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Resumo 
Os media noticiosos estão a passar por um processo de 

transformação com um jornalismo que requer uma forte e profunda 
renovação, e poderemos até dizer reinvenção, se quiser sobreviver. 

Metodologicamente, trata-se de uma abordagem teórico-analítica, 
resultante do cruzamento de bibliografia e análise de estudos 

recentes a fim de descrever o grau em que se encontram os diários 
portugueses em termos de práticas de "jornalismo integrado", sem 

deixar de perceber o envolvimento de um novo modelo de negócio e 

de eventuais novos perfis dos novos jornalistas (hipoteticamente 
mais valorizados pelas competências tecnológicas que pela sua 

cultura humanística). 
 

Palavras-chave: Convergência; Transmedia; Jornalismo Integrado; 
Jornais 

 
Abstract 

Media are under a transformation process with a journalism that 
requires a strong and profound renovation and, why not, reinvention, 

if it wants to survive. Methodologically, this study is a theoretical-
analytical approach, from bibliography research and recent studies 

interlacement in a attempt to describe the state of Portuguese 
newspapers, regarding integrated journalism, without leaving behind 

new business models and new cyber journalists profile (hypothetically 

more valued for their technical abilities that for their humanistic 
culture). 

 
Keywords: Convergence; Transmedia; Integrated Journalism, 

Newspapers 

 

mailto:nair.silva@gmail.com


Livro de Atas do III COBCIBER 

 

 ISBN: 978-989-98199-0-0 115 

 

 

Os media noticiosos estão a passar por um processo de 

transformação, que afecta várias dimensões e que envolvem e 

transformam todo o processo noticioso, denominado de convergência 

jornalística. (Pavlik, 2001; Deuze, 2004; Salaverría, 2008). 

Geralmente a convergência dos media noticiosos é entendida como a 

integração e fusão de diferentes redacções jornalísticas – seja 

imprensa, rádio, televisão ou Web -, por norma pertencentes ao 

mesmo grupo económico. A narrativa transmedia é provavelmente o 

conceito e também a característica mais expressiva dos media em 

função da sua mobilidade, do seu conteúdo e da sua elaborada 

arquitectura, marcando uma posição singular na área do jornalismo. 

E será interessante perceber se os conteúdos jornalísticos dos diários 

generalistas portugueses se apoiam nesta narrativa na hora de 

elaborar as suas peças. 

Esta análise é uma primeira abordagem de um projecto de 

Doutoramento que pretende debater a possibilidade da convergência 

e do jornalismo integrado serem parte da solução para os media 

contemporâneos e a fórmula necessária à reconfiguração das 

redacções dos diários portugueses, num cenário onde actores se 

apropriam de novas técnicas e diferentes recursos de trabalho. 

Tentaremos avaliar, com esta análise, a presença dos principais 

diários generalistas portugueses na Internet, perspectivando três 

distintos enquadramentos: a adaptação das notícias e das primeiras 

páginas dos jornais portugueses a um modelo de jornalismo 

convergente, o envolvimento de um novo modelo de negócio e o 

aparecimento de um novo perfil de jornalistas, tendo por base o 

processo de convergência. 
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Fronteiras dos Media e a implosão de conceitos 

De cada vez que aparece uma nova tecnologia e esta se 

converte em objecto de estudo há um forte deslocamento de 

conceitos e por se tratar de um período em mutação confunde-se 

muitas vezes o género jornalístico com os meios de comunicação. 

Podemos então analisar a prática jornalística sem olharmos para 

todos estes conceitos? Orihuela (2003) tentou enumerar todas as 

fronteiras trazidas pela tecnologia digital e as consequentes 

mudanças no intercâmbio cultural. Apesar destas tendências terem 

sido pensadas para os blogs, achamos que podem ser aplicadas ao 

sistema de comunicação mediático. Levy (1994) propõe o conceito de 

superlinguagem quando se refere ao novo, algo que cruza a fronteira 

da oralidade e do texto impresso para tratar do cruzamento entre o 

multimédia e a rede colectiva. Negroponte (1995, p. 33) aborda a 

multimedialidade como “la combinación de sonido, imagen e 

información se llama multimédia; aunque suene complicado, sólo se 

trata de la mezcla de bits” e onde se mistura a vontade de diferentes 

indivíduos para comunicar, seja no campo pessoal, profissional ou 

económico e escolher o que quer ver, onde, quando e como segundo 

a sua conveniência. 

