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RESUMO | ABSTRACT 

Condicionantes do dispositivo mediático na formatação de conteúdos 

multimédia: análise do dispositivo online do Serviço Público de  televisão 

em Portugal e Espanha 

 

Constraints of the media device in formatting multimedia contents: 

analysis of the online device of the Public Service TV in Portugal and 

Spain 

 

Ricardo J. Melo Nunes 
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KEY WORDS: Public Service, Television, Digital Platforms 

 

RESUMO 

Afirma-se como objectivo central da investigação tentar compreender 

bloqueios, resistências, ameaças e impasses que poderão dificultar ou mesmo 

inviabilizar um desenvolvimento rápido dos media online em Portugal e em Espanha, 

no caso concreto, o Serviço Público da RTP – Rádio e Televisão de Portugal e da RTVE – 

Rádio Televisão Espanhola. Assim pretende-se encontrar quais as regularidades, os 

ciclos, os dispositivos, o sistema comum à informação (rádio, televisão) que configura 

o conjunto de condicionalismos que, em nosso entendimento, não têm permitido 

concretizar o recente paradigma digital, associado à informação. 

Partimos do pressuposto de que as práticas de quem produz informação e os 

hábitos de quem a consome estão ainda formatados por um registo que tem mais de 

convencional do que digital, sendo por isso um obstáculo decisivo à produção de 

conteúdos online e à sua fruição completa pelo (s) público (s). Regista-se uma clara 
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fronteira entre um sistema tradicional, associado a uma narratologia clássica (com 

princípio, meio e fim) e tradição oral e o sistema da modernidade assente no 

dispositivo digital caracterizado pela pulverização da narratividade em suportes, 

linguagens, escritas e instrumentos. Pretende-se, por isso, identificar o conjunto de 

variáveis que se constituem como um bloqueio a um desenvolvimento mais amigável 

dos conteúdos e das tecnologias digitais interactivas. 

Estima-se que, do ponto de vista de quem gere e produz informação nas 

redacções, possa existir um conjunto de questões ainda não completamente resolvidas 

e assumidas, e que funciona como bloqueio à implementação do recém-chegado 

modelo binário. Deste modo, entende-se que o trabalho realizado nos portais da RTP e 

RTVE não cumprem, em absoluto, as características do paradigma digital, ou seja o 

conjunto de potencialidades emergentes da Internet. A falta de cultura digital na 

estrutura organizacional da empresa audiovisual do Estado associada à falta de massa 

crítica a vários níveis: gestão, redactores, consumidores constituem alguns dos 

entraves que esta tese procura demonstrar através de sustentação bibliográfica e do 

trabalho empírico. 

 

ABSTRACT 

The central aim of this research is to attempt to understand blockages, barriers, 

threats, and impasses, which may make it difficult or even unfeasible a fast 

development of online media in Portugal and Spain, namely in the case of RTP Public 

Service – Rádio and Television of Portugal – and RTVE – Spanish Radio and Television. 

It is intended to identify patterns, cycles, devices, the common system of information 

(radio, television) that shapes the set of constraints that, in our view, have not helped 

to put into practice the recent digital paradigm associated with information. 

The assumption is that the practices of those who produce information and the 

habits of those who consume it are still formatted by a more conventional than digital 

register. This presents a major obstacle to the production of online contents and to 

complete fruition of this by audience(s). A clear frontier can be found between a 

traditional system, associated with the classical storytelling (with a beginning, middle, 
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and end) and oral tradition, on the one hand, and, on the other hand, the digital 

supported modernity system, which is defined by the spread of narrative lines in 

supports, languages, writings, and tools. Thus, the research aims to identify the set of 

variables, which block the development of more friendly interactive digital contents 

and Technologies. 

It is anticipated that there is a number of issues still to be resolved and 

admitted by those who manage and produce information in editorial rooms, which act 

as barriers to the implementation of the newcomer binary model. So, a view is 

presented that the Portals of both RTP and RTVE do not comply at all with the features 

of the digital paradigm, i.e., the whole emerging Internet potential. The lack of digital 

culture in the organizational structure of the state audiovisual company, associated 

with the lack of critical mass at the level of management, editorial staff, and 

consumers present some of the constraints that this thesis attempts to demonstarte 

through both bibliographic and empirical research. 
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INTRODUÇÃO 

12 anos, 144 meses, 624 semanas, 4380 dias, 105120 horas, 6307200 minutos e 

378432000 segundos. Este é o somatório (aproximado) do tempo de vida da internet 

em Portugal e, simultaneamente, em Espanha. Um tempo de potencialidades e 

virtualidades que, a muito custo, se concretizam (?) à velocidade da evolução técnica e 

da apropriação social e empresarial. 

Há 53 anos a RTP, a partir do recinto da Feira Popular, em Lisboa, conseguiu 

chegar à limitada audiência que se encontrava presente e a um punhado de televisores 

no perímetro mais imediato. O calendário assinalava o mês de Setembro de 1956. 

Anos mais tarde o sinal chegava ao resto do continente e arquipélagos insulares. Não 

havendo  números oficiais sobre o número de televisores em Portugal, os dados da 

portuguesa Anacom - Autoridade Nacional de Comunicações -  revelam a existência de 

4,3 milhões de alojamentos cablados pelos vários operadores de serviços televisivos 

(quarto trimestre de 2009)1. Em média, sem grande risco, poderemos afirmar que 

deverão existir cerca de dois televisores por habitação, aproximando-se dos 10 

milhões de aparelhos. Dados dos últimos Censos (1997) referem que a televisão se 

encontra presente em 96% dos lares portugueses2. 

Embora não haja números oficiais rigorosos, estima-se que a taxa de penetração nos 

lares exceda os 100%.  

Há 53 anos, no dia 28 de Outubro, desde o Paseo de la Habana, em Madrid, 

realizava-se a primeira emissão que apenas chegou a 600 aparelhos de televisão. Hoje 

o número de receptores ronda as 27 milhões de unidades (Comissión Del Mercado de 

las Telecomunicaciones).  

A Ibéria ou Hispania audiovisual pública apresenta-se aos olhos do investigador 

como um objecto estimulante pelas semelhanças e diferenças entre os países da 

península ocidental europeia: outrora, uma ilha isolada juntou-se há milhões de anos 

ao velho continente; em épocas remotas disputaram território, guerrearam, 

                                                

 
1 http://www.anacom.pt/streaming/4T09_servDTH.pdf?contentId=1013143&field=ATTACHED_FILE 
(consultado a 14 de Setembro de 2010) 
2
 Fontes de dados: INE - Inquérito às Condições de Conforto – alojamentos com os principais 

equipamentos domésticos (1987/1997)e PORDATA  
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invadiram-se; viveram quatro décadas de ditadura política; tornaram-se democracias 

nos anos 70; têm mais de cinco décadas de televisão pública e pouco mais de 10 anos 

de internet e jornalismo digital. Fundamentalmente, as estatísticas económicas e 

sociais, entre muitas outras, deixam Espanha destacada nos indicadores mais nobres e 

Portugal sempre aquém da que sempre chamou “vizinha”. 

Para além da panorâmica traçada, guia-nos um olhar singular sobre o serviço 

público de televisão na internet em Portugal e Espanha – singular por não se 

registarem trabalhos de natureza qualitativa e comparativa que, simultaneamente, 

envolvam as duas realidades e por se entender que poderá ser dado um contributo 

para o entendimento de questões que, antevemos, são dominadas por problemáticas 

semelhantes, dada a galáxia comunicacional em que se inserem. 

Falemos de televisão, internet e convergência – a trilogia que alicerça este 

trabalho investigativo. Na dobra para o novo milénio, a televisão, analógica e 

hertziana, aquela a que nos referimos até este momento, tinha conseguido a maior 

proeza na história dos meios de comunicação de massa – afirmar-se pela 

universalidade e democraticidade do seu dispositivo eminentemente social. De forma 

progressiva, foi conquistando múltiplas competências por, ao mesmo tempo, 

congregar todos os espaços geográficos, todos os espaços temporais, todas as 

plataformas de comunicação, todas as faixas etárias, todas as gerações, todos os níveis 

de literacia, todos os grupos sociais, todos os grupos profissionais. Um pouco por todo 

o mundo, e em particular em Portugal e Espanha, a televisão é “ (…) imbatível, seja 

para informar, para educar ou distrair”. A televisão é, hoje, “transversal”, “eclética” e 

fruto de “mestiçagem” constata José Rebelo (2008). Do modelo comunicativo assente 

na comunicação de “massa”, a televisão, e o conjunto dos media, inscreve-se na noção 

de “rede” (Castells, 2002) – plataforma responsável pelas novas configurações 

comunicacionais. A televisão e a internet constituem os nós centrais do novo sistema 

de media, diferenciando-se pela baixa interactividade e alta interactividade, 

respectivamente. 

Durante mais de 50 anos, a televisão ocupou, no que diz respeito aos meios de 

comunicação de massa, a centralidade da humanidade, assumindo uma dominação 

global – no centro da casa, dominadora das atenções da família, motor de conversa 
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social – a “omnipresença da televisão”, é reveladora do facto de ser e ter um “lugar 

central, agregador e polarizador das relações sociais e familiares” (Espanha, Soares e 

Cardoso, 2006:2). Quando integrada no dispositivo internético, a televisão, envolve-se 

num contexto que faz dela um media mergulhado num metamedia – “A televisão 

remete-se para um papel de contextualização atomizada em rede, isto é, por um lado, 

em termos de perfil de consumo, aproxima-se mais da rádio por outro lado, em termos 

de papel social, serve de contexto para a restante comunicação, fornecendo referentes 

e modos de discurso de forma interactiva” (Espanha, Soares e Cardoso, 2006:2). 

Envolvida num sistema de media cada vez mais rico e complexo, a televisão, é 

transportada para novas plataformas, sendo a internet e as comunicações móveis os 

exemplos que melhor expressam a transformação do medium e os suportes de 

difusão. Grande parte da televisão que se produz circula em Portugal, em parte nos 

mais de 11 milhões de telemóveis existentes, situa-se numa taxa de penetração de 

quase 100%, registando-se um invulgar número de equipamentos superior à 

população portuguesa. 

A definição específica dos meios de comunicação social, e em concreto do meio 

televisivo, quando interpretado através do novo ecossistema digital conduz a uma 

redefinição do próprio conceito identitário. A sua afirmação, forçosamente, faz-se 

através da multiplicidade de tecnologias, de dispositivos, de linguagens e narrativas, de 

características complementares, híbridas e sistémicas e de uma fragmentação de 

públicos nunca vista. 

Ao albergar os velhos media, a internet, tem a capacidade de baralhar os 

conceitos originários, de revolucionar as compreensões e de obrigar a uma 

conceptualização radicalmente original, não só sobre o meio receptor, mas de todos os 

que, numa linha clássica e tradicional, espreitam a nova galáxia – na expressão de 

Castells a Galáxia Internet (2004). Hoje, pouco ou nada distingue um site de um jornal, 

de uma rádio ou de uma televisão. As ferramentas e utensílios produzidos são, 

rigorosamente, os mesmos: texto, vídeo, áudio, infografia e narrativas hipertextuais, 

multisequenciais, interactivas, multimédia, entre outras. Esta proximidade ao nível da 

forma e do conteúdo leva à constatação evidente de que, crescentemente, a trilogia 

dos media está para além da sua própria fundação, das suas definições enciclopédicas 
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e cristalizadas – os media, no contexto da internet, extravasam a sua roupagem, pois 

os seus ossos, músculos e pele são objecto de uma mediamorfose sem precedentes, 

dando origem a algo, sincrético, fruto de osmose, marcadamente homogéneo. 

São raras as nuances que distinguem os media online, razão pela qual, e no que 

diz directamente respeito ao objecto desta tese – as potencialidades da televisão de 

serviço público no universo online –, se possa afirmar que temos, na expressão de 

Gustavo Cardoso um “problema de ecrãs” (2007a). E por que motivo acontece esta 

crise identitária? Responde  o autor referido que o dispositivo televisivo se encontra 

para além de si próprio, desdobrando-se numa multiplicidade de plataformas, técnicas 

e discursos – videoblogues, P2P, telemóvel, iPOD, canais na web, etc. Do centro da sala 

e das atenções na esfera familiar, a televisão está agora cada vez mais no centro da 

vida – através dos dispositivos móveis –, a “tele” rompe o estatismo e a cristalização 

física que a determinaram durante décadas, para se tornar um dispositivo dinâmico, 

nómada, fluído e em transformação permanente. Porque incorporada em novas 

estruturas de comunicação, a “caixa que mudou o mundo” rompeu a barreira 

geográfica dos seus caixilhos para emergir, diversificadamente, em plataformas 

inovadoras, simultâneas, criativas e estimulantes. Depois de ter sido durante décadas 

uma “janela” para o mundo, a tevê passou a ser vista em múltiplas e diferenciadas 

“windows” – fixas e móveis, através do vidro ou cristal líquido, urbi et orbi. O contexto 

tecnologizado é revelador da fragmentação do real que, por sua vez, proporciona uma 

enorme pluraridade de contextos de comunicação e de consequente pulverização dos 

públicos. “ (…) Cada um de nós, é público de diferentes entidades mediáticas. Em 

simultâneo” (Rebelo, 2008). Esta é, seguramente, uma das marcas fortes da vida 

contemporânea e com uma clara tendência para se intensificar de forma crescente e 

consolidada. 

Para alicerçar as linhas mestras desta investigação, iremos recorrer a algumas 

formulações conceptuais consideradas de capital importância para a sua sustentação. 

A diversidade de propostas afigura-se ao mesmo tempo como um desafio e um 

constrangimento à investigação, pois, se por um lado, a variedade de pontos de vista 

enriquece a discussão e a argumentação científica, por outro lado, implodiu, nos 

últimos anos, um conjunto tão vasto de interpretações e sugestões que constitui uma 
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dificuldade para o investigador recolher e sintetizar os contributos considerados mais 

pertinentes, eficazes e válidos para a defesa da tese. Sendo essa uma das obrigações 

de uma empreitada desta natureza, são apresentados sumariamente os conceitos e as 

suas referências capitais, de modo a contextualizar a investigação e clarificar o modo 

como os mesmos serão expostos e explorados ao longo do trabalho. 

Televisão 

É no reino digital3 (aqui entendido generalizadamente como o contexto da 

internet e das múltiplas formas de comunicação binária) que o conceito de televisão é 

entendido e abordado. Este é um trabalho centrado na presença das operadoras de 

televisão pública através da sua presença em sites e portais, logo, exceptuando-se 

algumas circunstâncias de natureza histórica, a utilização do conceito de televisão tem 

como referente o novo sistema de media. É por isso que o recurso a termos como 

televisão online, webtelevisão, televisão digital ou televisão interactiva, embora 

apresentem nuances quanto às suas definições, são assumidos como semelhantes e 

usados de forma indistinta. 

A análise dos modelos existentes de televisões online, permite desde já 

constatar que o percurso realizado neste domínio parece não ter ultrapassado a 

quimera das potencialidades - “Há, pois, fragilidades no actual modelo existente de 

Web TV” sendo perceptíveis quando enquadramos o novo fenómeno numa 

perspectiva temporal. “Objectivamente, a evolução de sites “televisivos” desde finais 

dos anos 90 não regista, ainda hoje, dinâmicas substancialmente diferentes daquelas 

que seria expectável prever há dez anos atrás”, defende Cádima (2008:14-15). 

Novos media  

A divisão entre velhos e novos media, analógicos e digitais, dita a configuração 

de um cenário não apenas entre os meios de comunicação social mas num contexto 

alargado da comunicação em termos globais. Hoje a discussão ultrapassou a dicotomia 

entre uns e outros, pois o estudo dos vários modelos constata que não existe um antes 

                                                

 
3
 Embora as plataformas digitais compreendam o satélite, cabo, televisão digital terrestre e ADSL, neste 

trabalho, a sua referência centra-se exclusivamente no suporte internet. 
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e um depois, mas um espaço de comunhão em que ambos subsistem, dialogam, se 

entrecruzam, se beneficiam mutuamente e dão origem a, desejavelmente, um modelo 

híbrido de comunicação. 

Múltiplas propostas têm procurado enquadrar o momento de viragem entre os 

vários sistemas de media – media in transition, mediamorfose, cross-media –, 

constituindo abordagens contextualizadoras para um fenómeno que tendo uma forte 

componente tecnológica (pelos suportes, condições de comunicação, etc.), são 

eminentemente suportados por uma rede social extremamente mobilizada. Estas e 

outras propostas que encontramos ao longo do trabalho procuram fixar um momento 

– em construção, inacabado, aberto –, e, por isso mesmo, proporcionam o conforto de 

baptizar um período de instabilidade e de conceptualização sustentada e estabilizada. 

E porque o mundo se faz de perpétuo movimento e novidade, o ciclo dos novos media, 

inevitavelmente, transformar-se-á num contínuo método dialéctico em que o novo 

sucede ao velho, que por sua vez, será incorporado e ultrapassado, dando origem a 

novas formas e fenómenos, numa espiral de envelhecimento, rejuvenescimento, 

maturação, envelhecimento, … 

É neste âmbito que a questão, de carácter transversal, sobre a emergência de 

modelos de Comunicação em Rede (Castells, 2002) é alvo de reflexão. Momento 

último de teorias e modelos clássicos, a fase em que actualmente nos encontramos 

representa a confluência de um longo período de aperfeiçoamento técnico e de 

integração social em vários domínios. Fenómeno próprio das sociedades 

informacionais, a comunicação em rede caracteriza-se por envolver “1) processos de 

globalização comunicacional; 2) ligação em rede de media de massa e interpessoais e, 

consequentemente, mediação em rede; e 3) diferentes graus de uso da 

interactividade” (Cardoso, 2011). Caldo sincrético, fruto de múltiplas assemblages, os 

media emergentes representam o cruzamento entre todos os recursos existentes, as 

suas múltiplas plataformas e usos sociais.  

