

as

dinâmicas

criadas

e

seguidas

pelos

profissionais. É esta dimensão social, cultural e organizacional que
por vezes ajuda a compreender o cenário de migração para o digital
que muitos desejariam que fosse mais rápido.
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