Novos reptos começaram a surgir e talvez o mais mediatizado 

foi o conceito de interactividade. Com o rompimento das fronteiras 

impostas pelos “velhos média”, em     , Deuze havia identificado a 

interactividade, a personalização e a convergência como conceitos 

chave para o entendimento do cenário mediático. O hipertexto realça 

as ligações do pensamento humano, numa escrita e leitura não 

linear. Surge pela mão de Ted Nelson, na década de 60, mas é Lévy 

    3, p. 33  que o define como “conjunto de nós ligados por 

conex es. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou 
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partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que 

podem eles mesmos ser hipertextos”. Salaverría        traz até ao 

campo de estudo da comunicação o conceito de ”cibermedios”, que 

na opinião de Díaz Noci (2005, p. 21) refere-se “a los medios 

presentes en el ciberespacio” e acrescenta Orihuela      , p. 4   

“que tiene voluntad de mediación entre hechos   públicos, utiliza 

fundamentalmente critérios y técnica periodisticas, usa el lenguaje 

multimédia, es interactivo y hipertextual y se actualiza y se publica 

en red internet”. Com as ideias de Manovich        começaram as 

teorizações sobre a distribuição de conteúdos, todos eles diferentes e 

carregados de intertextualidade, fundamentais para a navegação na 

rede, na troca de lugares de mediador e dos seus espaços virtuais de 

troca de conteúdo. Com outras designações Parra (2009) utiliza os 

mesmos conceitos de Deuze e acrescenta dois: transnacionalidade e 

transtemporalidade, respectivamente, pelas limitações inerentes aos 

jornais, impostas pelas fronteiras territoriais e de tempo. Cada um 

deles realça diferentes aspectos da comunicação mediática na rede. 

Em suma, com o hipertexto, encontramos as estruturas complexas de 

um texto, na interactividade deparamo-nos com a navegação em 

rede e o diálogo entre os usuários, num modelo participativo de 

muitos para muitos, alavancado pelo carácter tecnológico eminente 

desde a produção à criação até aos conceitos de convergência de 

meios e de linguagens remanescentes da multimedialidade. (Scolari, 

2008). 

 

Processos de Convergência e Narrativa Transmedia 

Debater o conceito de convergência não pode se feito sem olhar 

com atenção para o que foi dissertado por Jenkins (2006), Scolari 

(2008), Wilkinson, Grant e Fisher (2009) e por Renó e Flores (2012). 
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Jenkins debruça-se sobre as duas perspectivas fundamentais, de 

acordo com ele, da convergência: a tecnológica e a cultural. Scolari 

(2008) estudou os efeitos colaterais da convergência nas redacções 

jornalísticas. Wilkinson, Grant e Fisher (2009) dão-nos a perspectiva 

de práticas, técnicas e aptidões que um jornalista hoje deve ter, bem 

como a ética a responsabilidade e o papel do jornalista na sociedade. 

Finalmente, Renó e Flores (2012) compilam alguns destes 

pensamentos e direccionam para a sua aplicação nos meios e na 

cultura face às arquitecturas comunicacionais de hoje. O mundo dos 

media é alterado, em grande parte pelas mudanças na rede e, 

particularmente, pela forma como o conteúdo é produzido. As 

necessidades distribuem-se pelas áreas de negócio, comerciais, mas 

também de linguagem pois, de facto, altera-se o produtor, o receptor 

e a razão da produtividade. E isto modifica não só as plataformas de 

comunicação, consequência da evolução tecnológica, mas os próprios 

fluxos no ecossistema mediático. 

A convergência é um processo que consiste na reorganização 

das redacções não só em função dos conteúdos, mas também a partir 

dos produtos que disponibiliza e da tecnologia que emprega e os seus 

sintomas fazem-se sentir com maior intensidade no seio das 

redacções. O processo de convergência é multidimensional que se 

liga “a las tecnologias de producción   consumo de la información, 

com la organización interna de la empresa, con el perfil de los 

periodistas y, por supuesto, com los proprios contenidos que se 

comunican”.  Salaverria e Negredo,     , p.    . Na sua dimensão 

Tecnológica assistimos sobretudo a ferramentas e sistemas, à 

fusão, à troca ou ao intercâmbio entre plataformas e, sobretudo, 

entre tecnologias. Os dispositivos móveis estão a substituir aos 

poucos os suportes tradicionais e a tornar a ‘revolução digital’ mais 

intensa. Outra das possibilidades é a criação de canais próprios de 
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forma a exibir os seus próprios conteúdos. Na sua dimensão 

Empresarial as empresas dos media sofreram grandes alterações, 

não só na diversificação de meios mas também na troca que existe 

entre eles. Apostam na diversificação de conteúdos e a actuação em 

diferentes campos da comunicação – e isso por si só significa uma 

troca [convergente] entre todos os processos editoriais e comerciais. 