Jornalismo 

É no decorrer da segunda metade dos anos 90 que o modelo (ideal) de 

jornalismo digital começa a ser experimentado, construído e assumido (?) de uma 
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forma colectiva. As potencialidades contidas no universo da internet contagiaram a 

profissão jornalística ao ponto de lhe acrescentar renovados, originais modus faciendi 

e operandi das práticas profissionais consequentes e dos conteúdos gerados. 

Multiplicaram-se os contributos de académicos, jornalistas, cidadãos comuns 

(alguns deles, entretanto, transformados em vedetas), transpostos em centenas de 

comunicações, artigos científicos e jornalísticos, livros, posts em múltiplos blogues de 

especialidade, num turbilhão de contributos, nem sempre fáceis de acompanhar, 

digerir e integrar nas práticas e nas reflexões. Grande parte dos estudos realizados 

constatam que continuam por aproveitar as potencialidades da internet, 

nomeadamente, os níveis de interactividade são muito baixos e os sites dos meios de 

comunicação bem como os recursos multimédia e hipertexto são escassos 

(Boczkowski, 2004; Deuze, Neuberger e Paulussen, 2004). 

Jornalismo na, para e através da internet passou a designar-se, de acordo com 

os vários contributos, em conceitos que sendo diferenciadores baseiam a sua essência 

em experiências extremamente semelhantes: desenvolver a actividade jornalística de 

acordo com uma plataforma digital, revolucionadora nas técnicas utilizadas, na 

construção das narrativas, na interactividade potencial, nas formas de aceder aos 

conteúdos. A bibliografia sobre as novas abordagens é abundante e desdobra-se em 

múltiplas formas: web-jornalismo; jornalismo electrónico; jornalismo digital; 

Jornalismo online, jornalismo telemático, ciberjornalismo. 

Constituindo-se como uma das principais abordagens desta tese, avaliar-se-á, 

não as questões que envolvem os conteúdos de natureza jornalística, mas o seu 

enquadramento, exercício, arquitectura formal, modos de organização e rotinas de 

trabalho. 

Público(s) 

Ao mudar a forma como os jornalistas trabalham, interagem e apresentam a 

actualidade, a internet abriu inúmeras possibilidades, entre as quais, a participação por 

parte dos cidadãos. Esta é uma abordagem crucial no decorrer do presente trabalho já 

que a relação entre consumidores e media, entre consumidores e processos de 

comunicação, conduz a uma realidade em que a diversificação de plataformas 
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estilhaçou de uma forma impressionante com o conceito de público crescentemente 

disperso e concentrado – especializado, nichos de mercado, individual, personalizado. 

Serviço Público de Televisão 

Conceito determinante em todo o processo investigativo, o Serviço Público de 

Televisão é abordado, sumariamente, na sua contextualização histórica, mas alvo de 

particular atenção quando observado através dos conteúdos, funcionalidades e 

instrumentos próprios do suporte internet. Face ao novo contexto, surgem propostas 

de reconfiguração do pensamento teórico e político, começando a existir sensibilidade 

para discutir novos modelos, consentâneos com uma realidade técnica e socialmente 

diferente. 

Assim, ao fortemente discutido e contestado Serviço Público tradicional, 

apresentam-se formulações que procuram integrar os novos fenómenos da 

Comunicação associados aos direitos e deveres das concessionárias audiovisuais do 

Estado. Serviço Público de media (Recommandation nº 2007 du Comité des Ministres 

du Conseil de l’Europe, 31 Jan. 2007), Serviço Público de Publicações (Ofcom, 2006, Jul. 

27), Serviço Público de Informação (Moragas e Prado, 2001) constituem algumas das 

propostas mais relevantes e que serão objecto de análise. 

Convergência           Integração          Fusão 

O entendimento dos fenómenos jornalísticos no contexto dos novos media 

expressa, no seu enquadramento organizativo, as características fundamentais desta 

vaga comunicacional: multimédia, interactiva, hipertextual, individual. Os processos de 

convergência, que um pouco por todo o mundo têm sido experimentados, 

implementados e também (raramente) abortados, expressam a necessidade de 

transpor para a organização empresarial os princípios enunciados. A sua aplicação 

conduz ao (i) aparecimento de renovadas formas de pensar, fazer, apresentar e 

interagir; (ii) os espaços de trabalho são plataformas de recursos humanos e 

instrumentais continuamente partilhados; (iii) as cadeias de liderança aproximam-se 

das bases executivas, reunindo ideias, promovendo discussões e tomando decisões 

para múltiplos meios; (iv) apresenta-se a actualidade informativa de acordo com as 
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narrativas, linguagens (texto, vídeo, áudio, infografia, …) mais adequadas ao seu 

entendimento e fruição; (v) envolve-se a empresa numa desejável cultura laboral em 

que o produto final é mais do que a soma das partes, mas derivando do esforço, 

criatividade e entusiasmo colectivos. 

Os processos de convergência que apresentaremos, na sua esmagadora 

maioria, traduzem um salto substancialmente positivo para todos os envolvidos. No 

entanto, o espaço da contra-corrente também se encontra contemplado, despertando 

a atenção para leituras eventualmente incómodas para os tecno-entusiastas. Sugere-

se um processo de reflexão que, iniciando-se nas formas de convergência se 

desenvolva e se traduza numa integração de empresa/grupo/consórcio. E se estes são 

fenómenos raros de encontrar e documentar, o que dizer da eventual fusão, espécie 

de caldo sincrético, que num espaço, reúne tudo e todos num inovador cadinho de 

culturas laborais? Miragem investigativa, com toda a certeza! 

Objectivo do estudo 

O objectivo central da investigação – Condicionantes do dispositivo mediático 

na formatação de conteúdos multimédia: análise do dispositivo online do Serviço 

Público de televisão em Portugal e Espanha – é tentar compreender bloqueios, 

resistências, ameaças e impasses que poderão dificultar ou mesmo inviabilizar um 

desenvolvimento rápido dos media online, no caso concreto, os Serviços Públicos da 

RTP – Rádio e Televisão de Portugal e RTVE, Rádio Televisão de Espanha. 

Assim, pretende-se encontrar quais as regularidades, os ciclos, os dispositivos, 

o sistema comum à informação (televisão online) que configuram o conjunto de 

condicionalismos que, no nosso entender, não têm permitido concretizar o recente 

paradigma digital, associado à informação. 

Delimitação e relevância do tema 

A presente investigação toma como certa a constatação de que “La televisión 

abre sus ofertas a la capacidad interactiva, de navegación e hipermedialidad de 

internet. Nace el mundo de la televisión enriquecida com servicios paralelos, o 

hipertelevisión (…) ” (Cébrian Herreros, 2004:209). Deste modo, o terreno digital é o 
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pano de fundo de toda a investigação, espaço de reflexão, conceptualização e 

realidade empírica na qual se desenvolvem questionamentos e se buscam explicações 

para os mais recentes fenómenos binários associados ao suporte comunicacional 

televisivo. 

Assim, a escolha do tema reveste-se de uma tripla relevância: (i) questionar 

postulados de natureza teórica e argumentativa não assumidos e comprovados pela 

prática e rotina profissional; (ii) utilizar os portais informativos da RTP e RTVE como 

estudos de caso, assumindo a investigação uma dimensão ibérica audiovisual na 

perspectiva das concessionárias estatais; e, por último (iii,) evidenciar, 

fundamentalmente, aspectos que revelem grandeza e debilidades das operadoras de 

serviço público em Portugal e Espanha. Pelo exposto, considera-se que este estudo 

poderá contribuir para a reflexão dos assuntos mencionados, revestindo-se de alguma 

originalidade pela abrangência dos seus objectos de estudo. 

Por se tratar de um momento de transição entre modelos de natureza física 

diferenciada e com usos e impactos igualmente distantes, a (potencial) sociedade em 

rede que abordaremos é a que regista profundas alterações na produção, 

apresentação e consumo de conteúdos televisivos. Temos, a montante, uma 

configuração assente em pressupostos baseados numa comunicação de “muitos para 

muitos” e já não de “um para muitos”, o que altera a arquitectura da construção da 

fisionomia televisiva, os seus aspectos organizativos e instrumentais, as gramáticas e 

narrativas programativas e jornalísticas e, naturalmente, os modos de interagir com a 

nova “caixa”, ou seja, as novas formas de recepção. 

Tendo em conta que o objecto de estudo se encontra em constante mutação, 

adaptabilidade e construção, este trabalho procura fixar um momento respeitante à 

sua realidade. Assim, as vantagens e limitações do estudo são imediatas: ao tentar 

registar um momento específico, o objecto torna-se verdade exclusivamente nas 

coordenadas espaciais e temporais definidas. As limitações dizem respeito à 

mutabilidade geral dos fenómenos que envolvem a net e todas as experiências que 

decorrem no seu suporte, no caso concreto, o encontro entre a plataforma digital em 

rede e o suporte televisivo. As perspectivas de análise fazem eclodir um número 

impressionante de abordagens à investigação. Cebrián Herreros constata que “Es 
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outro campo abierto a la investigación comunicativa com múltiples dimensiones que 

van desde el diseño de los sitios Web de cada cadena hasta las informaciones 

recogidas en los mismos, las promociones de sus programas, los hiperenlaces y la 

capacidad de interactividad y navegación. Es outra faceta de su presentación 

corporativa y de la expansión comercial y de marketing” (2004:209). 

Os pressupostos investigativos inscreveram-se numa perspectiva teórica em 

que se procura colocar em conexão problemáticas e conceitos de diferentes 

quadrantes científicos e ideológicos muitas vezes contraditórios entre si, alicerçados 

numa atitude de escuta e de reflexividade; numa tentativa da compreensão dos 

sentidos, num exercício entre a descrição dos factos e a sua interpretação, entre a 

implicação e o distanciamento teórico. Umberto Eco, no questionamento sobre qual a 

melhor resposta face a investigar temas antigos ou temas contemporâneos, deixa um 

dos conselhos mais sábios: “trabalhai sobre um contemporâneo como se fosse um 

antigo e sobre um antigo como se fosse um contemporâneo” (2007:43). 

Formulação do problema 

Partimos do pressuposto de que as práticas de quem produz informação e os 

hábitos de quem a consome estão ainda formatados por um registo que tem mais de 

convencional do que digital, sendo por isso um obstáculo decisivo à produção de 

conteúdos online e à sua fruição completa pelo (s) público (s). Regista-se uma clara 

fronteira entre um sistema tradicional, associado a uma narratologia clássica (com 

princípio, meio e fim) e tradição oral e o sistema da modernidade assente no 

dispositivo digital caracterizado pela pulverização da narratividade em suportes, 

linguagens, escritas e instrumentos. Pretende-se, por isso, identificar o conjunto de 

variáveis que se constituem como um bloqueio a um desenvolvimento mais amigável 

dos conteúdos e das tecnologias digitais interactivas. Deste modo, pretende-se discutir 

em torno dos principais modelos comunicacionais, procurando-se, através de um olhar 

interpretativo, não só sistematizar o conhecimento e reflexão produzidos até ao 

momento, mas também problematizar e equacionar perspectivas sobre os estudos 

que envolvem a televisão no suporte internético. 
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Definição da problemática 

Estima-se que, do ponto de vista de quem gere e produz informação nas 

redacções, possa existir um conjunto de questões ainda não completamente resolvidas 

e assumidas, e que funciona como bloqueio à implementação do recém-chegado 

modelo binário. Deste modo, entende-se que o trabalho realizado nos portais da RTP e 

RTVE não cumpre, as características do paradigma digital, ou seja o conjunto de 

potencialidades emergentes da Internet, pelos motivos que sinteticamente 

preconizamos4: 

 Falta de cultura digital na estrutura organizacional das empresas de 

comunicação;  

 Falta de massa crítica a vários níveis: gestão, redactores, consumidores; 

 Falta de preparação técnica adequada dos seus gestores;  

 Reduzida sensibilidade dos seus gestores para o aproveitamento dessas 

potencialidades;  

 Escassez de preparação técnica adequada dos seus editores e jornalistas;  

 Reduzido interesse dos editores e jornalistas em apostar no jornalismo online;  

 Desconhecimento generalizado dos novos fenómenos digitais; 

 Iliteracia tecnológica (suportes e ferramentas hipermédia, multimédia, etc.); 

 Escassez de recursos humanos; 

 Escassez de recursos técnicos (hardware e software); 

 Receios de implicações legais e políticas (?); 

 Receio de que os visitantes/utilizadores não valorizem a aplicação ao jornalismo 

das novas potencialidades; 

 Condicionantes de natureza financeira (receios de encarecimento do produto 

final); 

                                                

 
4
 Parte das hipóteses aqui referenciadas resultam das leituras dos trabalhos desenvolvidos por Nunes 

(2000), Bastos (2000), Castanheira (2004) e Zamith (2006). 
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 Débil valor acrescentado nas edições electrónicas de informação; 

 Falta de ensino/formação específica. 

A antevisão deste cenário traduz-se, esquematicamente, nas consequências 

que seguidamente postulamos:  

 Escassez de conteúdos jornalísticos multimédia; 

 Baixa interactividade; 

 Fraca rentabilização do arquivo de conteúdos (suporte áudio e vídeo, notícias 

escritas, fotografias);  

 Baixo ritmo de actualização, pese embora a ausência de periodicidade;  

 Escassas possibilidades de personalização de conteúdos. 

Hipótese (s) 

O elenco de variáveis de hipótese procura esclarecer porque é que havendo (i) 

disponibilidade das tecnologias, (ii) formação específica nas áreas do jornalismo e 

novos media, (iii) aparente disponibilidade dos jornalistas para terem um desempenho 

qualitativamente mais aprofundado das dinâmicas do multimédia interactivos, a 

radicação do digital nos conteúdos se processa de modo mais complexo e lento do que 

o discurso faz crer. Neste sentido, questionamos se a prática desmente a teoria, se os 

modelos teóricos são baseados em aproximações do género da utopia ou dos modelos 

ideais desconhecedores de práticas profissionais. Pretende-se diagnosticar o que 

justifica o desfasamento entre os modelos criados e a prática profissional. 

Estrutura conceptual 

O trabalho realizar-se-á em torno dos seguintes eixos fundamentais:  

1. Contextualizar e analisar o(s) sistema(s) de media tendo por base a sua evolução 

histórica, acentuando o conceito de público, como determinante para o 

entendimento da sua afirmação e protagonismo. Deste modo, pretende-se 

clarificar de que modo se legitima o serviço público, qual o novo quadro 

comunicacional e a estreita (?) relação existente entre consumidores e 
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produtores de informação, ou mais concretamente, a relação entre os vários 

prosumers; 

2. Rastrear e criticar as várias condicionantes e bloqueios à incorporação e 

desenvolvimento de modelos conducentes a um novo exercicío de produção de  

conteúdos para a web, em particular as notícias. São também objecto de análise 

os escassos factores de aceleração deste mesmo fenómeno, que, induzimos 

sejam residuais e de expressão limitada; 

3. Enquadrar e explorar a tendência de reconfiguração das redacções de media face 

à emergência da convergência organizacional. Eixo determinante para 

apresentar uma panorâmica sobre as mais expressivas experiências 

internacionais de reestruturação dos mecanismos de organização, de produção 

noticiosa, divulgação e interacção com os públicos.  

4. Repensar o  conceito de televisão face aos novos desafios, tendo por base 

designações enquadradoras – paleo, proto, neo e pós-tv. Antecâmara das 

questões específicas do serviço público e a sua relação com  o online, pretende-

se apresentar um conjunto de contributos que permitam repensar e refundar o 

conceito de televisão; 

5. Os dois últimos eixos prendem-se com (i) a integração do serviço público no ecrã 

digital, as alterações nas estruturas organizativas e nos ciclos de produção 

informativos; a análise dos estudos de caso, os portais e as rotinas das redacções 

da RTP  e RTVE.   

Transformando este objectivo numa formulação mais operacional poderá ser 

traduzido num conjunto de três questões essenciais: 

1. Quais as principais diferenças entre os sistemas de media tradicionais e a 

importância da técnica na evolução das várias formas de fazer jornalismo? 

2. Qual o impacto do fenómeno da convergência de meios nas operadoras 

audiovisuais do Estado (Portugal e Espanha)? 

3. Qual o Serviço Público prestado pelas operadoras através da sua dimensão 

online? 
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Assim, o trabalho encontra-se estruturado em sete capítulos que passamos a 

apresentar: 

Capítulo 1 - A instrução da investigação 

Capítulo 2 - Os media e os públicos 

Capítulo 3 - Condicionantes do dispositivo mediático na formatação de 

conteúdos jornalísticos online – factores de bloqueio e de aceleração  

Capítulo 4 - Reconfiguração das redacções de media  

Capítulo 5 - A(s) nova(s) televisão(ões) 

Capítulo 6 – Portais, Web 2.0 e ciclos de produção informativa 

Capítulo 7 - Análise dos portais da RTP e RTVE: contributos para um retrato 

ibérico das operadoras concessionárias de serviço público audiovisual   

A confluência registada, obriga a que as investigações sobre os media online, 

forçosamente, tenham que incidir não apenas sobre o objecto central, mas também 

sobre um conjunto de variáveis que compõem um vasto e complexo universo 

catalizador de dispositivos. Assim, a presente investigação, aborda, sequencialmente, 

(i) os media e os públicos; (ii) as condicionantes do dispositivo mediático na 

formatação de conteúdos jornalísticos online; (iii) a reconfiguração das redacções de 

media; (iv) a (s) nova (s) televisão (ões); o serviço público de televisão em Portugal e 

em Espanha e as suas estruturas organizativas; e, por último, a (v) a análise dos 

estudos de caso – RTP e RTVE, através dos portais e das suas rotinas internas, de modo 

a obter um retrato ibérico das operadoras concessionárias de serviço público 

audiovisual. 

Metodologia 

Selecção de técnicas (enfoque qualitativo, observação directa (não 

participante, entrevista e questionário) 

No que diz respeito a preocupações de carácter metodológico, a investigação, 

irá procurar: 

(i). Analisar o contexto histórico em que a problemática se insere; 
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(ii). Desenvolver estudos de campo recorrendo a inquéritos por questionário e 

entrevistas a entidades e protagonistas directamente relacionados com a 

migração dos media para o digital, com o objectivo de validar o conjunto de 

variáveis condicionantes; 

(iii). Efectuar o cruzamento da informação obtida, reveladora do grau de importância 

das diferentes variáveis, bem como das condicionantes do dispositivo mediático 

na formatação de conteúdos online. 

No campo em que se situa a investigação, as ciências sociais (Almeida e Pinto, 

1986), a implementação do estudo socorre-se de diferentes contributos e métodos 

investigativos comuns aos seus diversos ramos, valorizando o convívio com referências 

múltiplas de forma a procurar respostas às questões essenciais colocadas pela 

complexidade da temática. Assim, procurar-se-á reunir os contributos, entre outros, da 

história dos media, bem como das problemáticas e novas perspectivas que se colocam 

nos campos emergentes da comunicação e do jornalismo, em particular. 

A metodologia a utilizar centrar-se-á numa abordagem qualitativa (Lessard-

Hérbert, Goyette e Boutin, 1994), através da realização de inquéritos por questionário 

e entrevistas em profundidade a um conjunto diversificado de actores. 

Assim, do ponto de vista de recolha de informação pretende-se recorrer (i)) à 

bibliografia sobre os temas em estudo; (ii) a documentos e publicações oficiais, 

nacionais e internacionais relacionados com as problemáticas em estudo; (iii) a 

contactos, questionários e entrevistas com entidades, instituições e personalidades 

ligadas aos temas que são objecto da investigação. A revisão da literatura, que conduz 

e suporta o estado da arte, mostra qual o conhecimento científico de maior relevância, 

produzido sobre este assunto. Salienta-se que, na presente fase, o problema 

fundamental que motivou a pesquisa ainda não tinha sido aprofundadamente 

abordado, logo ainda não resolvido do ponto de vista académico. A quantidade e a 

diversidade de fontes e documentos constituíram-se tarefas complexas e difíceis de 

gerir, principalmente pela repetição de enfoques e algum mimetismo das 

investigações encontradas. No entanto, é de notar que, de entre a generalidade de 

vozes tecno-optimistas e que pautam o discurso por cenários de grande euforia, 

confrontam-se contributos igualmente entusiasmantes contra as tendências e as 
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correntes dominantes de pensamento. Oportunidade maior para, na análise dos dados 

da literatura da especialidade, quer em termos parciais, quer globais, se recorrer à 

triangulação da informação recolhida.  

O desenvolvimento do trabalho assenta, naturalmente, na base da participação 

e da negociação com o orientador da investigação, na qual os diferentes tipos de 

modificações a este projecto estarão condicionados pelo decorrer da pesquisa e pela 

reflexão conjunta acerca dos diferentes tipos de decisões que se forem tomando. 
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“Fazer uma tese significa recrear-se e a tese é como o porco: não deita nada fora” 

Umberto Eco, 2007 

CAPÍTULO 1 
A INSTRUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

 

1.1 Metodologia(s) 

Uma investigação não tem obrigatoriamente de começar com um problema e 

terminar com uma descoberta sensacional, que eventualmente, implique a resolução 

do problema inicial. Porém, é necessário haver um facto, um acontecimento que 

desperte o interesse para a realização de um trabalho desta natureza. É nessa 

perspectiva que surge esta análise, cujo ponto de partida desta investigação remete 

para duas tarefas  fundamentais: a análise ao trabalho desenvolvido por ambas as 

operadoras na plataforma online e o confronto dessa actividade com os padrões de 

referência no que ao exercício do Serviço Público diz respeito.  

Nesta etapa, explicar-se-ão as opções metodológicas utilizadas para a 

realização desta investigação, bem como os sujeitos de estudo e as técnicas e 

instrumentos de análise usados para a recolha e tratamento da informação. 

1.2 Os sujeitos do estudo 

A presente investigação tem como estudo de caso as televisões operadoras de 

serviço público em Portugal e Espanha, RTP e RTVE, centrando-se exclusivamente na 

sua vertente online. Ou seja, os portais são o produto objecto de análise, sendo 

analisados numa tripla visão: (i) a sua presença através da internet (acessibilidades, 

funcionalidades, etc.), (ii) as rotinas de produção da redacção multimédia (planificação, 

gestão, etc.) e a (iii) análise dos perfis dos profissionais envolvidos (directores, 

editores, jornalistas, webdesigners e estagiários). 
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Deste modo, a pesquisa suportou-se em metodologias distintas, de acordo com 

cada um dos ângulos de abordagem, como teremos oportunidade de explicitar mais 

adiante, neste capítulo. O trabalho de investigação foi realizado em dois momentos 

diferenciados temporalmente, a recolha de informação dos portais decorreu entre 1 

de Janeiro e 30 de Março de 2009. A vertente empírica junto das redacções 

multimédia decorreu, no caso da RTP, de 1 a 15 de Junho, e de 16 a 31 de Junho, na 

RTVE, em Madrid. Esta última fase permitiu um contacto directo com os profissionais e 

a consequente aplicação das entrevistas (ver Apêndice B) e a tentativa de aplicação de 

Questionários (ver Apêndice A). 

1.2.1 RTP – Rádio e Televisão de Portugal 

Historicamente o domínio rtp.pt é registado a 28 de Maio de 1993, mas será 

dois anos mais tarde, em Novembro de 1995 que a televisão pública portuguesa 

inaugura a sua página na internet. A RTP foi a primeira estação televisiva nacional a ter 

uma presença na internet, tendo-se seguido a TVI (registo oficial do domínio a 17 de 

Novembro de 1995) e por último a SIC a 29 de Maio de 1998. Se a formalização da RTP 

data de 1993, já a RDP – Rádio Difusão Portuguesa surge em Novembro de 1995 

(Granado, 2002), destacando-se, historicamente, a televisão pública do órgão 

radiofónico do Estado na aventura pela galáxia digital. 

Desde essa altura, e passados mais de 10 anos, o site, entretanto transformado 

em portal tem tido vários rostos (consoantes as alterações de identidade gráfica e 

mudanças na gestão) mas sempre tem acumulado e aperfeiçoado os seus conteúdos e 

funcionalidades. 

Acessível através do endereço www.rtp.pt, a presença da operadora 

portuguesa é uma extensão do formato clássico de televisão, com as especificidades 

próprias do meio internet. Compete ao Gabinete Multimédia, a gestão do portal da 

RTP, que é coordenado por Francisco Teotónio Pereira, tendo sido inicialmente 

dirigido por Clara Alvarez. A equipa é constituída por um Coordenador e um director 

executivo. Em termos organizativos, o portal é alimentado, do ponto de vista dos seus 

conteúdos, pela Redacção Multimédia que é constituída por um Coordenador e por 

seis jornalistas. 
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Figura 1 - Esboços da página web da RTP 

 

Fonte: Redacção Multimédia da RTP 
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Durante quase uma década, o site da RTP reflectiu uma lógica de diferenciação 

entre os órgãos de comunicação social do Estado, não evidenciando qualquer 

estratégia de confluência. Em 2004, a Rádio e Televisão de Portugal lançava o novo 

site5 e apresentava-o nos seguintes termos: 

 Reúne de forma integrada toda a oferta de conteúdos da RDP e da RTP e com 

uma imagem renovada; 

 Destaque para os conteúdos infantis, com uma área especialmente destinada ao 

público mais jovem e onde é possível aceder a jogos e diversas actividades de 

carácter pedagógico; 

 Na área de conteúdos multimédia, o público pode aceder a emissões online 

assim como aos principais programas de rádio e de televisão, via web; 

 Contém também uma área de conteúdos adaptados destinada a cidadãos com 

necessidades especiais; 

 Visa a projecção e divulgação da produção de conteúdos em português em todo 

o universo da Lusofonia, uma comunidade constituída por mais de 220 milhões 

de falantes em português (Pereira, 2005). 

No panorama das televisões com expressão online, a RTP foi a mais visitada 

entre os sites de Tv durante 2009 (até à data de conclusão desta investigação, o que 

correspondeu a mais de metade do ano), mantendo uma tendência de consolidação. 

De acordo com os dados da Marktest (ano de 2008 e 2009), a RTP liderou durante todo 

o ano de 2009, intensificando uma tendência que era notória em 2008, destacando-se 

da TVI online em segundo lugar e da SIC online na terceira posição. 

1.2.2 RTVE – Rádio Televisão de Espanha 

Embora o registo dos domínios da rtve.es (26 de Setembro de 1995) e da tve.es 

( 27 de Junho de 1996)6 coincidam com o período alto da corrida à internet, no 

entanto, a sua presença, foi durante largos anos, incipiente e pouco ou nada 

                                                

 
5 O conceito gráfico do site foi concebido pela Brandia (2004), responsável pela imagem da Rádio e 
Televisão de Portugal e desenvolvido internamente pela equipa do Gabinete Multimédia da RTP, que, 
para além do site, opera igualmente nas plataformas iTV, Teletexto, SMS e conteúdos móveis. 
6
 Dados recolhidos junto das Relações Institucionais da RTVE e recebidos por e-mail a 28 de Julho de 

2009. 
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consentânea com o papel e as responsabilidades de uma operadora pública de 

televisão com deveres de Serviço Público. Em 1997, é criado o primeiro departamento 

de internet, afirmando-se como a primeira estrutura organizativa para os conteúdos da 

página web. 

Tal como se constata no Anexo 3 – Processo Gráfico do Portal da RTVE que, 

pese embora se encontre incompleto pela ausência de registos históricos por parte da 

empresa espanhola, apresenta-se claro que, ao longo de mais de uma década, o 

trabalho desenvolvido esteve bastante aquém de todas as potencialidades da 

plataforma digital, bem como do enorme património da televisão pública. 

Em 2007, é criada a Direcção de Meios Interactivos, iRTVE, situando-se, em 

termos hierárquicos ao mesmo nível que a RTVE e a RNE. Um ano depois regista-se a 

grande viragem, assumindo-se uma estratégia sustentada para o “canal internet”. A 

criação da iRTVE da Direcção de Meios Interactivos teve como objectivo, nas palavras 

do Presidente da estação, Luis Fernández, afirmar-se como líder de mercado – 

“Queremos convertir, en un plazo razonable, los nuevos medios interactivos de RTVE 

en una referencia en España y en el mundo de habla hispana. La nueva RTVE debe 

estar inmersa en todos los nuevos escenarios de la sociedad de información, con todas 

sus consecuencias. Para nosotros supone una obligación y un ilusionante desafío. Uno 

de los primeros pasos será la creación de un gran canal de noticias multimedia de 

referencia” (Fernández citado por RTVE, 2007, 10 Mayo). 

Deste modo, é vincado um período que podemos afirmar de “antes e depois”. 

A partir desta firme aposta, a RTVE passa a contar com um dispositivo de comunicação 

e de informação que alia uma imagem de modernidade às características potenciais 

dos meios online: acessibilidade, interactividade, participação, dinâmica, múltiplos 

conteúdos e liberdade de escolha.  

Desde 20 de Maio de 2008, que a presença da RTVE reflecte pressupostos de 

gestão nunca assumidos como prioritários pelos líderes do consórcio. A partir dessa 

altura a rtve.es (www.rtve.es) apresenta-se completamente renovada tendo sido 

lançados, designadamente, o Rtve.es/noticias (com actualização informativa 24 horas 

por dia, incluindo textos, fotos e gráficos, bem como vídeos e áudios provenientes dos 
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canais de televisão e das rádios) o TVE a la Carta, através do qual se encontra 

disponível a programação televisiva e radiofónica.  

Do ponto de vista organizativo, a iRTVE Medios Interactivos depende da 

Presidência da Corporação RTVE sendo dirigida por Rosalía Lloret7. Apostada em 

realizar um trabalho empresarial de “grande alcance”, a responsável deste canal 

“televisivo” pretende reconhecer que, após uma década de internet em Espanha, e em 

particular de jornalismo digital, sente a oportunidade e o privilégio de aceitar um 

desafio bem ambicioso: “La Corporación RTVE y la ‘marca’ iRTVE, tienen todas las 

posibilidades para lanzar en la Red, y en otro tipo de soportes interactivos, una oferta 

de contenidos atractiva, interesante y de calidad. Una propuesta creativa y original que 

aspire, además, a ser la más seguida y valorada por todo el público hispano. Creo que 

tenemos que ser ambiciosos y estar a la altura de la importancia y de la influencia que 

RTVE tiene como grupo audiovisual, dentro y fuera de España”(Lloret citada por RTVE, 

2007, 10 Mayo). 

A par da RNE e RTVE, o canal Medios Interactivos possui uma estrutura que se 

encontra subdividida em áreas chave para o seu desenvolvimento: 

 Informação e Conteúdos – Ricardo Villa  

 Desenvolve trabalho em áreas como Conteúdos e Entretenimento (Infantis e 

Programas), Conteúdos Informativos (Áudio e Vídeo, Portada e Última Hora), 

Conteúdos Móveis, Participação, Projectos e Teletexto 

 Design – Ismael Viajo (trabalha com um Adjunto de Maquetagem) 

 Desenvolvimento e Negócio – Francisco José Asensi 

 Técnica – Andrés Pedrera 

Subdivide-se em Desenvolvimento iRTVE e Sistemas iRTVE (os Sistemas são 

coadjuvados pelo Suporte Técnico iRTVE).  

                                                

 
7 Licenciada em Jornalismo (Universidade Complutense de Madrid), Rosalía Lloret possui master em 
Relações Internacionais (Instituto Ortega e Gasset), Jornalismo (Escola do El País) e Política Global 
(London School of Economics). Em termos profissionais foi Chefe de Conteúdos da primeira equipa do 
motor de portal Terra.es (Telefónica), esteve na fundação da Ya.com (T-Online, Deutsche Telekom), na 
qual ocupou a Direcção de Conteúdos e Serviços. Antes de assumir estas funções na RTVE desenvolveu 
trabalho de consultadoria para a criação da plataforma do jornal online 20minutos.es.  
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Para uma melhor compreensão da estrutura, o Anexo 9 – Organograma da 

RTVE e da iRTVE, detalha as relações hierárquicas de cada um dos seus componentes. 

Os Medios Interactivos estão concentrados em Madrid, como de forma pormenorizada 

se relata no Capítulo VI – Portais, Web 2.0 e Ciclos de Produção Informativa (sub-

capítulo Estrutura Organizativa da Redacção de Televisão Online).  

Em Espanha, a internet conseguiu destronar a televisão, até agora rainha dos 

lares e usurpadora do tempo. Dados de Dezembro de 2008 revelam que os internautas 

estão ligados à rede 12,1 horas por semana, face às 11,7 horas que os telespectadores 

dedicam ao televisor. O El Pais titulava que “Los españoles ya pasan más tiempo en 

Internet que viendo la televisión” (Fernández, 2008, 12 Dic.), socorrendo-se de um 

estudo da EIAA - Mediascope de la Asociación Europea de Publicidad Interactiva.  

Apesar dos atrasos no desenvolvimento e investimento tecnológico, o estudo 

realizado através de 9000 entrevistas em 10 países coloca os internautas espanhóis 

acima da média dos europeus no que diz respeito ao tempo dispensado à internet. Os 

18,4 milhões de utilizadores, tal como referido, consomem 12,1 horas por semana de 

net contra a média de 12 horas dos restantes países inquiridos. 

Os hábitos ao longo do dia também se encontram tipificados, sendo este o 

retrato mais aproximado da realidade da dieta de media: (i) entre as 6hs:00 e as 

10hs00 a rádio e a imprensa são os meios mais consumidos; (ii) a televisão ocupa a 

liderança no período nocturno (67%); cabendo à (iii) internet o período alto entre as 

17hs00 e as 21hs00 con 47% dos inquiridos, acentuando-se a tendência nocturna 

(39%). O estudo refere que o consumo de internet é, ao longo do dia, "heterogéneo e 

constante". O fenómeno de consumo reside ainda na duplicidade existente entre 

quem consome televisão e internet simultaneamente, principalmente nos jovens entre 

os 25 e os 34 anos. Genericamente, 34% dos jovens europeus dizem ter este hábito, 

subindo significativamente em Espanha, onde os valores se situam nos 37%.  

Sumariamente, o estudo referido dá ainda conta que são crescentes as 

sinergias entre as mensagens publicitárias que se encontram na televisão e na net, 

dada a simultaneidade de consumo; as comunicações móveis revelam novos usos (32% 

usa os telemóveis para aceder ao correio electrónico (15%), ligação à internet (10%) e 

serviço de mensagens (7%); é bastante expressivo o crescimento das redes sociais 
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(47% em Espanha contra 41% nos restantes países), bem como da prática de download 

(37% contra 26%). 

1.3 Técnicas e Instrumentos de Análise 

1.3.1 Análise comparativa/qualitativa dos conteúdos 

A pesquisa como objectivo último procura apresentar uma análise de natureza 

qualitativa dos portais de ambas as televisões de modo a constatar (i) características 

formais, (ii) diversidade de instrumentos e conteúdos e (iii) por último, inferir do 

serviço público online de cada um dos operadores. Assim, dado o objecto, entendemos 

serem as metodologias de natureza qualitativas as que melhor servem os propósitos 

do estudo, que vai para além de um conjunto de técnicas de recolha de dados mas que 

se assumem como “un modo de encarar el mundo empírico” (Taylor e Bogdan, 

1994:20). 