Quanto à dimensão Profissional o jornalista fez mudanças drásticas 

não só nas tarefas que executa mas nas suas competências técnicas 

e intelectuais, de tal forma que o seu trabalho actualmente abrange 

áreas anteriormente reservadas a outros profissionais. A dimensão de 

Conteúdos refere-se à produção de conteúdo ou notícia em vários 

media do mesmo grupo ou uma nova linguagem que combina o 

tradicional do jornalismo com os elementos gráficos, audiovisuais e 

interactivos da comunicação digital. Finalmente, a dimensão Cultural 

é afectada pela convergência se olharmos para os fluxos de conteúdo 

que migram de uma audiência passiva para uma cultura participativa 

e consciente da interacção com os meios tradicionais, estabelecendo 

um patamar cultural de relacionamento com a audiência.  

Assim como Bakthin (1997) propunha um texto fora do texto, 

olhamos agora para uma narrativa fora da narrativa. A narrativa 

transmedia é parte da arquitectura do novo esquema de 

comunicação, com origens nos conceitos de intertextualidade e 

hipermédia (Renó e Porto, 2012). Conhecida em inglês por 

storytelling, poder-se-á dizer que a narrativa transmedia combina o 

conceito de interactividade com as ideias defendidas por Bakthin 

(1997, p. 331) 

“Assim, por trás de todo o texto, encontra-se o sistema da 

língua, corresponde-lhe tudo quanto é repetitivo e reproduzível, tudo 

quanto pode existir fora do texto. Porém, ao mesmo tempo, cada 
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texto (em sua qualidade de enunciado) é individual, único e 

irreproduzível, sendo nisso que reside seu sentido (se desígnio, 

aquele para o qual foi criado). É com isso que ele remete à verdade, 

ao verídico, ao bem, à beleza, à história. Em relação a esta função, 

tudo o que é repetitivo e reproduzível é da ordem do meio, do 

material.” 

Tratar do conceito de transmedia é olharmos para o processo 

comunicacional como uma nova forma de narrar acontecimentos, 

mantendo em perspectiva a sua plataforma de difusão e o seu 

formato. A narrativa transmedia coincide com as características que o 

jornalismo actual atravessa, já que se trata de contar histórias, de 

diferentes maneiras, difundidas em diferentes suportes e 

complementadas com a participação do leitor.  

"Una historia transmedia se desarolla a través de múltiples 

soportes mediáticos, con cada nuevo texto contribuyendo de manera 

distinta y valiosa para el todo. Enla forma ideal de narrativa 

transmedia, cada media hacelo que hace mejor - a fin que una 

historia pueda ser introducidaen una pelicula, ser expandida para la 

televisión, novelas y HQ; Su universo pueda ser explorado en 

videojuegos o experimentado como atracción de un parque de 

diversiones" (Jenkins cit in Renó e Flores, p. 67)  

Com as visões de Jenkins (2006), Scolari (2008) conseguimos 

reunir um conjunto de características que parecem enquadrar na 

definição de narrativa transmedia: apresenta-se segundo uma 

estrutura narrativa e conta uma grande história dividida por fracções. 

Essas fracções são difundidos por diferentes media, mas com 

ferramenta de trabalho essencialmente portáteis (pc, tablet, 

smartphone), obtendo uma maior expansão e difusão viral.  
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Um apontamento sobre Jornalismo Integrado 

Integração de redacções e convergência não significam o 

mesmo, embora sejam expressões muitas vezes utilizadas para 

descrever cenários semelhantes e pareceu-nos pertinente trazer para 

aqui a discussão da génese e da definição de cada uma. 

Convergência é um processo, como já aqui foi dito, e isso significa 

que há alguma continuidade e mutação. É portanto algo que ainda 

está em mudança. Já a integração acontece quando esse processo 

chega a um ponto decisivo ou de término. A integração de redacções 

é a combinação de possíveis resultados e pressupõe a união de 

secç es ou ou equipas de redacção em uma só de acordo com “una 

previa coordinación de las distintas unidades empresariales 

implicadas”  Salaverria e Negredo,     , p.    , sob uma única 

estrutura e hierarquia editorial. Uma única unidade de produção. 