De forma sintética, passaremos a fundamentar cada uma das opções, não sem 

antes referir que os dados recolhidos surgem no momento adequado, sistematizados e 

sintetizados em diversos registos, tendo em conta a sua relevância e a facilidade de 

apresentação e leitura: tabelas, quadros, gráficos e esquemas são usados para facilitar 

a compreensão do estudo.  

Com o objectivo de analisar aprofundadamente os dois portais, na busca de 

elementos e respostas à presente investigação, utilizaram-se metodologias distintas, 

designadamente a aplicação das técnicas de pesquisa que passaremos a 

contextualizar: 

(i). Análise comparativa/qualitativa dos conteúdos 

(ii). Estudos de Caso 

(iii). Observação Directa (não) participante 

(iv). Observação Indirecta participante 

Inquérito por entrevista  

Inquéritos por questionário. 
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A escolha do(s) processo(s) metodológico(s) a utilizar em investigação, é 

condicionada e limitada pela consideração de variáveis, resultantes da concessão do 

projecto, das características do objecto de estudo e sobretudo das circunstâncias e 

perspectivas de análise. A reflexão e consideração destas variáveis, está na base da 

tomada de decisão, sobre qual o processo metodológico adequado e que permita o 

sucesso e validação da investigação em curso.  

Pelo exposto deve ser missão do investigador encontrar um modelo de análise 

conceptual, que permita a representação mental de um sistema real, da sua estrutura 

e do seu funcionamento, de acordo com Gimeno e Perez, eds. (1985). 

Este processo de tomada de decisão, quando nos propomos efectuar uma 

investigação social, pode, segundo Charles Ragin (1994), ser efectuada segundo três 

estratégias diferentes, nomeadamente:  

Extensiva – Em que o investigador se centra em métodos quantitativos, e com 

esta abordagem identifica, no objecto de estudo, padrões ou representatividades, 

estando o enfoque da investigação no recurso à generalidade e na redução das 

variáveis de estudo. Considera o autor que “o ponto de partida de uma análise 

extensiva é a ideia de que o melhor caminho para compreender os padrões básicos, 

bem como os seus relacionamentos, é examinando o fenómeno em muitos casos.” E 

clarifica que “os métodos quantitativos são mais adequados quando se abordam 

diferenças através de uma grande número de casos”, os quais “proporcionam uma 

forma directa de implementar o interesse do investigador em padrões gerais.” 

Método comparativo – Nesta estratégia Ragin (1987:1), que cita Swanson 

(1971:145), afirma, que “pensar sem comparar é impensável.” Este método “examina 

padrões de semelhanças e diferenças entre um número moderado de casos (…) que 

pode ir até cinquenta ou mais.” Porém, de acordo com o autor, nesta estratégia “o 

número de casos é limitado na medida em que uma das principais preocupações da 

investigação comparativa é estabelecer similaridades entre cada um dos casos 

incluídos no estudo.” Esta abordagem comparativa, que beneficia a diversidade de 

factores, instiga um investigador numa pesquisa e análise com o intuito de, entre os 

diversos casos em estudo, encontrar e catalogar diversas tipologias, de acordo com 

aquilo que se pretende estudar. Desta forma, Ragin (1994:129) afirma ainda que a 
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abordagem comparativa “pode ser usada para encontrar uma forma simples de 

representar a diversidade de padrões existentes na variedade de casos (…), 

identificando semelhanças dentro de subconjuntos de casos e que os distinguem de 

outros subconjuntos.” Atendendo às características enunciadas, esta é a estratégia 

utilizada no presente processo de investigação. 

Estudo de Caso – Abordagem de cariz mais intensivo.  

1.3.2 Estudos de caso 

De uma panóplia de propostas conceptuais existentes, Jorge Pedro Sousa, 

entende que “os estudos de caso são, normalmente, pesquisas descritivas em que 

vários métodos e técnicas são combinados (desde a observação participante, às 

entrevistas, inquéritos, etc.) para investigar aprofundada e sistematicamente uma 

pessoa, um grupo, uma organização ou uma determinada ocorrência no seu contexto, 

dentro de um período determinado de tempo (normalmente dilatado). Apesar de os 

estudos de caso serem particulares, tornando difícil a generalização dos resultados e 

conclusões, a multiplicação de estudos de casos similares com resultados semelhantes 

permite obter evidência suficiente para afirmar com clareza “verdades” científicas e, 

assim, chegar a leis prováveis” (2006:322)  

Contudo, os benefícios enumerados desta metodologia no resultado final da 

investigação, não são suficientes para que a essência da sua definição seja partilhada 

por todos os teóricos, para Bell (1997:22), que cita Adelman, “o estudo de caso tem 

sido definido como sendo um termo global para uma família de métodos de 

investigação que têm em comum o facto de se concentrarem deliberadamente sobre o 

estudo de um determinado caso.” 

Existem contudo diferentes perspectivas da definição deste método, Jean 

Hartley (1994: 12) não considera o estudo de caso um método de investigação mas sim 

“como uma estratégia de pesquisa.” Para o autor “o estudo de caso consiste numa 

investigação detalhada, muitas vezes efectuada com dados recolhidos num período de 

tempo, de uma ou mais organizações ou grupos com organizações, com vista a 

promover uma análise do contexto e dos processos envolvidos no fenómeno em 

estudo.”  
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Semelhantes incertezas tem Hamel, Dufour e Fortin (1993:1) na classificação do 

estudo de caso, chegando a interrogar-se se este é um método ou uma abordagem, e 

informa que a “sociologia francesa descreve-o como uma abordagem monográfica” 

que pode “englobar diversos métodos”. Não deixa no entanto de reconhecer que 

“apesar de ser mais apropriado definir estudo de caso como uma abordagem, o facto é 

que o termo case method sugere que é de facto um método.”  

Numa outra interpretação Goode e Hatt (1969:422) consideram que o estudo 

de caso “não é uma técnica específica” mas sim “um meio de organizar os dados 

sociais preservando o carácter unitário do objecto social estudado.”  

Atento nas diferentes perspectivas apresentadas, mas pela necessidade de 

sustentar  a presente investigação social, deve realçar-se a opinião de Greenwood 

(1965:331), que defendendo o método de estudo de caso, considera-o nos seguintes 

termos: “consiste no exame intensivo, tanto em amplitude como em profundidade, e 

utilizando todas as técnicas disponíveis, de uma amostra particular, seleccionada de 

acordo com determinado objectivo (…) de um fenómeno social, ordenando os dados 

resultantes por forma a preservar o carácter unitário da amostra (…) com a finalidade 

última de obter uma ampla compreensão do fenómeno na sua totalidade.”  Este 

método, segundo o autor citado é caracterizado por três factores: a intensidade, que 

remete para a multiplicidade dos aspectos a explorar na análise; a flexibilidade, que se 

traduz na utilização mais ampla das técnicas disponíveis; e a quantidade de informação 

que esta metodologia permite obter.  

Ainda Jean Hartley (1994:226) refere que esta “é uma actividade heterogénea 

com uma grande escala de cobertura de métodos de pesquisa” através da qual vai “de 

um único estudo de caso a vários.” Neste sentido, acrescenta Yin (1989:52), que não 

existe nenhuma diferença substancial nesta quantificação de único e múltiplo, 

referindo que tanto o   “estudo de caso único como o estudo de caso múltiplo 

permanecem dentro da mesma estrutura metodológica.” 

O recurso ao método de abordagem intensiva deve ser assegurado quando é 

objectivo do investigador “construir uma representação decente através de um estudo 

em profundidade de determinado fenómeno”, como refere Ragin (1994), com a 

ressalva de que “os factores de cada caso são observados num contexto global”. Para o 
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autor esta abordagem, como método qualitativo, permite evidenciar a singularidade 

do objecto, ou objectos em análise. De acordo com Bogdan e Biklen (1994) o método 

qualitativo utiliza uma grande variedade de estratégias que partilham diversas 

características, sendo que os dados recolhidos são extremamente ricos em 

pormenores descritivos. As questões que se pretendem pesquisar através deste 

método são formuladas com o intuito de averiguar os fenómenos em toda a sua 

complexidade e num contexto natural, não sendo formadas através de variáveis 

diversas. É fundamentalmente uma metodologia descritiva no instante em que o 

investigador procura desbravar a realidade tal como ela é, não tendo a preocupação 

de modificá-la.  

No decorrer da investigação somos confrontados com dois paradigmas 

distintos, o naturalista - método qualitativo, e o racionalista - pesquisa quantitativa.  

O paradigma positivista foi, durante muito tempo, o método mais utilizado no 

estudo de quase todas as ciências sociais, estando a sua estrutura apoiada em três 

princípios fundamentais. A unidade da ciência, a utilização de uma metodologia de 

investigação própria das ciências exactas e a investigação e a procura de leis gerais, 

são, de acordo com Pourtois e Desmet (1988), os pilares deste paradigma que é 

caracterizado por uma metodologia de investigação que privilegia a explicação causal, 

baseando-se essencialmente em métodos quantitativos. 

De acordo com Almeida e Pinto (1986:62), “a tradição empirista-positivista 

implica a perspectiva de que a pesquisa constitui o registo neutro e passivo do que a 

‘sociedade’ e a ‘natureza’ dizem a quem as souber e quiser ouvir. A investigação, 

naturalmente armada de uma instrumentalidade técnica mais ou menos sofisticada, 

desdobrar-se-ia numa sucessão de fases autónomas e a teoria aparece subordinada – 

exterior e posterior – à recolha dos “dados”: resulta da indução-depuração da 

evidência empírica.” 

Já o paradigma naturalista, também designado por investigação interpretativa, 

remete-nos para métodos e dados qualitativos. Além de questionar o conceito de 

causalidade, na qual são privilegiados a compreensão e o sentido dos dados 

recolhidos, a investigação interpretativa enfatiza ainda a descrição, a indução, a teoria 

fundamentada e o estudo das percepções pessoais (Bogdan e Biklen, 1994). 
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Relativamente à indução, Diniz (1994:41) refere que numa investigação “parte-se de 

deduções de uma teoria para a sua verificação e como método de descoberta é um 

método que tem de basear-se num conjunto de elementos, pensamentos designados 

de crenças racionais.” O autor, que se baseia em Rescher (1980), salienta ainda que “a 

indução pelo seu uso cria mecanismos de confirmação A uniformidade dos fenómenos 

e da sua representação, ou seja, a recolha ontológica e sistemática, são elementos 

importantes na descoberta.” Ainda de acordo com Diniz (1994:47), “a indução 

constrói-se na falta de informação, o que acontece sempre que o estudo do campo de 

investigação origine um custo elevado e não permita a total recolha da informação 

necessária para construir certezas, ou então porque aquela não está disponível.” A 

indução é ainda um método correcto nas situações de escassez de informação, ou de 

custo de análise elevado, medido em dinheiro e/ou tempo, em termos de tratamento 

e ordenação. 

De acordo com a dupla de autores Taylor e Bogdan, os enfoques de natureza 

qualitativa radicam nos seguintes pressupostos: 

1. “La investigación cualitativa es inductiva (…) 

2. El investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística; las 

personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino 

considerados como un todo (…) 

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de su estudio (…) 

4. Tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas 

mismas (…). 

5. El investigador cualitativo suspende a aparta sus proprias creencias, perspectivas 

y predisposiciones (…) 

6. Para ele investigador cualtitativo, todas las perspectivas son valiosas (…) 

7. Los métodos cualitativos son humanistas (…) 

8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación (…)  
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9. Para el investigador cualitativo, todos os los escenarios y personan son dignas de 

estudio (…). 

10. La investigación cualtitiva és un arte (…). Se siguen lineamientos orientadores, 

pero no reglas. Los métodos sirven al investigador; nunca es el investigador el 

esclavo de un procedimiento o técnica” (1994:20-23). 

Estabelecendo-se a necessidade de recolher diversos tipos de informação e 

com graus de profundidade também diferenciados, entendeu-se utilizar recursos 

metodológicos que melhor se adaptem ao objecto. Jorge Pedro Sousa (2006) defende 

que o acto de pesquisar é compatível com a combinação de vários métodos e técnicas 

de investigação. E nesse sentido, o processo é construído tendo por base as várias 

interrogações e os instrumentos encarados como adequados e eficazes.  

Dado que a “população considerada é muito reduzida e pode ser integralmente 

estudada”, optou-se por analisar a totalidade da população envolvida dada a 

relevância em contactar e reunir dados por parte da população visada, ou seja, o 

“conjunto de elementos constituintes de um todo” (Quivy e Campenhoudt, 1992:162).  

1.3.3 Instrumentos de observação 

Encontrados os sujeitos de estudo foi elaborada uma Grelha de Análise ao 

Portal da RTP e RTVE (Anexos 3 e 4), de modo a reunir as informações consideradas 

fundamentais para a caracterização de cada um dos portais. Para a sua apresentação e 

interpretação, optou-se por, em vez de descrições em separado, apresentar uma 

análise comparativa. Deste modo, os resultados obtidos pela grelha de registo são 

mostrados de forma descritiva e sistematicamente colocados em confronto, daí 

resultando um discurso crítico e reflexivo sobre a realidade observada. 

A observação externa reuniu informações tendo por base os seguintes 

enfoques: 

a) Área de Identificação da Identidade 

b) Área de Produtos: Informativos, Documentais,  
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c) Área de Serviços Web: Acesso à Informação, Participação Interactiva, 

Multimédia, Personalizados, Entretenimento, Comerciais, Complementares e 

Monitorização do Sistema; 

d) Observações. 

A esta grelha juntou-se uma outra – Grelha de Avaliação às Redacções da RTP e 

RTVE (Anexos 5 e 6), que teve como objectivo fundamental determinar as variáveis 

sobre o grau de convergência de cada uma das estruturas de trabalho informativo. 

Com o intuito de caracterizar mais detalhadamente cada portal, sob o ponto de visto 

enunciado, foram tidos em conta os seguintes parâmetros de análise: 

a) Informações gerais, polivalência profissional, colaboração, relações entre 

redacções, polivalência no meio, distribuição; 

b) Tipo de colaboração; 

c) Polivalência nos media; 

d) Distribuição; 

e) Relacionamento entre as redacções; 

1.3.4 Observação Directa (não) participante 

Na tentativa de obter um olhar próximo, atento e directo das rotinas e 

produção informativa, optou-se por desenvolver parte da investigação in su situ, 

através da observação directa (não) participante, ou seja, na terminologia de Quivy e 

Campenhoudt (1992:165) “observação directa” sendo aquela em que o “próprio 

investigador procede directamente à recolha das informações, sem se dirigir aos 

sujeitos objectos de interesse. Apela directamente ao seu sentido de observação”.  

Por seu lado, Taylor e Bogdan, consideram que, neste contexto de pesquisa, “la 

investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes 

en el milieu de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y 

no intrusivo” (1994:31)  

Trata-se de um método de estudo focado na recolha de dados directa e que 

proporciona uma visão mais fiel, autêntica e objectiva do ambiente das redacções, dos 

seus métodos e lógicas de funcionamento, entre outras acções de capital importância. 
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Sustenta Sousa (2000) que todas as rotinas se revestem de processos 

convencionais, regulares e algo mecanicistas. Neste sentido, obedecem a factores 

sócio-organizacionais embora difiram de organização para organização. A fábrica da 

informação não foge à linha de montagem de uma grande indústria, dotada de 

procedimentos rotineiros, convencionais e padronizados, na qual se buscam, editam e 

apresentam vários produtos de natureza informativa. 

Para melhor fixar as rotinas de gestão e produção informativas, elaborou-se 

uma grelha de avaliação com vista ao seu preenchimento através da observação 

directa. Deste modo, solicitou-se, à direcção de ambas as televisões, prévia 

autorização para executar o trabalho, descriminando nesse pedido igualmente a 

necessidade de aplicar questionários (redacção multimédia) e entrevistas (Direcção de 

Informação, responsável pelo Gabinete Multimédia) 

Após contacto telefónico e via correio electrónico, solicitando autorização para 

a recolha de informações e definindo os objectivos do estudo e o seu âmbito, foi 

sugerido um período de observação de uma semana (de segunda a domingo, de modo 

a englobar dias úteis e fim de semana, bem como vários turnos – manhã, tarde, noite e 

madrugada). 

As datas escolhidas, e aprovadas pelos directores, para observação participante 

e aplicação de questionários e entrevistas foram as seguintes: TVE, em Madrid, 13 a 19 

de Julho de 2009; e, RTP, em Lisboa, entre os dias 7 e 13 de Setembro de 2009. 

1.3.5 Observação Indirecta participante 
1.3.5.1. Entrevistas  

A entrevista e o inquérito por questionário inscrevem-se naquilo que Quivy e 

Campenhoudt descrevem como a observação indirecta, através da qual o 

“investigador dirige-se ao sujeito para obter a informação procurada” (1992:166). “Na 

realidade [esclarecem os autores], há aqui dois intermediários entre a informação 

procurada e a informação obtida: o sujeito a quem o investigador pede que responda e 

o instrumento constituído pelas perguntas a pôr” (1992:166). 

Esta é uma técnica que implica “reiterados encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 
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situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (Taylor e Bogdan, 

1994:101).  

Tendo por base formal apresentar “questões-chave”, o recurso a entrevistas 

procura, de uma forma detalhada e com assinalável profundidade, obter os dados mais 

pertinentes face ao estudo em apreço. Jorge Pedro Sousa considera que esta é uma 

técnica de pesquisa através da qual é possível obter “informações pormenorizadas e 

aprofundadas sobre valores, experiências, sentimentos, motivações, ideias, posições, 

comportamentos, etc. dos entrevistados”(2006:236). Torna-se oportuna a 

complementaridade com Quivy e Campenhoudt pois estes sustentam que as 

“perguntas que constituem o instrumento de observação [entrevista e questionário] 

determinam o tipo de informação que obteremos e o uso que dela poderemos fazer na 

análise de dados” (1992:187).  

Ainda de acordo com os autores, afirmam-se como principais vantagens, o (i) 

“grau de profundidade dos elementos de análise recolhidos” e a “(ii) flexibilidade e a 

fraca directividade do dispositivo que permite recolher os testemunhos e as 

interpretações dos interlocutores, respeitando os seus próprios quadros de referência 

(…)” (1992:195). 

Para o efeito, foi elaborado um guião de entrevista dirigido a destinatários bem 

definidos: Directores de Informação, Coordenadores Executivos, entre outros. 

Recorrer à colaboração de um painel de especialistas é justificado pelas seguintes 

razões: (i) insuficiência da bibliografia em responder a algumas questões capitais da 

investigação; (ii) apresentar contributos dos profissionais dos media e da esfera da 

academia de modo a confrontar diferentes posições sobre os assuntos inquiridos; (iii) 

obter contributos originais face à temática e interrogações propostas. Deste modo, 

através de correio electrónico, foram enviadas algumas questões (Anexos 12), dirigidas 

a um grupo de especialistas e profissionais da televisão pública portuguesa e 

espanhola, bem como a autores com obra publicada sobre o assunto central deste 

trabalho.  

 De modo a melhor identificar os entrevistados, as entrevistas previram ainda 

um campo comum destinado a obter dados pessoais (Nome, Idade, Naturalidade, 

Formação Académica e Experiência Profissional). As questões, entendidas como guia 
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temático e aplicadas com alguma flexibilidade, foram orientadas de modo a obter 

elementos sobre as seguintes realidades: (i) principais alterações ao nível da gestão 

dos meios, (ii) impacto na organização do grupo RTP/ corporação RTVE, (iii) impacto 

nos perfis e competências profissionais, (iv) impacto ao nível dos produtos oferecidos 

no portal, (v) condicionantes do dispositivo televisivo online à emergência do digital.  

Dada a extensão e a eventual complexidade de algumas questões, a entrevista 

foi aplicada directamente aos seus destinatários, pese embora se ter admitido em 

determinada fase do processo, o seu envio via correio electrónico. Sentiu-se 

necessidade de explicar de uma forma panorâmica o contexto da investigação e a 

importância dos dados recolhidos para a validação das hipóteses de trabalho que 

procuram sustentar a investigação. Aquando da planificação, entendeu-se oportuno 

realizar as entrevistas após a aplicação dos questionários a todos os profissionais da 

redacção multimédia de modo a, posteriormente, indagar os seus responsáveis por 

algumas das questões que, pela sua expressão, fossem de manifesta relevância. Se a 

aplicação das entrevistas foi acolhida por investigadores e profissionais, o mesmo não 

se aplica ao processo que envolveu os inquéritos As dificuldades entretanto surgidas, e 

oportunamente relatadas. darão conta das limitações sentidas no que diz respeito ao 

trabalho empírico. 
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Quadro 1 - Painel de Profissionais que responderam à Entrevista 

 Alexandre Brito, Coordenador da Redacção Multimédia da RTP, Portugal 

(televisão) 

 Andrés Pedrera, Director Técnico da Medios Interactivos da RTVE, Espanha 

 Catarina Rodrigues, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal 

 Eduardo Cintra Torres, Universidade Católica Portuguesa, Portugal  

 Elena Sánchez, Defensora do Espectador, Ouvinte e Usuário de Meios 

Interactivos da RTVE, Espanha 

 Fernando Zamith, Universidade Fernando Pessoa, Jornalista, Portugal 

 Francisco Rui Cádima, Universidade Nova de Lisboa , Portugal 

 Helder Bastos, Universidade do Porto, Portugal 

 Javier Díaz Noci, Universidade do País Basco, Espanha  

 João Canavilhas, Universidade da Beira Interior, Portugal  

 Josep Luís Micó Sanz, Blanquerna - Universidad Ramon Llull, Barcelona, 

Espanha 

 José Manuel Paquete de Oliveira, Provedor dos Telespectadores (RTP), Portugal  

 Luis Pinheiro, Responsável pela coordenação de proyectos de RTVE.es, Espanha 

 Pedro Brauman, Director do Centro Museológico e Documental da RTP, 

Portugal 

 Ramon Salaverría, Universidade de Navarra, Espanha 

 Ricardo Villa, Director de Informação e Conteúdos da RTVE.es, Espanha 

 
1.3.5.2 Inquéritos 

De acordo com Sousa (2006:335), “os inquéritos são instrumentos de pesquisa 

e visam a recolha de informações sobre ideias, afectos e comportamentos das 

pessoas”. Dada a quantidade de elementos e tendo em conta a extensão numérica das 

questões, entendeu-se ser este o recurso mais apropriado, tendo sido aplicado a 

jornalistas, editores e restante equipa da redacção web. A opção por um inquérito 

misto (características descritivas e analíticas) procura, simultaneamente, documentar, 

descrever e relacionar as variáveis do estudo.  
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Através deste instrumento, e de acordo com Quivy e Campenhoudt, temos 

“possibilidade de quantificar uma multiplicidade de dados” e de proceder à 

“verificação de hipóteses teóricas e à análise das correlações que essas hipóteses 

sugerem” (1992:190). 

Para a sua elaboração, concorreram, com graus de influência e importância 

variável, os estudos realizados por Bastos (2000), Díaz Noci (2007), Delicato (2008), 

tendo resultado um inquérito misto. Este tipo de inquérito mistura características do 

inquérito descritivo (tem como objectivo “documentar e descrever o que existe em 

determinado momento (Sousa, 2006:335) e do inquérito analítico que procura 

“descrever e explicar quais as razões para a ocorrência de determinados fenómenos” 

(2006:335). 

Do cruzamento das várias fontes resultou o Inquérito por Questionário que se 

encontra no Anexo 2 e que, genericamente, pretendeu ser um instrumento para obter 

as seguintes informações: (i) dados biográficos, (ii) integração online, (iii) posse e uso 

de internet no local de trabalho, (iv) avaliação do portal, (v) organização e 

convergência. 

1.4 Técnicas e instrumentos de análise 

De acordo com Almeida e Pinto (1986:55), “o desenvolvimento de 

procedimentos padronizados de recolha de informação sobre o real (como, por 

exemplo, as técnicas do inquérito por questionário, da entrevista, da análise de 

conteúdo) contribui, sem dúvida, poderosamente para que o processo da observação 

sociológica, em sentido amplo, se tornasse uma fase do trabalho científico cada vez 

mais sistemática e racionalmente controlada. Mas o avanço nesta direcção só é 

possível e efectivo através do contributo privilegiado de um outro elemento da prática 

científica: a teoria, entendida como um conjunto organizado de conceitos e relações 

entre conceitos substantivos, isto é, referidos directa ou indirectamente pelo real.” 

Desta forma, a pesquisa e a análise documental são os instrumentos 

primordiais a utilizar na recolha dos dados, tornando-se necessário também a 

elaboração de instrumentos apropriados para recolher informação, nomeadamente as 

grelhas de análise comparativa. A construção destes elementos de recolha de 
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informação, embora desenhados e elaborados de raiz, são baseados em outros já 

existentes, observados em diversos trabalhos académicos, pelo que foi feita uma 

adaptação dos mesmos.  

A pesquisa, nomeadamente através da observação e análise dos portais e das 

lógicas de funcionamento de cada uma das redacções constituem um dos 

instrumentos primordiais para a investigação. No entanto, a aplicação de inquéritos 

por questionário e a realização de algumas entrevistas direccionadas, figuram como 

recursos e desempenham um papel muito activo na obtenção de informação 

primordial e pouco explorada na óptica específica desta investigação. 

1.4.1 Análise SWOT 

De modo a tornar mais evidentes algumas das apreciações que são feitas ao 

longo do processo interpretativo e analítico, optou-se por recorrer à Análise SWOT( 

Lindon et al., 2004) ou Modelo de Harvard, pela clareza da sua grelha, pela sua 

simplicidade objectiva e por se tratar de uma ferramenta extremamente versátil. 

A Análise SWOT consiste na avaliação da posição competitiva de uma empresa 

no mercado. Para tal, recorre a uma matriz de dois eixos, sendo cada um deles 

composto por dupla variação: pontos fortes (Strengths) e pontos fracos da organização 

(Weaknesses); oportunidades (Opportunities) e ameaças do meio envolvente 

(Threats). A sua elaboração implica uma grelha de variáveis sobrepostas, traduzindo-se 

num sistema amigável e de grande clareza visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Quadro 2 – Diagrama da Análise SWOT 

 
ANÁLISE INTERNA 

S (Strenghs) 
Pontos Fortes 

W (Weaknesses) 
Pontos Fracos 

A
N

Á
LI

SE
 E

X
TE

R
N

A
 O (Oportunities) 

Oportunidades 

SO (maxi-maxi) 
 
Tirar o máximo partido dos 
pontos fortes para aproveitar 
ao máximo as oportunidades 
detectadas. 

WO (mini-maxi) 
 
Desenvolver as estratégias que 
minimizem os efeitos negativos 
dos pontos fracos e que em 
simultâneo aproveitem as 
oportunidades emergentes. 

T (Threats) 
Ameaças 

ST (maxi-mini) 
 
Tirar o máximo dos pontos 
fortes para minimizar os efeitos 
das ameaças detectadas. 

WT (mini-mini) 
 
As estratégias a desenvolver 
devem minimizar ou ultrapassar 
os pontos fracos e, tanto 
quanto possível, fazer face às 
ameaças. 

Fonte:  Santos, 1990 

Esta ferramenta implica uma análise a dois tipos de factores, internos e 

externos, devendo ser monitorizados permanentemente:  

Internos (Forças e Fraquezas) – Corresponde a um olhar de dentro para dentro, 

se efectuado por membros da própria organização ou, de fora para dentro, se 

solicitado a empresa ou colaboradores externos. Potenciar os aspectos fortes e 

controlar ou minimizar os negativos são duas consequências a retirar da análise 

realizada. A determinação absoluta dos factores que se enquadram em “Forças” e em 

“Fraquezas” é, por vezes, de difícil definição. Indicadores como a mutabilidade das 

organizações, do mercado, da tecnologia e da concorrência provocam inevitáveis 

alterações na leitura dos factores, validando apenas um momento específico. 

Externos (Oportunidades e Ameaças8) – Por corresponder a contextos externos, 

logo presumivelmente, fora do controlo total da organização, devem ser lidos como 

sinais importantes à superação de problemas e à captação de oportunidades. A sua 

avaliação compreende os denominados Ambiente geral ou Macroambiente (contextos 

que afectam todas as indústrias de modo diferenciado) e o Ambiente da Indústria ou 

                                                

 
8
 Alguma bibliografia de especialidade prefere substituir o factor “ameaças” por “riscos”. Por opção do 

autor, o termo é apresentado como inicialmente formulado, ou seja, na sua abordagem clássica.  
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Competitivo (contexto de proximidade que é transversal a todos os intervenientes 

próximos). A leitura correcta e, por consequência, eficaz destes indicadores confere à 

organização ou empresa, uma capacidade de adaptação e de previsão, fundamentais à 

estabilidade e desenvolvimento. A sua constatação permite redefinir procedimentos e 

planificar estratégias de actuação, constituindo-se como mecanismos que permitem 

prever eventuais desenvolvimentos futuros. 

Ao identificar, de uma forma sintética e integrada, os aspectos fundamentais 

que caracterizam a sua posição em determinado momento, a Análise SWOT deve ser 

utilizada entre o diagnóstico e a formulação estratégica. Conjugando os elementos de 

análise interna e externa obtém-se um conjunto de dados de suporte à decisão que 

permitem delinear o futuro a médio e longo prazos. Pelo exposto, reforçamos, trata-se 

de uma ferramenta imprescindível na definição de planos e de estratégias.  

Nesse sentido, esta matriz será integrada no momento da pesquisa 

consequente à análise dos portais e dos processos de trabalho (Capítulo VII) e 

momentos antes da conclusão da pesquisa. Os resultados da aplicação destas opções 

metodológicas são descritos e analisados no Subcapítulo 7.10 – Análise SWOT aos 

portais da RTP e RTVE (Capítulo VII). 

Uma nota justificativa sobre a forma de apresentação da bibliografia: a sua 

apresentação está de acordo com as seguintes normas portuguesas: 

 Norma portuguesa : NP 405-1 : 1994 : informação e 

documentação : referências bibliográficas : documentos impressos; e 

 Norma portuguesa : NP 405-4 : 2002 : informação e 

documentação : referências bibliográficas : parte 4: documentos electrónicos.  

Antecedia esta Introdução um excerto de Umberto Eco em Como se faz uma 

tese em ciências sociais (2007:233)  – “Fazer uma tese significa recrear-se e a tese é 

como o porco: não deita nada fora”. E esse é um dos objectivos maiores a quem se 

envolve nesta empreitada académica – procurar fazê-lo com honestidade, verdade, 

respeito e ambição. Eco fala de “humildade científica” mas também exalta o “orgulho 

científico”. Do equilíbrio entre ambos se propõe este trabalho na expectativa de que a 

maior parte do esforço aqui contido, se traduza em recreação e criação.  
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“O mundo mudou, o mundo é Público” 

Campanha publicitária jornal Público, 2007 

CAPÍTULO 2 
OS MEDIA E OS PÚBLICOS 

 

 

 

2.1 Sistema de media tradicional e emergência do contexto digital 

O entendimento sobre os fenómenos que envolvem a emergência do digital, a 

forma como tem sido absorvido pela administração pública e, em concreto, as 

experiências da rádio e televisão públicas em suporte binário, pressupõem o devido 

enquadramento conceptual e processual que se tem desenrolado no largo e complexo 

horizonte da Sociedade da Informação, Sociedade do Conhecimento e da Sociedade 

em Rede.  

O enquadramento proposto procura acompanhar a génese socio-política dos 

conceitos referidos, na certeza porém de que o esforço de síntese da trajectória 

histórica tem procurado estabelecer bases para novas utopias, entre as quais a da 

comunicação global. O desejo de reunir informação e conhecimento num suporte 

comum, de fácil acesso, de generalizado consumo e fruição tem raízes profundas no 

desejo e na crença de uma sociedade mundial, sintetizada através da metáfora do 

grande livro do (s) saber (es). Tal preocupação está contida na formalização científica 

dos conceitos de “documento” e de “documentação”, reino, por excelência, das 

ciências históricas.  

Neste sentido, e após a problematização, será na confluência das presentes 

propostas teóricas que desenvolveremos o contexto necessário a uma pertinente 

integração dos sub-pontos do presente capítulo, nomeadamente, as questões que 

envolvem (1) a (r)evolução tecnológica: do Livro Verde ao Plano Tecnológico; (2) 

Políticas Públicas para a Sociedade da Informação; (3) Sociedade da Informação e Mass 

Media; e (4) Serviço Público Digital – a comunicação social estatal em Portugal.  
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Qualquer tentativa de caracterizar e enquadrar a Sociedade da Informação (SI), 

esbarra num conjunto de inquietações e preocupações metodológicas, dificilmente 

ultrapassáveis, tal a sua abrangência, âmbito de actuação, meios e suportes 

envolvidos, diversidade e complexidade de actores. Motivo pelo qual a sua nomeação 

implica um conjunto multifacetado de processos, heterogeneidade de campos de 

actuação e pulverização das suas performances. 

Longe de se resumir exclusivamente a um conjunto de profundas alterações 

tecnológicas, transformadoras de novas formas de sociabilidade, a Sociedade da 

Informação deve ser vista como um extenso e complexo fenómeno civilizacional. 

Avessos ao reducionismo tecnológico, não podemos, nem devemos deixar de assumir 

que são as transformações de cariz técnico, as precursoras de uma Sociedade definida 

pelo seu “papel social crescente da informação, por um crescimento da partilha dos 

produtos e serviços de informação no PIB e pela formação de um espaço global de 

informação.” (Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação [APDSI], 2005:86). A questão da globalização é intrínseca ao próprio 

processo histórico da construção do conceito, ou não fosse um fenómeno constante 

das sociedades em processo de formação, descoberta e expansão. Pensar a Sociedade 

da Informação (SI) implica a convocação de coordenadas onde confluem (i) actividades 

produtivas dependentes da gestão de fluxos informacionais baseadas em tecnologias 

emergentes de informação e comunicação; (ii) mecanismos de aceleração dos 

processos de busca, produção e disseminação da informação, fluindo esta a 

velocidades e quantidades nunca registadas; e (iii) capacidades técnicas de 

transmissão e armazenamento de dados a baixo custo. A SI está inevitavelmente 

associada a uma gigantesca explosão da informação tendo como horizonte o 

generalizado acesso universal, facilitador da inclusão social e de novas oportunidades. 

Cenários fundamentalmente teóricos, revestidos de uma tremenda dificuldade de 

implementação a larga escala. As questões centradas no fenómeno da convergência 

tecnológica e mediática, que merecem tratamento específico no Capítulo IV deste 

trabalho, apontam para os seguintes aspectos sintetizados por Cebrián Herreros: 

“Tal convergência está llevando a una transferência mutua de contenidos 

entre los médios y a una globalización mediática tanto en el sentido de 

integración e interrelación de diversos médios como en el sentido espacial 
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de universalización de la situación. Todo lo cual nos lleva a una dimensión 

mayor en la que los planteamientos ideológicos y económicos de los médios 

generalistas y multitemáticos nacionales se expanden al âmbito 

internacional, y con ello hacia la convergência de ideologias e de intereses 

políticos y económicos. Es el gérmen de la sociedad de la información com el 

riesgo de ser manipulada simultaneamente por una organización 

determinada” (2004:206).  