As implicações que advêm do jornalismo integrado são 

extensas a várias áreas da comunicação. Assistimos à renovação dos 

processos redactoriais, aos conteúdos expostos, à mudança da 

plataforma de difusão, à priorização dos critérios editoriais e a novas 

fórmulas de edição de material jornalístico, à promoção de novos 

reptos profissionais até à elaboração de novos formatos de 

informação. Parte destas alterações só surtirão efeito pelos 

profissionais de redacção que estão a cargo da elaboração destes 

produtos noticiosos.  

 

Profissional Multimédia e Novos Modelos de Negócio 

Dir-se-á que um jornalista é o resultado da compilação de três 

factores: o homem, e suas características idiossincráticas, as 

circunstâncias (Traquina, 2002), sejam elas políticas, sociais ou 
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psicológicas e de aprendizagem a um novo código, a novas condutas 

ou de adaptação a um novo meio de comunicação: a Internet. 

Estamos a assistir a uma recuperação do perfil de um profissional que 

se quer técnico e polivalente. Modificam-se hábitos, rotinas e requer-

se o domínio de outras ferramentas e outros conhecimentos. Uma 

verdadeira destreza profissional. A convergência de todos os meios e 

a possibilidade de ter ao alcance texto, imagem e áudio não só é 

apetecível como inevitável. Esta transformação profissional prevê, 

assim, que o jornalista trabalhe para qualquer meio.  

Estas transformações também estão patentes no modo de 

organizar e explorar a informação por parte dos profissionais (Bastos, 

2011). São jornalistas com a possibilidade de se converterem em 

empresários das suas informações. O mesmo é dizer que criam a sua 

própria empresa ou agência de distribuição de informação com 

tratamentos muito específicos, que eles próprios possuem. E quanto 

maior a originalidade da informação, maior a sua distribuição. 

Wilkinson, Grant e Fisher (2009) denominam este novo profissional 

de “multis illed journalist”.   um profissional que recolhe, organiza e 

relata a informação para um grande grupo de comunicação ao 

mesmo tempo que exerce vários trabalhos em simultâneo. Esta 

tendência tem uma crescente aceitação nos media noticiosos (Bastos, 

2011).Vemos emergir um novo profissional carregado de novas 

responsabilidades. São exigidos, ainda, novos reptos de formação 

para os futuros profissionais onde o domínio tecnológico e capacidade 

de adaptação são constantemente postos à prova, como adverte 

Faustino (2010, p. 35): 

“O profissional da informação, para além de manusear, articular 

e dominar a tecnologia e serviços informacionais, deve também cada 

vez mais ser capaz de compreender o processo de produção e 
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distribuição de informação enquanto conhecimento – ou seja: é 

necessário que ele compreenda cada experiência ou saber a partir da 

realidade sócio-histórica onde foi construído”. 

Esta nova web 2.0 traz consigo um planeamento detalhado e 

uma execução cuidada, de modo a ser o mais eficiente possível. 

Novos negócios são criados. As pessoas, o público e o usuário 

passam a ser o centro, pois são eles que se influenciam mutuamente, 

reproduzindo comportamentos que encontram na sua rede de 

conhecimentos. O grande desafio para as empresas portuguesas de 

media passa por perceber os parâmetros disseminados pela nova web 

2.0, que são muito mais que likes e partilhas, mas sim uma nova 

forma de trabalhar e analisar conteúdos. As empresas de media 

estão, por isso, obrigadas a repensar novas formas de optimizar o 

seu negócio. 

“contar conversiones online esnecesario por cuestiones de 

posicionamento e imagen. Los internautas parecen dispuestos a 

pagar por información de interés y diferenciada, que no pueden 

conseguir de otra forma, lo que lleva a hacer una profunda reflexión 

sobre el producto informativo   la forma de afrontarlo”  Vivar e 

Guadalupe, 2005, p. 37) 

O desafio é torna-se maior quando não se sabe como gerir 

estes modelos de negócio recentes e que mudam quase que 

instantaneamente. Segundo Faustino (2010) os factores que parecem 

estar a fragmentar com grande incidência estes modelos de negócio 

das empresas de imprensa e a provocar profundas alterações são o 

impacto das TIC, o crescimento e desenvolvimento da Internet, o 

crescimento dos meios audiovisuais e a fragmentação do mercado. 