Tendo como objectivos primordiais a promoção da aprendizagem, 

conhecimento, envolvimento, ligação em rede, cooperação e a igualdade dos cidadãos 

(APDSI, 2007), a Sociedade da Informação é a matriz a partir da qual se potencia o 

nascimento da Sociedade do Conhecimento. Termo cunhado por Peter Drucker, pai da 

“administração moderna”, que procurou caracterizar esta fase da evolução 

civilizacional marcada “por uma proporção alta de trabalhadores do conhecimento 

(profissionais que criam, modificam e/ou sintetizam conhecimento como parte 

integrante das suas ocupações), e onde a educação constitui a pedra angular da 

sociedade” (Drucker citado por APDSI, 2007:98). 

Na confluência das perspectivas enunciadas, Manuel Castells estende um olhar 

cruzado sobre a Sociedade da Informação e sobre a Sociedade do Conhecimento, 

defendendo uma “lógica de rede”, ou seja a Sociedade em Rede. A proposta do autor 

citado, fortemente inspiradora da presente tese, focaliza-se no modo como “a 

informação e o conhecimento se propagam, criam novas estruturas e interagem com 

as existentes” (Castells citado por APDSI, 2007:98).  

Esta formulação constitui o estado mais avançado dos sistemas de 

comunicação que envolvem simultaneamente e de forma reticular a informação e o 

conhecimento numa rede integradora. Esta lógica, tal como anteriormente referido, 

representa o corolário das diferentes propostas tecnológicas e fundamentalmente a 

apropriação feita pelas diferentes sociedades. Da comunicação massificada aos 

selfmedia, do monomedia ao multimédia, nela se inscrevem os diferentes sistemas 

mediáticos 

“En suma durante los últimos años se ha pasado de la tienda de 

ultramarinos de un solo médio a los supermercados de una cadena de 

monomedios, y de éstos a los hipermercados de varias cadenas de medios o 
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multimedios. Nace ahora al archihipermercado de cadenas de multimedios y 

redes de comunicación en el que se encuentra de todo y en cantidades 

gigantescas. Internet actua no solo como oferta de servicios sino también 

como canal de unificación del cobro de factura por todos los servicios 

consumidos, sea cual sea el médio o red por la que se hayan obtenido” 

(Cebrián Herreros, 2004:259) 

2.2 Políticas Públicas para a Sociedade da Informação 

Os sucessivos esforços políticos em implementar renovadas medidas de 

implementação de bases tecnológicas têm pecado por tardios, face à globalização do 

fenómeno da Sociedade da Informação, principalmente, no mundo ocidental. Passadas 

duas décadas sobre a apresentação do Livro Verde da Sociedade da Informação em 

Portugal, são evidentes as alterações no funcionamento do aparelho do Estado, no 

sector secundário e nas empresas, na sua generalidade, embora registando-se um 

assinalável atraso estrutural. As actuais fracturas existentes no plano da inclusão social 

e no domínio da literacia tecnológica, não serão facilmente superadas no prazo de 

uma década, como sustentam alguns dos especialistas analisados.    

A prática dos restantes países da União Europeia revela que a administração e 

as instituições culturais devem assumir um protagonismo na difusão da informação, 

transformando-se em fortes e estimulantes motores na multiplicação de dados e 

serviços disponíveis, bem como da sua fruição cívica no quotidiano. Apesar dos 

(muitos) avanços e dos (inúmeros) bloqueios, entende o autor que existem sérios 

obstáculos ao desenvolvimento e principalmente na democratização dos recursos 

existentes. As dimensões culturais, sociais e económicas acusam ser algumas das 

principais situações que emperram o processo de desenvolvimento da integração 

digital. 

Apesar dos atrasos constata-se que, sob o ponto de vista político e jurídico, 

Portugal tem, através das últimas legislaturas, manifestado um claro apoio traduzido, 

mais recentemente no “Choque Tecnológico” e em documentos que suportam a clara 

aposta de sectores de ponta no domínio das tecnologias de informação e 

comunicação. Ao nível jurídico, a legislação não tem apresentado condicionantes que 

impeçam o desenvolvimento destas áreas emergentes, traduzindo-se inclusivamente 
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como incentivadora de novas abordagens empresariais suportadas pelas Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) e em renovadas plataformas digitais.  

Sociedade da Informação e Mass Media  

As propostas teóricas e o enquadramento político apresentado cruzam-se, a 

partir deste momento, com as questões centrais que envolvem a Sociedade da 

Informação e a esfera dos meios de comunicação de massa. Com efeito, o 

entendimento sobre o modo como funcionam algumas das estruturas e equipamentos 

estatais, em concreto os dispositivos rádio e televisão com responsabilidades em 

cumprir um Serviço Público, constitui o objectivo central do presente momento do 

trabalho. 

Defende Francisco Rui Cádima (2006a) que “A Sociedade da Informação ou se 

constrói com os mass media ou far-se-á contra os media com atrasos significativos 

para o desenvolvimento do país”. A íntima e indispensável relação aqui enfatizada, 

acentua a tónica particular que deve envolver o movimento global de integração, 

democratização e acesso livre à informação, bem como aos laços que tais fenómenos 

devem manter com o funcionamento da comunicação social. 

Socorrendo-se de José Gil, o autor refere que em Portugal os mass media em 

geral, e o Serviço Público de Televisão (RTP1) em particular, não integram/inscrevem 

“Uma ideia de Educação, Uma Ideia de Cultura, Uma Ideia de Conhecimento, e, em 

consequência, uma Ideia de Desenvolvimento” (2006a). Na lista das carências 

referenciadas assinala-se ainda a ausência de “Uma Ideia de Portugal 

(História/Memória), uma ideia para Portugal (Presente/Futuro), uma Ideia de Europa, 

uma Ideia de ‘Atlântico’ (África/Brasil), uma Ideia de Sociedade da Informação e do 

Conhecimento” (2006a). Face ao vazio apontado, e tendo por base as exigências do 

Serviço Público, Cádima refere a falta de “aprofundamento sobre as realidades críticas 

do país, muito em particular na área da Educação (…), sobre as realidades dinâmicas 

do país, da Ciência e Cultura à Economia e também nas áreas da Inovação, das TIC e 

em tudo o que inscreva uma afirmação da Cidadania, da Sociedade Civil e de Portugal 

no Mundo” (2006a). 

Nas suas apreciações críticas, Cádima assinala o “desassombro editorial face às 

exigências de comunicação e de relações públicas, aos ‘spin doctors’, aos jornalistas 
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‘hipotecados’ como porta-vozes oficiais, ao sensacionalismo e ao pseudo-

acontecimento, à agenda do futebol, à actualidade trágica e à catástrofe” (2006a).  

O Portugal político que, nas últimas duas décadas, tem acentuado interesses 

manifestos na implementação de novas bases tecnológicas de informação e de 

conhecimento (computadores e ligações à Internet), tem passado uma ideia de esforço 

e mobilização nacional que colide com a heterogeneidade de um país a várias 

velocidades, estando longe de uma uniformização no acesso aos dispositivos 

tecnológicos. Se assim é no plano dos desejos e das promessas políticas, encontramos 

sob o ponto de vista mediático e publicitário um discurso legitimador de alguns mitos e 

ritos da sociedade da informação. Observa-se que tem sido fundamentalmente através 

do discurso publicitário que tem ocorrido grande parte da discussão e tematização 

sobre a SI 

“A partir da análise da publicidade televisiva em prime-time (2002), 74,2% 

da publicidade tematizava a Sociedade da Informação” (Gregório citado por 

Cádima, 2006a). 

Constata-se ainda, no entender de Cádima, 

“a renovação dos princípios da democracia e as novas responsabilidades do 

Cidadão estão claramente (tragicamente) menos nos Mass Media do que 

nos Cyber Media” (2006a).  

Para contrariar as tendências descritas, e tendo por base a evolução para um 

novo sistema de media no país, Cádima defende uma mudança de condições 

estruturais que possibilitem um melhor exercício de cidadania na Sociedade da 

Informação, a saber, 

“um sistema que ‘inscreva’ a virtude civil, e a experiência social e de 

cidadania; que ‘inscreva’ as boas práticas culturais, empresariais, 

tecnológicas, científicas, etc; um sistema que se paute pela ética e pela 

responsabilidade social; um sistema que discrimine o acontecimento, não 

em função do ‘telespectador estatístico’ mas em função da integridade da 

natureza humana, do desenvolvimento sustentado e de um modo social 

justo e solidário” (Cádima, 2006a). 
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Que solicitar ao Estado? Seguindo o raciocínio de Cádima há muito que se torna 

urgente acentuar o reforço da regulação dos Media, sempre em função do Interesse 

Público. Daí que, esquematicamente, aponte a necessidade de existir 

“Uma regulação, no caso português, com uma atenção muito particular à 

Televisão, sendo certo que a displicência do audiovisual relativamente aos 

temas da SI é uma grave negligência no plano da responsabilidade social dos 

Media; 

Uma regulação que contribua para o reforço e emancipação da Opinião 

Pública em Portugal; 

Uma monitorização atenta dos operadores públicos e privados face às suas 

responsabilidades cívicas e legais, em defesa da Identidade Cultural 

Portuguesa e do Interesse Público nacional” (2006a). 

O atraso estrutural no âmbito da Sociedade da Informação, na sua relação com 

os meios de comunicação de massa, tem evidenciado alguns aspectos que poderemos 

sintetizar nos seguintes pontos:  

 A publicidade tem servido como aposta pontual, por parte dos sucessivos 

governos, para passar a mensagem de investimento e de cumprimento da 

Sociedade da Informação; 

 As principais discussões têm decorrido no âmbito dos organismos e da academia, 

não configurando uma participação cidadã no debate das ideias; 

 O discurso mediático, por regra negativista no relato dos acontecimentos, nem 

sempre tem contribuído da maneira mais pedagógica no esclarecimento público; 

 Têm faltado alianças estruturais entre o Estado e os Grupos de Media, no sentido 

de mobilizar e envolver activamente o principal parceiro mediador com o grande 

público; 

 Por fim, e este é um alerta deixado por Cádima, “Pelos Media passam em grande 

parte as condições de possibilidade de projecto da SI para Portugal. Quanto mais 

os Media o esqueçam ou iludam mais difícil será a inscrição da SI e da Cidadania 

no quotidiano dos portugueses” (2006a)   
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2.3 Variações sobre a intervenção e o reconhecimento do público 

Este subcapítulo tem como objectivo principal abordar as questões que 

envolvem o público no contexto digital, aquele que se afirma simultaneamente passivo 

e activo, mas principalmente, o que revela versatilidade de papéis frente ao novo 

media. Assim, pretende-se identificar os padrões que caracterizam os telespectadores, 

mas os usuários activos, participativos e críticos na hora de consultar um site ou um 

portal de programação/informação televisivo.  

O usufruto que cada usuário poderá retirar da televisão multi-ecrã depende, 

em grande medida, das suas características pessoais bem como das suas 

competências. Daí que se depreenda que a eficiência e eficácia estejam intimamente 

ligadas com o seu grau de conhecimentos, habilidade no uso de ferramentas 

tecnológicas e do proveito que fizer dos vários instrumentos. 

Encontramos, por isso, uma razão directa ente a quantidade de informação e 

formação do usuário e o modo como aproveita as potencialidades que a internet e os 

seus associados oferecem. Encontrar, extrair e usufruir conteúdos televisivos em 

múltiplas plataformas constitui um desafio cada vez mais complexo, mas também 

crescentemente estimulante. 

Daqui por diante, a análise recai não só sobre o papel do público mas também 

sobre a função dos produtores-emissores de informação. No contexto desta 

investigação, os jornalistas, os gestores de conteúdos e os designers são trabalhadores 

da rede que desenvolvem os mecanismos clássicos da construção da actualidade 

informativa: recolha, selecção, produção e apresentação da informação. À narrativa 

clássica fornecida pelos media, sucede-se, de forma complementar, a narrativa 

construída individualmente por cada um dos utilizadores da internet, fazendo destes 

obreiros decisivos do produto informativo online. 

2.3.1 “O público que vá para o inferno!” 

Nos idos de 1873, o magnata dos caminhos-de-ferro norte-americanos, William 

D. Vanderbilt (citado por Antunes, 2009:2), expressava a seguinte opinião – “O público 

que se dane!”. A frase que lhe é atribuída, foi dirigida aos utilizadores descontentes 

com a suspensão, sem aviso prévio, do serviço de um ramal dos transportes 



57 

 

ferroviários em Nova Iorque e tornou-se um marco incontornável na história do 

público ou, se quisermos ser mais rigorosos, na história dos públicos. Com esta 

expressão, o Times fazia um grande título de primeira página, assinalando, 

simbolicamente, o nascimento das relações públicas como instrumento que visa a 

aceitação social. 

O público surgia num enquadramento de contestação perante um facto 

incontornável da vida comum de milhares de cidadãos – o direito a expressar uma 

opinião em público, a torná-la ampliada através da comunicação social, a reivindicar os 

seus direitos, a ser parte activa e interventiva num processo em que assumia um 

protagonismo decisivo. Longe de ser entendido como o povo, a massa ou a multidão, o 

público surge aqui diferenciado e com um rosto bem definido – o público utente de 

um serviço de transportes e que, ao pagar, exige que o mesmo seja cumprido da 

melhor forma possível. O recurso a este exemplo na história da comunicação serve 

para ilustrar não só a importância do testemunho público, enquanto instrumento de 

afirmação de uma posição, de uma causa ou de um principio mas, fundamentalmente, 

o poder crescente que o público tem afirmado ao longo da história e que se apresenta 

no seu expoente máximo nos dias que correm. Daí que, sucessora da fatal e infeliz 

expressão “Estou-me nas tintas. O público que vá para o diabo!”, tenha 

oportunamente sido substituída por “O público deve ser informado”, Ivy Lee (1906) e, 

por consequência, “O público deve ser compreendido” (Lee citado por Antunes, 

2009:4). A mudança de atitude assinala historicamente a importância do público na 

esfera social, revestindo-se desde então de uma crescente importância, protagonismo, 

proactividade e intervenção.  

Quase século e meio passado sobre este episódio marcante, o público tem 

assumido um papel determinante na condução da história, na afirmação de posições 

de força, na reivindicação de direitos e regalias, na defesa de melhores condições de 

vida, na exigência de mais e melhor informação. O público sente o direito de escrutinar 

as esferas do poder, de reclamar transparência, de pedir contas e esclarecimentos, de 

intervir activamente na construção da vida política, económica, cultural e social de um 

país. Contemporaneamente, a internet assume-se como a plataforma em que se 

constroem e partilham informações e conhecimentos, ideias e ideais, experiências e 



58 

 

testemunhos. Ágora dos tempos modernos, a rede assume um papel determinante 

para entender o exercício do público, o seu direito a ser informado e compreendido. 

No que concerne ao enquadramento desta investigação, compete clarificar qual o 

papel que lhe é reconhecido, como se pode expressar e exigir, que canais de 

comunicação se apresentam disponíveis, que interacção consegue/pode estabelecer 

com as plataformas dos portais da RTP e RTVE, quais os factores de aceleração e de 

bloqueio a todo este processo. 

Antes dessa abordagem crucial, reservamos alguns parágrafos a um breve olhar 

pela contextualização histórica sobre o conceito de público. Assim, sinteticamente, 

passaremos a abordar, numa perspectiva evolutiva, os enquadramentos conceptuais 

sobre as definições de povo, massas e público (s). Seguidamente, situar-nos-emos nas 

apropriações mais recentes no contexto dos novos media, designadamente, os 

conceitos de “self”, apresentando-se também uma abordagem ao emergente “e-

público” 

2.3.2 Povo, massa, multidão, público e self – interpretações do colectivo ao 
particular 

2.3.2.1 Povo  

Ao procurar situar a questão pública na emergência da cultura ciber, 

reservamos alguns parágrafos a um breve olhar pela contextualização histórica do 

processo que tem conduzido, ao longo de séculos, as mudanças de interpretação 

predominantemente, linguísticas, históricas e sociais.  

Entre tantos outros termos, também o conceito de povo é feito de imprecisões 

históricas, de polissemias e de equívocos ao longo do processo da humanidade. De 

base social, enquanto estrutura colectiva mais carenciada, menos alfabetizada, menos 

letrada, com menor capacidade de ascensão social, mais afastada da cultura e de bens 

de consumo secundários, a definição de povo tem caracterizado socialmente vários 

grupos, assumindo formas e conteúdos diversos. “O povo é um grupo humano, 

socializado e com consciência identitária, por cuja vontade formalmente expressa é 

legitimado o poder democrático e que actua como referência orientadora da acção 

governativa e como construtor das preferências que iluminam o processo político no 

seu conjunto” como refere José Rivas (2005?).  
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Este é um conceito que deriva de uma “tripla fundamentação da democracia 

representativa” já que integra o “(…)Discurso de Gettysburg, no qual Abraham Lincoln 

[1863] caracterizou a democracia como “governo do povo, pelo povo, para o povo” 

(…). A relação essencial entre os termos “povo” e “democracia”, que nós elevámos à 

categoria de definição política, não pode obviar o facto de o povo agir também como 

colaborador necessário na formação do totalitarismo (Arendt, 1951), ou que os 

regimes populistas de tipo autoritário são baseados numa mitificação do povo, 

supremo depositário dos valores e da vontade da nação (Worsley, 1969)” (autores 

citados por Rivas, 2005?). 

Bem diferentes as interpretações encontradas quando o enfoque é a Idade 

Média, o Renascimento, o Iluminismo, o Liberalismo, o Absolutismo ou a Revolução 

Francesa. No mundo contemporâneo, é assumido um novo papel, definido por 

Giovanni Sartori (citado por Rivas, 2005?) como “o poder do povo sobre o povo”. 