Os preços são atractivos e os utilizadores têm à sua disposição uma 

grande variedade de conteúdos – sejam notícias, produtos culturais 
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ou de lazer – que os jornais impressos não ofereciam. Perante as 

vantagens que as tecnologias de informação oferecem são vistas 

como a cura para “males crónicos das sociedades humanas, o da 

disparidade de acesso aos bens culturais, aos meios de expressão e 

de exercício do poder”  Rodrigues,     , p.    

A vulnerabilidade financeira sentida nos jornais coloca-os numa 

posição frágil. A forma como os investidores e proprietários têm 

tratado o negócio da imprensa parece estar a ditar a sua 

sobrevivência, principalmente na forma como aplicam os seus 

recursos e o tratam o produto final. Se há um factor para a Internet 

ter minado o papel dos jornais em papel foi o encerramento do 

intermediário do negócio. Se até aqui os anunciantes precisavam do 

papel para promover o seu produto junto do consumidor, com a web 

isso já não necessário.  

 

Produtos Convergentes: o fim da transposição dos media 

tradicionais 

Esta breve incursão empírica ao principais diários nacionais 

generalistas online baseia-se numa análise de conteúdo das primeiras 

páginas do Correio da Manhã, Ionline, Público, Diário de Notícias e 

Jornal de Notícias e como se encontravam às oito e às vinte horas 

entre os dias 10 a 15 de Setembro de 2012. A opção destes diários 

prende-se com o facto dos media noticiosos estarem a passar por um 

processo de transformação e de reinvenção, que está a afectar as 

suas diversas dimensões, não é recente e ainda é um caminho rumo 

ao experimentalismo. Mas são ou não as páginas dos jornais online 

uma transposição dos conteúdos em papel? Mais ainda, estarão as 

notícias dos jornais online a reconfigurar-se, tendo por base as 
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práticas de convergência? São as notícias, hoje, elaboradas 

obedecendo a uma nova narrativa? 

Na amostra seleccionada o grau de interactividade pode variar 

no que respeita à apresentação de conteúdos. Primeiro, a 

possibilidade de aceder, transformar e formatar os conteúdos à 

medida do utilizador, aquilo que Deuze (2001) classifica de 

interactividade de conteúdos, que segundo o mesmo autor poderá ser 

classificada navegacional – que corresponde às ferramentas de 

experimentação dos conteúdos disponíveis - e adaptativa ou seja, as 

ferramentas que permitem personalizar o site (Deuze, 2001:4/5). 

Nesta amostra, ainda que não sendo representativa para aferir 

grandes resultados, conseguimos perceber que a interactividade 

navegacional de cada site permite o acesso ao jornal em PDF da 

primeira página. No caso do Público, oferece a possibilidade de 

assinatura digital, com conteúdos exclusivos para estes clientes. E 

não permite o acesso dos utilizadores Web a todos os conteúdos 

disponíveis em papel. Além disso, é o jornal diário com maior 

variedade de gadjets, ou seja, o Público cobre todas as tecnologias 

pois está disponível em telemóvel, Android, Iphone, Tablet e Kindle. 

Já o Correio da Manhã adopta uma estratégia de subscrição de 

newsletter e a disponibilização da primeira página em PDF. Quanto à 

assinatura digital apenas aparece integrado no Grupo Económico da 

Cofina. O Jornal de Notícias e o Diário de Notícias optam pela 

assinatura digital e pela personalização do e-paper, ou seja, o 

utilizador percebe que adquirindo este serviço terá vantagens para 

partilhar, escolher e transformar os conteúdos ao seu critério e 

oferecem a tecnologia mobile. Finalmente, o Ionline é o único que 

não apresenta nenhuma das estratégias convergentes dos seus 

concorrentes directos. Apenas o acompanhamento pelo Facebook e 

Twitter são disponibilizados no topo da página. Não se encontra 
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também, como acontece nos outros jornais, alusão à versão em 

papel.  

Quanto à interactividade adaptativa, nenhum diários analisados 

permite a personalização do site à excepção de um. O Correio da 

Manhã destaca-se dos outros ao lançar recentemente a secção “O 

Meu Correio da Manhã” que permite ao utilizador personalizar a 

forma como vê o diário do lado direito do ecrã, segundo uma 

preferência cronológica, regional ou horária. Este factor revela um 

avanço em direcção à interactividade adaptativa que Deuze se 

reportava, onde é necessário criar espaço ao utilizador para 

personalizar o seu espaço de leitura. Boczkowski (2002) determinou 

ainda outro tipo de interactividade: de contacto, ou seja, a 

capacidade do meio em estabelecer contacto com os leitores. Em 

todos os diários há a possibilidade de visualizar e comentar na 

primeira página as notícias que são disponibilizadas excepto o 

Ionline. Apenas no interior da página se consegue fazer isso. Mesmo 

no que respeita às redes sociais, como o Facebook e Twitter, apenas 

o Público e o Correio da Manhã são eficazes na primeira página, 

disponibilizando o número de gostos e tweets junto à notícia, 

enquanto os restantes diários apenas disponibilizam o Plug-in do 

Facebook. O Correio da Manhã é dos dois o mais eficaz pois consegue 

muito tweets e partilhas de facebook em particular com os vídeos 

virais que disponibiliza na 1ª página. 

Quanto à exposição de conteúdos na primeira página, durante o 

período analisado, percebemos que o Público disponibiliza uma média 

de 25 notícias por página, o Diário de Notícias, com um pouco mais, 

disponibiliza cerca de 40 notícias – misturando as notícias do dia com 

notícias mais antigas e segmentos de cultura, lazer e vida já 

trabalhados. O Jornal de Notícias recorre a uma média de 25 notícias 
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na primeira página, O Ionline mantém quase sempre as 30 notícias e 

o Correio da Manhã chega até às 60 notícias por página, repetindo o 

que faz o Diário de Notícias. 

A aposta em conteúdos convergente é inegável. Todos os 

jornais fazem uso, na primeira página, das fotografias e de vídeos, 

ainda que em menor quantidade, e de algumas fotogalerias. A 

infografia não ocupa a malha da primeira página, reservando-lhe um 

separador particular no caso do Público e do Jornal de Notícias. Além 

disso, as notícias aparecem sempre com uma rede de links associada, 

usualmente para dar continuidade à notícia, excepto o Ionline que 

aposta apenas no título da notícia e foto ou vídeo. Ainda a destacar 

três grandes exemplos rumo aos produtos convergentes de construir 

a narrativa hipertextual e de criar sinergia com a redacção de jornal e 

exposição na redacção virtual: o Diário de Notícias que faz algo 

interessante do ponto de vista da convergência com a redacção ao 

disponibilizar vídeos, o Flash DN, com uma actualização das últimas 

notícias. O Ionline também se apresenta com uma vantagem 

semelhante ao disponibilizar o ITv, que segue a mesma linha do 

Diário de Notícias. E o Correio da Manhã que inaugurará em breve o 

seu próprio canal de televisão. 

 

Perfil Económico dos diários generalistas portugueses 

A proposta de modelos de negócio viáveis para o 

ciberjornalismo deve ter como ponto de partida a informação 

disponibilizada, a segmentação e a participação do consumidor final, 

que assume por si só um papel de produtor. É crucial para as 

empresas detentoras de bens de informação utilizem mecanismos 

apropriados de venda dos seus produtos, adequados ao público que 
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pretende atingir. O que torna a concorrência desnivelada é o facto do 

produto jornalístico ser diferente para os diversos meios. Vejamos a 

assinatura, por exemplo. Os leitores que optam por esta modalidade 

têm acesso exclusivo a conteúdos que o jornal impresso não 

conseguirá oferecer e que os demais utilizadores – ou seja, os não 

pagantes não poderão ter acesso. Foi o caso de muitos portais como 

o New York Times14, “hoje com um milhão de leitores na edição em 

papel e 22 milhões na Internet. Criou um mural, para que só se 

tenha acesso aos artigos completos, pagando. Mesmo assim, só 13% 

a 15% das receitas publicitárias vêm da Internet. O grosso, 85% a 

87%, tem origem na edição em papel, apesar de mais reduzida.” O 

que aconteceria então se todos os meios de comunicação 

restringissem o seu conteúdo a um modelo pago? Diz Starr (2009, p. 

     “podría costarles no sólo los ingresos de los anunciantes sino 

también permitir potencialmente que otras organizaciones dedicadas 

a las noticias on-line ocupasen su lugar.”  