Neste sentido, e tendo em conta a perspectiva de Tocqueville (citado por Rivas, 

2005?), é sobre o exercício e controlo do poder que se debruça o actual conceito, 

assumindo-se o povo no desenvolvimento da sua actividade política como “a própria 

democracia, que bem poderia ser definida como um estado social ou como uma forma 

de administrar a ordem da própria comunidade que cria, legitima, orienta e controla o 

poder que a governa”. 

2.3.2.2 Massa(s) 

Uma vez mais, o conceito ou os conceitos interpretativos apontam para 

direcções diferenciadas. Gurvitch (1979) assinala a desorientação quando a Massa 

simultaneamente interpreta o que é “resultante dos cálculos estatísticos” identificada 

com os “grandes números” - “anónima”, “cega”, “automática”. Ao mesmo tempo, a 

Massa define um “tipo particular de agrupamento – a multidão”. No entender do autor 

citado, a “Massa encontra-se assim confundida, entre outros, com o «nivelamento», 

com o que é um «meio», com a mecanização e, finalmente, com a «barbárie cultivada» 

da época do maquinismo, e assim sucessivamente” (1979:182). Defensores e 

detractores do conceito situam-no em trincheiras diferenciadas, assim o pretendam 

tomar como um cruzamento entre ajuntamento e multidão (de contornos imprecisos) 
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ou como movimento social com expressão e sentido: “Massas Populares”, “Massas 

Operárias”, “Massas Proletárias”. 

A emergente Sociedade de Massas, formada durante o processo da 

industrialização no Século XIX, foi marcada fortemente pela organização da indústria, 

especialização e mecanização de tarefas e concentração de aglomerados urbanos. 

Noutros aspectos, vincou uma centralização crescente do poder de decisão, o 

desenvolvimento de complexos e amplos sistemas de comunicação a nível 

internacional, bem como o crescimento de movimentos políticos de massas. 

Ao longo do Século XX, autores como Swingewood, Ortega Y Gasset e T. S. Eliot 

deram corpo a um conjunto de reflexões consideradas marcos fundamentais para o 

entendimento do fenómeno das Massas, numa associação com as mudanças sociais da 

época e os valores dominantes. Em confronto com a Teoria Aristocrática, surge a 

Teoria da Indústria da Cultura com Adorno, Horkheimer e Marcuse, desenvolvida pelos 

teóricos da Escola de Frankfurt. A lógica do capitalismo é, no entender dos autores 

citados, dominadora das massas por uma toda-poderosa indústria da cultura.  

Até chegarmos às mais recentes formas de criar e disponibilizar cultura e 

informação, duas breves notas sobre as propostas teóricas que envolvem a cultura 

popular: numa visão claramente optimista, o capitalismo é visto como auxiliador de 

oportunidades a todo e qualquer indivíduo, facilitando o acesso à cultura e ao lazer, 

através da democratização e da educação em massa; por outro lado, o desejo de obter 

lucro através do modelo capitalista de cultura impõe uma cultura massificada, 

atingindo, através da globalização, uma diversidade de povos e culturas. 

Mais recentemente, a eclosão das tecnologias digitais, a Internet e a WWW 

assumiram papéis determinantes nesta fase do processo de interpretação e de 

integração das novas formas de cultura. O universo ciber, por natureza estimulante do 

contributo e partilha, encontra em fenómenos como as enciclopédias de construção 

livre (wikipedia, citizendium), os blogues (texto), o flickr (fotografia) ou o Youtube 

(vídeo), alguns dos mais reconhecidos exemplos de sucesso internacional. Detenhamo-

nos, no imediato, na Wikipedia, através da qual os seus editores erguem o remake de 

uma nostálgica “enciclopédia de saberes” em formato digital, mas livre do espartilho 

de ser elaborado apenas por especialistas, letrados e académicos. Em regime de 
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voluntariado, envolvendo profissionais e amadores, a Wikipedia é a expressão 

contemporânea da construção global do saber e do conhecimento, pese embora os 

riscos associados ao excesso de intervenção e aos conteúdos disponibilizados, 

frequentemente apontados como imprecisos e errados!  

2.3.2.3 Multidão e Público  

No início do Século XX, Gabriel Tarde9 teve a noção de que estava a começar a 

“era do público ou dos públicos”, numa clara oposição à “era das multidões” defendida 

por Gustave Le Bon (1920). Considerado o pai fundador das Ciências da Comunicação, 

concebeu o conceito de público como actor socio-político e defendeu que “o público é 

indefinidamente extensível e, como à medida que ele se estende a sua vida particular 

se torna mais intensa, não podemos negar que ele não seja o grupo social do futuro” 

(Tarde citado por Gurvitch, 1979:187).  

A inovadora perspectiva e interpretação do autor leva-o a considerar que "o 

público, de facto, (...) é uma multidão dispersa, onde a influência dos espíritos uns sobre 

os outros [interpsicologia] tornou-se uma acção à distância, em distâncias cada vez mais 

grandes. (...)" (Tarde citado por Antunes, 2002). A sua capacidade visionária e o interesse 

específico num estudo sincrónico do público, nas suas múltiplas formas de interacção com 

a imprensa, mantêm ainda alguma actualidade, apesar dos evidentes avanços 

interpretativos do conceito, quer em extensão, quer em profundidade. 

É particularmente interessante notar que não existe palavra, em latim ou em 

grego, que corresponda àquilo que entendemos por público. Encontramos palavras 

que designam o povo, a assembleia de cidadãos, multidões diversas, mas será legítimo 

questionar se algum pensador ou escritor da antiguidade ambicionou falar em 

público!? A difusão da mensagem, forçosamente circunstanciada, circunscrevia-se ao 

pequeno auditório e os esparsos manuscritos copiados à mão tinham uma penetração 

muito limitada – “não tinham nenhuma consciência de formar um agregado social, 

como no presente os leitores de um mesmo jornal ou, às vezes, de um mesmo 

romance da moda” (Tarde, 2004:6).  

                                                

 
9
 Da sua obra destacam-se as abordagens teóricas contidas em Le public et la foule, La Revue de Paris, 

1898 
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Em plena Idade Média, a questão do público ainda não era evidente, 

reduzindo-se a episódicas feiras e peregrinações, contextos mais propícios a multidões 

tumultuosas do que à constituição de uma plateia estruturada de acordo com um 

perfil definido. 

Identifica-se o nascimento da noção de público com o desenvolvimento da 

invenção da imprensa no Séc. XVI. Ela funcionou como a mola do pensamento, do 

conhecimento, conseguindo transportar a longas distâncias a força da mensagem 

livresca em letra impressa. Ainda assim, as limitações na difusão eram assinaláveis já 

que os (poucos) livros publicados chegavam apenas a uma estreita elite, limitando 

grandemente a possibilidade de democratizar o seu acesso amplo e livre.  

Vai ser apenas no Sec. XVIII que o público regista um significativo crescimento a 

par de um fenómeno de fragmentação da sua própria constituição. Na segunda 

metade deste século, “um público político nasce, cresce e logo, em seus 

transbordamentos, ele absorve, – como um rio absorve afluentes, – todos os outros 

públicos: literário, filosófico, científico. Todavia, até a Revolução, a vida do público teve 

pouca intensidade por ela mesma e não teve importância senão pela vida da multidão, 

a qual se relaciona ainda, pela animação extrema dos salões e dos cafés” (Tarde, 

2004:7). Mas será com a Revolução Francesa e com o advento do jornalismo que 

conceptualmente se destrinça a circunstanciada multidão, constituindo-se a noção de 

público de modo mais consistente e diferenciado de outros conceitos vizinhos.  

Apesar das evoluções históricas, “Estava reservado a nosso século, por seus 

processos de locomoção aperfeiçoada e de transmissão instantânea do pensamento a 

qualquer distância, dar aos públicos, a todos os públicos, a extensão indefinida da qual 

eles são suscetíveis e que aprofunda entre eles e as multidões um contraste tão 

marcante. A multidão é o grupo social do passado; após a família, ele é o mais antigo 

de todos os grupos sociais. Ela é, sob todas as suas formas, de pé ou sentada, imóvel 

ou em marcha, incapaz de estender-se além de um fraco raio; quando seus líderes 

deixam de a ter in manu, quando ela cessa de ouvir suas vozes, ela se dissipa. (…) Mas 

o público é indefinidamente extensível, e como, à medida em que ele se estende, sua 

vida particular torna-se mais intensa, não se pode negar que ele não seja o grupo 

social do amanhã. Assim, formado por um conjunto de três invenções mutuamente 
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auxiliares, – imprensa, ferrovias, telégrafo, – o formidável poder da imprensa, esse 

prodigioso telefone, engrossou desmesuradamente o grande auditório dos tribunos e 

dos pregadores”(2004:9). 

Face ao exposto, apresenta-se frágil a tese de Le Bon ao considerar a nossa 

época a “era das multidões”. E a leitura mais fina entre os dois conceitos permite 

constatar o quanto as fronteiras entre ambos, por vezes, se aproximam, 

perigosamente: 

“Pode-se pertencer, ao mesmo tempo, e de fato pertence-se sempre 

simultaneamente, a muitos públicos como a muitas corporações ou seitas; 

não se pode pertencer senão a uma única multidão de cada vez. Daí a 

intolerância muito maior das multidões e, por conseguinte, das nações onde 

domina o espírito das multidões, porque o ser, aí, é tomado por inteiro, 

irresistivelmente arrastado por uma força sem contrapeso. Daí a vantagem 

atrelada à substituição gradual das multidões pelos públicos, transformação 

que se acompanha sempre de um progresso na tolerância, senão no 

ceticismo. É verdade que, de um público superexcitado, como ocorre 

freqüentemente, jorram às vezes multidões fanáticas que passeiam pelas 

ruas gritando viva ou morra não importa o quê. E, nesse sentido, o público 

poderia ser definido como uma multidão virtual. Mas esta queda do público 

na multidão, se ela é perigosa no mais alto grau, é, em suma, muito rara; e, 

sem examinar se essas multidões nascidas de um público não são um pouco 

menos brutais, malgrado tudo, que as multidões anteriores a qualquer 

público, resta evidente que a oposição de dois públicos, sempre prestes a se 

fusionar em suas fronteiras indecisas, é um perigo bem menor para a paz 

social que o encontro de duas multidões opostas” (Tarde, 2004:10).  

Apresenta-se evidente que, embora o público preceda da multidão, é enorme a 

distância que os separa. Embora aparentemente metafórica, a multidão entendida 

como agrupamento mais natural é “mais escrava das forças da natureza” já que 

“depende da chuva ou do bom tempo, do calor ou do frio; ela é mais freqüente no 

verão que no inverno. Um raio de sol a reúne, um aguaceiro a dissipa” (2004:10).  

Quanto ao público, “não se submete a essas variações e a esses caprichos do 

meio físico, da estação ou mesmo do clima. Não apenas o nascimento e o crescimento, 

mas as próprias superexcitações do público, doenças sociais surgidas neste século e de 

uma gravidade sempre crescente, escapam a essas influências”(2004:11).  
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Temporalmente oposta, a noção contemporânea de público mantém pontos de 

contacto com as propostas de Tarde, ainda que socialmente integradas em contextos 

sem comparação. Ampliou-se a complexidade do seu estudo bem como o espaço de 

intervenção do conceito não cingido ao espaço mediático; cruzaram-se múltiplos 

fenómenos de natureza diversa; redefine-se, por este dias, o conceito associado aos 

novos mecanismos de comunicação e às plataformas tecnológicas. Esta é a era do 

público ou dos públicos. E os públicos são crescentemente especializados, pulverizados, 

fragmentados, diferenciados, transversais, micro-segmentados até níveis impossíveis de 

prever com total exactidão.  

2.3.2.4 “We, the Media” 

Uma das mais significativas alterações da identidade gráfica do jornal 

“Público”10 deixou bem patente que as transformações, motivadas pela alavanca 

tecnológica, conduziram os criativos a desenvolver uma campanha publicitária 

baseada neste aforismo: “O mundo mudou. O mundo é público”. Foi nesse sentido que 

se desenvolveu a promoção de um conceito11 que, entre outros, frisa o envolvimento 

dos leitores na elaboração do jornal, tendo a campanha partido de dois pressupostos 

gerais – o de que existe um novo público e novas formas de liberdade de expressão, 

afirmação e actuação.  

Um novo público que se manifesta em novos leitores (porque veem televisão de 

outra maneira, porque leem jornais na «diagonal», porque para quase tudo vão procurar 

à internet, porque também leem e gostam de trivialidades e porque têm menos tempo). 

Por outro lado, as novas fontes de informação, materializadas nos e-mails , blogues, 

youtube, messenger e telemóvel configuram renovadas formas de liberdade de 

expressão. Neste sentido, o Público, enquanto órgão de informação, assume o 

                                                

 
10 

O grupo Sonae, proprietário do jornal referiu-se nestes termos ao lançamento da nova imagem 
anunciada no site a 8 de Fevereiro de 2007, mas nas bancas a 12 do mesmo mês: “O Público acaba de 
lançar a campanha de revelação do novo Público, apresentando a identidade visual do novo jornal. (…) A 
assinatura "O mundo é Público" pretende transmitir o novo papel de "Farol" num mundo abundante em 
informação e opinião que o Público pretende assumir. O novo Público assumirá escolhas, continuará a 
pautar-se por elevados padrões de qualidade jornalística e apresentará opinião diversificada mantendo 
a linha editorial em vigor desde a sua fundação. In [http://www.sonae.com], consultado em 6 de Junho 
de 2007.  
11

 O enquadramento aqui apresentado só foi possível pela prestimosa colaboração do jornal Público ao 
ter disponibilizado informação relativa à campanha publicitária, bem como aos seus pressupostos 
teóricos, sociais e técnicos.  

http://www.sonae.com/
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protagonismo ao “rasgar novamente com o panorama editorial actual” (Público, 2009), 

usando utensílios comunicacionalmente fortes.  

As novas formas de expressão surgem, nesta campanha, enquadradas por duas 

ideias fundamentais: a de que a informação está em todo o lado e acessível a qualquer 

momento e a de que qualquer pessoa pode contribuir. A este propósito, defende 

Concha Edo que “até agora os meios dirigiam-se a grandes grupos de pessoas mais ou 

menos indefinidos: eram os meios de comunicação de massas e o seu discurso tinha 

uma aparência quase monolítica. Mas essas dimensões mudaram para se dirigirem à 

personalização, a pequenos grupos com entidade própria que reclamam um tipo 

concreto de informação” (2006:7). 

Assim, o consumidor é visto como personagem activa, tendo passado de 

receptor a produtor – surge um novo consumidor que entra em diálogo, que responde, 

que questiona, que pede, que acrescenta, que reformula, que informa, que cria.  

Os vídeos de apoio à referida campanha englobam as palavras-chave de um 

jornal que se quer renovar nas formas de escrever e de mostrar e no modo como se 

relaciona com o seu público. Num deles, o de dimensão mais breve, sublinham-se as 

seguintes ideias:  

“Vivam as novas palavras de ordem, 

Vivam os novos votos, 

Vivam o cidadão repórter e o telemóvel com fotos, 

O mundo mudou, o mundo é público. 

Há novos pontos de vista, novas opiniões, 

E um novo caderno P2 

Todos os dias com o novo Público” (Fonte: Público, 2009) 

Num outro vídeo promocional, a linguagem utilizada centra-se nas ferramentas 

de comunicação: 

“Viva a net o blogue 

Vivam os novos cantores de intervenção 

E os novos activistas 

Vivam as novas fontes e os novos jornalistas 

Viva a flash mob e a nova publicidade 

Viva o mp3 e o Youtube 
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Vivam as novas causas e a claque do meu clube 

Vivam as novas palavras de ordem 

Vivam os novos votos 

Viva o cidadão repórter e o telemóvel com fotos 

Viva a reportagem e a coragem 

Vivam o sim e o não 

Viva o debate 

Viva a opinião” 

O mundo mudou, o mundo é Público” (Fonte: Público, 2009). 

A intervenção do jornal é bem reveladora de que há um conjunto de novos 

pressupostos que influenciam o modo de fazer jornalismo: (1) novos contextos sociais, 

políticos, culturais, instrumentais, tecnológicos, organizativos; (2) novas práticas 

jornalísticas (na redacção e no exterior); (3) novas relações de multimidialidade e de 

integração de ferramentas web e associadas; etc. 