O subsector da Imprensa em Portugal está em constante 

transformação e nos últimos anos tem-se assistido ao surgimento de 

novas publicações periódicas, empresas jornalísticas, mas também à 

cessação de edições e actividades de outras. Serrano (2012)15 dá-nos 

uma ideia do número de publicações que surgiram e outras que 

fecharam portas no últimos anos: “Em      inscreveram-se na ERC 

230 novas publicações periódicas, ao mesmo tempo que se constatou 

o fim de edição de 43 , cujos registos foram cancelados. No mesmo 

lapso temporal, inscreveram-se 18 novas empresas jornalísticas (5 

sociedades unipessoais, 11 sociedades por quotas e 2 sociedades 

anónimas) e 17 cessaram actividade.” As principais tendências 

apontam para uma crise dos média, num constante ensaio de 

                                                           
14

 http://visao.sapo.pt/o-jornalismo-gratis-na-internet-foi-um-erro-fatal=f694113#ixzz2AsgH2SCp 
15

 http://janusonline.pt/popups2011_2012/2011_2012_1_9.pdf) 

http://visao.sapo.pt/o-jornalismo-gratis-na-internet-foi-um-erro-fatal=f694113#ixzz2AsgH2SCp
http://janusonline.pt/popups2011_2012/2011_2012_1_9.pdf
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modelos de negocio sustentáveis mas que ainda não souberam 

posicionar-se no mercado português, criando sinergias dentro dos 

próprios grupos, procurando adaptar-se ao um novo cenário marcado 

pela forte competitividade da Internet. E a imprensa tem demorado a 

recuperar de um lançamento tardio no sector virtual, afectada pela 

migração digital, a redução de circulação e a redução das suas 

receitas. 

 

 

                  Fonte: APCT – Associação Portuguesa de Circulação e Tiragens 

 

Segundo o estudo levado a cabo pela Entidade Reguladora da 

Comunicação (ERC), as receitas de imprensa em 2009 mostravam 

uma queda de 12%, em parte pela crise que se começava a 

atravessar, em outra medida pelos hábitos de compra do mercado 

publicitário. Segundo o estudo da Bareme Imprensa da Marktest16, a 

audiência média de imprensa situa-se no mesmo trimestre em 

                                                           
16

 O Bareme-Imprensa é um estudo regular da MARKTEST, onde se analisam as audiências de jornais e 

revistas em Portugal Continental. (http://www.marktest.com/wap/a/n/id~196d.aspx). 
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66.7%, percentagem de portugueses que leu ou folheou a última 

edição de um qualquer título de imprensa uma descida significativa se 

olharmos para o plano temporal.  

De acordo com a investigação feita por Faustino (2010) a 

concentração dos meios de comunicação nos mesmos grupos 

económicos não se mostra benéfica e mais de metade dos inquiridos 

demonstram uma tendência negativa no que respeita à concentração 

da indústria dos media. Os inquiridos consideram “prejudicial” ou 

“muito prejudicial”. E uma vez que o item “muito benéfico” é 

relativamente baixo, concordamos com Faustino (2010) ao concluir 

que a população sente uma opinião adversa em relação à 

aglomeração de meios. Mas no inquérito elaborado por Bastos 

(2011), quando os ciberjornalistas avaliaram a produção simultâneo 

para vários meios do grupo, 47,4% encara como muito positivo, 

embora “só uma minoria trabalha numa lógica de convergência e 

multitextualidade, produzindo para diferentes media dos grupos de 

comunicação em que estão inseridos.”  Bastos,     , p.      

 

Novo Perfil de Jornalistas 

Assistimos à emergência de um novo "novo jornalista", 

multimédia, e de novos parâmetros para a formação de jornalistas. 

Não é suficiente o acesso facilitado às tecnologias, nem a reconversão 

de um modelo de negócio e das próprias redacções sem pensar na 

qualificação dos seus recursos humanos, com uma tímida 

aproximação às exigências do mercado (Quadros et al, 2011), que 

hoje reivindica por uma formação mais orientada para a prática 

profissional. Com base no estudo elaborado por Bastos (2011) e 

Faustino (2010) foram revelados novos padrões de recrutamento de 
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jornalistas e, muitas vezes, os conhecimentos humanísticos são 

preteridos em favor das competências técnicas. Além disso, as novas 

práticas jornalísticas estão a criar um novo jornalista, o 

multimediático e a sua prática jornalística envolve a manipulação de 

ferramentas multimédia e de narrativas hipertextuais. 

De acordo com o estudo de Bastos (2011) a maioria dos 

ciberjornalistas são mulheres, com idades compreendidas entre os 30 

e 35 anos. Há uma crescente feminização das redacções e, 

curiosamente, uma maior percentagem de homens em cargos de 

chefia. No que respeita à nomenclatura, mais de metade dos 

ciberjornalistas inquiridos tem a categoria de redactor e não há, ao 

contrário do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, o cargo 

de produtor para o responsável pelos projectos on-line. Quanto à sua 

formação, apesar da maioria representativa (78,8%) ser licenciada, 

quase 40% diz ter aprendido a formação de ciberjornalista na própria 

empresa. O estudo de Bastos (2011) relata ainda que os inquiridos 

escolheram o ciberjornalismo como primeira opção.  

Mas as mudanças operacionais no trabalho dentro da redacção 

são bastante reveladoras. Nas tarefas do dia-a-dia a redacção de 

notícias surge como a prioridade diária, seguida da pesquisa online. O 

aspecto interessante e que demonstra a adaptabilidade que estes 

jornalistas tiveram que fazer no seu ambiente de trabalho é que os 

profissionais passam grande parte do seu tempo divididos entre 

edição de textos de agência, elaboração de trabalhos multimédia e 

adaptação de conteúdos para outros meios, o que o autor denomina 

de shovelware. Além disso, no que respeita ao software utilizado os 

inquiridos dividem-se entre os processadores de texto (93,9%), na 

sua maioria, software de tratamento de conteúdos multimédia 

(53,0%) e de fotografias (84,8%). Inevitavelmente percebemos que 
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há um maior sedentarismo por parte dos jornalistas, já que as saídas 

da redacção é algo que acontece poucas vezes e as tarefas do dia-a-

dia concentram-se mais numa lógica de “secretária” seja através do 

contacto com fontes (que é feita quase exclusivamente por telefone 

ou email) ou edição, tratamento e publicação de conteúdos 

informativos. 

 

Considerações finais 

A imprensa vive um momento de quebra generalizada, quer de 

audiências, quer de circulação. Esta descida na actividade operacional 

poderá condicionar, a longo prazo, a sua autonomia financeira. Se 

por um lado as oportunidades são imensas para os jornais, por outro 

nunca como agora se assistiu ao fecho de tantos periódicos, fruto não 

só de uma crise económica, mas da própria inversão publicitária que 

torna a sobrevivência do jornal em papel insustentável. As empresas 

de media em Portugal ensaiam novos modelos de negócio mas ao 

mesmo tempo assiste-se a uma mudança no sector da imprensa. 

Como consequência deste cenário assistimos à redução do corpo 

redactorial, fusão de secções, encolhimento do espaço de redacção, a 

renegociação de contratos, impressão de baixa qualidade, etc. Com a 

dieta das redacção é na qualidade do produto que mais efeitos 

negativos se vai fazer surtir, capaz de debilitar os conteúdos de tal 

maneira que a grande vantagem que os jornais tanto se orgulharam 

poderá desaparecer: a sua credibilidade. A estratégia das grandes 

empresas de media é propor fazer mais por menos. Mas podem 

mesmo os jornais esperar recuperar o que perderam quando se 

debatem com menor circulação, a “magreza” do jornal, quando 

oferecem menos serviços aos leitores e com produtos editoriais que 
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são sacrificados em profundidade e em dimensão pelo despedimento 

de tanta força laboral? 

Há uma saturação no plano mediático e toda a democratização 

da informação que o papel da Internet reclamava encontra aqui uma 

bola curva. Os ciclos da web reduzem a atenção, o tempo de leitura e 

o aprofundamento de temáticas. Deste ponto de vista, o jornalista e 

as empresas jornalísticas são mais determinantes do que nunca ao 

proporcionar o devido contexto ante uma sobrecarga de produtos 

informativos. Poucos acreditam na sobrevivência dos jornais em 

papel, tal como se encontram, com a perda de anunciantes, leitores, 

valor de mercado e em alguns casos a perda do seu objectivo 

informativo. Olhar para uma página online de um jornal não é 

diferente de uma rádio ou de uma televisão, pois num esforço 

convergente de competir com os outros meios, o jornal perdeu a sua 

identidade num meio que encerra um modelo demasiado concentrado 

notícias superficiais, sem explicações e sem contexto.  

Ao admitir uma nova concepção estética que desenvolva uma 

cumplicidade que estimule a criação e participação e envolva o leitor 

poderá criar um vínculo intenso e duradouro. Mas o que não 

modificou foi o pacto de verdade para com os leitores do jornal. 

Apostar num produto especializado pode ser uma das soluções. 

Apesar do decréscimo de leitores, o foco da especialização é uma 

grande vantagem pois os leitores ainda procuram informação 

específica e seccionada. 
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