A mais recente campanha publicitária retoma, coerentemente, os princípios 

enunciados, acentuando a diversidade dos públicos e a sua capacidade de intervenção 

no espaço dos media. Seguidamente, transcrevemos os textos que serviram de slogan 

aos vários suportes de publicidade, com particular destaque para os meios impressos e 

vídeo: 

“Eu sou o Público 
do papel para saber 
tudo, 
da Net para saber já 
e do telemóvel  
para saber onde 
quer que esteja”.  
(4.4.2009) 

“Eu sou o público 
Do dá que pensar. 
Do António, do Mec, 
Do Vasco, do Pacheco 
Sou o público da 
opinião 
Com nome próprio.  
(6.4.09) 

“Eu sou o público 
Que se torce, 
Que se contorce, 
Que se parte a rir. 
Sou o público  
Do inimigo público 
No papel e na net 
(9.4.09) 

“Eu sou o público  
Da independência, 
Do doa a quem doer 
Do que tem que ser 
Do dever. 
Sou o público 
Da verdade”.  
(5.4.09) 

“Eu sou o Público 
dos comentários,  
das votações,  
dos fóruns.  
Eu sou o Público  
do teclado  
que não cruza os braços 
(9.4.09) 

“Eu sou o público 
do desconhecido, 
do nunca fui, 
do largar tudo. 
Do desaparecer, 
Do vou ali 
E já volto 
Eu sou o público do 
fugas(Abr. 2009) 

“Sou o público 
De domingo. 
Do passeio pelas 
Crónicas, tendências 
E reportagens 
Para ler com calma. 
Eu sou o público da 
pública 
(Abr. 2009) 

Eu sou o público 
Do cinema, 
Da música, 
Do teatro,  
Do livro. 
Sou o público 
De X coisas, 
Sou o público do Ípsilon 
(Abr. 2009) 

 

Fonte: Público, 2009 



67 

 

Em ambas as campanhas publicitárias de auto-promoção, o jornal Público 

coloca-se no centro da discussão sobre o papel do público na sociedade 

contemporânea questionando o seu protagonismo, como se manifesta, qual a sua 

influência, como se constrói o seu espaço e se exerce a opinião pública. Esta forma de 

estar faz ressonância de algumas ideias defendidas, entre outros, por Dan Gillmor. Em 

Nós, os Media, o autor (re) enquadra a definição do papel dos jornalistas, do objecto 

das notícias e dos receptores, no contexto dos “novos media”, com tudo o que 

implicitamente se encontra em jogo – novos paradigmas de comunicação, novas 

formas de aceder, trocar, partilhar e construir informação, novas formas de 

sociabilidade, entre outras. Gillmor, entusiasta das novas partilhas e cumplicidades 

defende que “a possibilidade de qualquer um produzir informação dará voz a pessoas 

que a não têm tido. E precisamos de ouvir o que elas têm a dizer-nos. Para já, estão a 

mostrar a todos e cada um de nós – cidadão, jornalista, objecto da notícia – que 

existem novas formas de falar e de aprender” (2005:19). 

Acérrimo defensor do papel do público na construção da paisagem mediática, 

Gillmor diz estar inaugurada uma relação concreta com as redacções e com as notícias 

no que aos factos da actualidade diz respeito – “através do e-mail, das listas de correio 

electrónico, dos grupos de diálogo, dos jornais pessoais na web – tudo fontes não 

habituais de notícias – conseguimos obter um conjunto de factos e circunstâncias que 

os grandes meios de comunicação americanos não quereriam, ou não poderiam, 

fornecer” (2005:12). Através dos mesmos instrumentos, exercita-se com maior 

expressão e impacto, a participação do público ao nível da opinião na tomada de 

posição sobre assuntos vários. O jornal Público, tudo indica, enquadra-se no desejo 

manifestado pelo jornalista e bloguer – “Gostaria de ver os órgãos de informação 

encorajar o «cidadão-repórter», as pessoas que desejam relatar o que se passa em 

limites amplamente definidos da vida social da comunidade” (2005:19). 

Gillmor considera que os grandes meios de comunicação olhavam a notícia 

como uma “palestra” mas que o actual momento tem mais a ver com uma “troca de 

ideias ou com um seminário”. É neste sentido que segue e defende uma internet 

colaborativa, dispositivos P2P, e toda a parafernália instrumental associada às formas 

de sociabilidade no ciberespaço. É pois objectivo do autor defender o “emergente 
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jornalismo de publicação pessoal” na senda de uma “cidadania verdadeiramente 

informada” (2005:19).  

O potencial de intervenção encontra denominações e abordagens 

diferenciadas, tendo em conta os autores e o enquadramento conceptual em que se 

estruturam. A era do “cidadão-repórter”, no dizer de Gillmor, impõe novas regras na 

vida pública, sintetizadas em três ideias fundamentais: 

“A primeira, diz-nos que toda a espécie de estranhos pode imiscuir-se mais 

profundamente nas empresas e nos negócios das fontes, onde podem 

disseminar melhor o que sabem e fazem-no com maior rapidez. E, ainda, 

que nunca foi mais fácil congregar gente que pensa da mesma maneira de 

modo a apoiar, ou a denunciar, uma pessoa ou uma causa. Ao aceder aos 

meios de comunicação, o público tornou-se um formidável esquadrão da 

verdade. 

Em segundo lugar, as pessoas do meio fazem parte do fórum. Já não há 

fugas de informação. A informação irrompe, através de todas as barreiras de 

protecção, sob a forma de mensagens rápidas, de e-mails e de chamadas 

telefónicas. 

Terceiro, o que dali sai pode adquirir força própria, mesmo que não seja 

verdade”(2005:59-60). 

Entre as muitas propostas defendidas por Gillmor, e não pretendendo sequer 

sintetizar o seu conjunto teórico, há no entanto uma frase que traduz a mudança de 

paradigma de um modo muito evidente: “Partir da base, do cidadão comum, para o 

centro de poder, é um empreendimento bastante mais difícil, mas potencialmente 

mais compensador” (2005:114). Vai nesse sentido, e com uma tendência crescente, a 

participação dos cidadãos nas mais variadas ferramentas da web interactiva: blogs, 

peer-to-peer, rss, sms, mms, wiki, mailing list, fórum, chat. Como? Através do diálogo 

alargado, dos canais de comunicação em open source, na renovação dos princípios de 

cidadania, no desejável respeito pelas normas éticas e deontológicas do jornalismo, na 

confiança crescente que se pretende, já não entre produtores e consumidores, mas 

entre produtores-consumidores em larga escala.  

Longe de se reduzirem a mecanismos de comunicação, na essência tais 

instrumentos constituem a plataforma de um novo jornalismo que tem tomado forma 

desde o final dos anos 80, um movimento que, longe de ser pacífico e consensual, tem 
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por isso mesmo estimulado alguns dos mais apaixonantes debates sobre os muitos 

rostos do jornalismo. O novo jornalismo, de acordo com Traquina (2003:9) responde 

por diferentes nomes – ““jornalismo comunitário” (Craig, 1995), “jornalismo de serviço 

público” (Shepard, 1994), “jornalismo público” (Rosen, 1994; Merritt, 1995) e 

“jornalismo cívico” (Lambeth e Craig, 1995)”. 

Os contributos anteriormente sintetizados conjugam-se colectivamente com 

uma vaga profundamente optimista face à intervenção do público e do seu crescente 

protagonismo na paisagem mediática. Bowman e Willis acrescentam a variação de 

jornalismo participativo – “o acto de um cidadão ou grupo de cidadãos que têm um 

papel activo no processo de recolha, análise, produção e distribuição de notícias e 

informações. O objectivo desta participação é oferecer a informação independente, 

fidedigna, variada, precisa e relevante que uma democracia requer” (2003:9). Não 

isenta de crítica, a afirmação deposita nos cidadãos intervenientes uma capacidade 

técnica e ética, que apenas aos jornalistas é exigível. Assim, será oportuno questionar 

se esta é efectivamente uma informação “independente” e “fidedigna”, ou se estará 

enviesada por interesses particulares e corportivistas?  

Não sendo este o contexto de discussões alargadas sobre esta matéria em 

função do objecto em análise, interessa reter deste debate que, independemente das 

posições e nuances conceptuais, poderemos designar como jornalismo cívico “todo o 

jornalismo que contribuiu para a formação de um espaço público” (2003:19). 

Manifestando discordância total face à vulgarização do conceito de jornalismo, e 

fundamentalmente sobre a sua indistinta utilização pelo cidadão comum, defende-se 

que a sua prática não seja indistintamente generalizada. Ao cidadão compete, cada vez 

mais, ser um actor no processo mediático, mas não se substitui ao papel de jornalista. 

Defender o jornalismo cidadão pode ser tão caricato quanto a medicina cidadã ou a 

engenharia cidadã!12 

                                                

 
12 Os contributos de Sylvia Moretzsohn e António Fidalgo são coincidentes na medida em que a 
investigadora brasileira rejeita a possibilidade de, por via das tecnologias, qualquer pessoa poder 
afirmar-se como jornalista. Fidalgo por seu lado frisa que “o jornalismo-cidadão retoma a ilusão 
redentora da tecnologia. Sempre que uma nova tecnologia surge, as suas potencialidades são 
celebradas com euforia” (2009:222). No seu entender “a ilusão do jornalismo-cidadão assenta na 
confusão entre «informação acessível a todos» e «notícia». Ora sendo a notícia resultante da actividade 
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No entanto, e face à evidência de várias situações ocorridas na era internética 

(Tsunami - 2004, Queda de um avião ao largo de Nova Iorque – 2009; Eleições 

Presidenciais no Irão – 2009, etc.) apresenta-se como inevitável reconhecer que o 

jornalismo cidadão e a Web 2.0 traduzem um novo modelo de formação da opinião 

pública. O padrão actual de intervenção por parte do público leva a afirmar que há 

uma transição qualitativa da figura do espectador ao protagonista da acção. “Fruto de 

ello, avanzan hacia la recuperación de su condición de sujetos políticos dotados de 

autonomia, margen de maniobra y capacidad de influencia para articular y dar forma al 

debate público. En este marco, la opiniós pública 2.0 asume un caráter discursivo y 

deliberativo” (Casero Ripollés, 2009:534). 

Na perspectiva de Casero Ripollés existem três circunstâncias que justificam a 

recuperação do espaço público pelos cidadãos, até agora monopolizado pelos meios 

de comunicação social e sistema político: (i) polifonia na web 2.0 (pluralidade de vozes 

implicadas no debate público); (ii) desenvolvimento da função de vigilância face aos 

meios de comunicação tradicionais e, por último, (iii) a irrupção do superusuário13, 

uma nova figura catalizadora da discussão e que condiciona a agenda e impõe uma 

vontade própria (2009:532-533).  

 Objecto de desejo por parte de milhões, o Quarto Poder tem exercido, na 

expressão de Andrew Keen, uma “grande sedução”. “A revolução Web 2.0 [defende o 

autor de O Culto do Amadorismo], tem vendido a promessa de levar mais verdade a 

mais pessoas – mais profundidade de informação, mais perspectiva global, mais 

opinião isenta por parte de observadores imparciais. Ora isto não passa de uma cortina 

de fumo. O que a Web 2.0 está realmente a potenciar são observações superficiais do 

mundo que nos rodeia em vez de análises profundas, opiniões esganiçadas em vez de 

juízos de valor ponderados” (2008:29).  

                                                                                                                                          

 
jornalística, reside nela o saber, a técnica, o domínio da actualidade, e o reconhecimento de uma classe 
profissional específica que não poderá confundir-se com a intervenção ou protagonismo dos cidadãos 
(mais ou menos) anónimos.  
13 No entender deste autor, o superusuário é caracterizado por ter uma elevada competência 
tecnológica, carácter público e participativo, capacidade para romper a dependência cognitiva face aos 
sistema mediático, carácter crítico face ao sistema institucional e actua à margem da esfera pública 
dominante (Casero Ripollés, 2009:532-533) 
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Ao perder a exclusividade na produção e publicação de notícias alterou-se 

radicalmente a cadeia de trabalho jornalística: a mediação dos processos transitou (em 

parte) para o cidadão comum e o profissional da informação deixou de ser o único 

gatekeeper. O modelo tradicional é posto em causa tal como refere Adriano Duarte 

Rodrigues, citado por Catarina Rodrigues – “O jornalismo caracteriza-se pelo papel 

mediador que exerce entre os acontecimentos e o público a quem se dirige. O que 

pode ou não ser publicado passa por todo um processo de selecção. O papel dos 

tradicionais mediadores de conteúdos – os jornalistas – parece ser colocado em causa 

quando qualquer cidadão pode publicar e tornar público o que bem entender” 

(2006:58). São igualmente oportunas as reflexões de Sylvia Moretzsohn ao considerar 

que a especificidade da mediação jornalística “legitima socialmente esse tipo de 

informação e impõe procedimentos necessários para que se lhe exija a indispensável 

credibilidade”(2006:63). 

Com uma apreciação radical, Sylvia Moretzsohn considera de extrema 

importância a questão da mediação jornalística e, neste sentido, reforça o 

protagonismo do profissional das notícias como alguém investido de uma legitimidade 

que não pode ser confundida com qualquer outro fenómeno de colaboração pontual – 

“Deveria ser evidente: o jornalista é aquele profissional autorizado a estar onde o 

público não pode estar e, por isso, tem direito ao acesso a fontes através das quais 

pode apurar as informações necessárias à sociedade. Este é nada menos que o status 

conferido pelo velho conceito de “quarto poder” que, apesar de problemático – pois 

mascara a defesa de interesses particularistas em nome do interesse geral –, é o que 

garante ao jornalista o reconhecimento social de seu papel de mediador” (2006:80). 

Moretzsohn entende ser imprescindível entender os papéis dos vários actores 

no processo de construção da actualidade. Na destrinça das funções dos protagonistas 

envolvidos, a investigadora entende que testemunhar é o papel das fontes de 

informação que não tem de ser reconhecida como entidade autónoma para difundir 

informação - “Para recolocar a questão nos trilhos, será preciso recuperar o referencial 

de autoridade do jornalismo como mediador implicado ao “quarto poder”, ainda que 

seja preciso desmistificar esse conceito e apontar o papel necessariamente político 

dessa mediação. Por isso, não há dúvida de que o testemunho (inclusive fotográfico ou 
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videográfico) do cidadão sempre será importante, porém necessariamente como fonte 

a ser adequadamente confirmada. Mesmo porque, à parte os riscos de deturpação, 

tende-se à reprodução do mesmo processo de “cegueira pelo excesso” que as grandes 

redes de televisão produzem a partir da profusão de imagens” (2006:80). 

Por seu lado, António Fidalgo em Especificidade epistemológica do jornalismo. 

Desfazendo uma ilusão do jornalismo cidadão, considera que é nos momentos de 

superabundância e de dispersão da actividade informativa que o jornalista assume um 

papel determinante – “É justamente numa era de exponenciação de informação, e 

correspondentemente da sua fragmentação, que os jornalistas profissionais se tornam 

mais necessários. Perante a multiplicidade e a divergência das informações disponíveis 

o todo social tem de encontrar meios apropriados de se dar conta, enquanto todo, dos 

eventos e das novidades que ocorrem no mundo” (2008:12). A função de watchdog e 

de gatekeeper é na expressão de Fidalgo fundamental para seleccionar, tratar e 

apresentar informação. Assim, “os jornalistas não apenas filtram a informação 

relevante, mas simultaneamente e sobretudo dão-lhe um cariz de informação 

colectiva, destinada a todos e com o intuito de induzir a um conhecimento colectivo de 

determinado evento. Os blogs fragmentam o espaço público, mas cabe ao jornalismo 

constituir permanentemente esse espaço comum, condição indispensável à vida 

social”(2008:12). 

Por entre as múltiplas interpretações e leituras que possam ser feitas sobre a 

relação efectiva entre cidadãos e media, há que distinguir claramente o terreno, 

funções, competências, autoridade e obrigações comuns aos jornalistas. A transmissão 

de informação por parte de alguém do público não lhe confere o direito de exercer e 

reclamar uma condição que é formalmente reconhecida por instâncias formais 

(Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, no caso português e pelos vários 

sindicatos de jornalistas em Espanha). 

A este respeito, lembra Fidalgo que “a qualificação específica para se ser 

jornalista é o domínio de determinadas técnicas de aquisição e averiguação de 

notícias, de saber contextualizar a informação obtida, e a obediência a determinados 

princípios éticos para se orientar no terreno conflituoso do espaço mediático, onde 

concorrem múltiplos interesses” (2008:4). 
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Sendo absolutamente certo que será cada vez mais estreita a relação entre 

media e público, a BBC decidiu disponibilizar informações e ferramentas fundamentais 

ao exercício do jornalismo. Através de um virtual “College of Journalism”, a operadora 

pública britânica permite o acesso a “thousands of pages of skills advice, video and 

guides to almost every aspect of journalism – from interview techniques to in-the-field 

reporting and even sports commentary” (Waters, 2009, Mar. 5). Deste modo, a 

televisão pública britânica partilha documentos, dados e procedimentos com o seu 

público, os mesmos que são comuns aos profissionais da operadora – “One of the 

most important things that we need to think about and do is teach journalism to the 

next generation and to the new leaders within journalism” (Marsh citado por Waters, 

2009, Mar. 5). É através das redes sociais, nomeadamente com a presença no 

Facebook, Twitter e Ning que a BBC aposta na difusão deste leque de dados que 

constituem as suas linhas editoriais, também denominadas Editorial Guidelines – BBC 

(2005).  

Face aos estudos de caso eleitos, a análise do serviço público das plataformas 

online da RTP – Rádio e Televisão de Portugal e RTVE – Corporación de Radio e 

Televisión de España, importa situar concepções e instrumentos que obrigam a um 

posicionamento institucional de elevado padrão qualitativo, a bem da oferta da 

concessionária estatal.  

2.3.2.5 Self 

Para a reflexão que se pretende sobre este assunto, importa fixar ainda uma 

última nota sobre a aproximação e apropriação do público face aos dispositivos 

tecnológicos contemporâneos. Os fenómenos de participação através da internet 

trouxeram à evidência que todos fazem parte do mesmo processo, ainda que com 

responsabilidades e graus de intervenção diferenciados. Se “os media do século XX 

foram em grande parte uma coutada de grandes sociedades anónimas” no dizer de 

Gillmor (2005:173), a Rede veio provocar uma fractura, fazendo irromper o paradigma 

comunicacional centrado no “eu” – activo, interactivo, hiper e multimediático!  

Ao reconhecermos a pertinência da expressão de Cádima de que a “net é o 

novo alfabeto na comunicação entre os homens” (2002:203), abre-se um mundo de 

oportunidades, deslumbramentos e inevitáveis reflexões críticas sobre os efeitos 
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colaterais deste mega-fenómeno. A emergência dos self media integrados nos ciber 

media, ao invés de provocar generalizados processos de massificação, estimula uma 

“implosão individualizada, interactiva, biotecnológica, que anula o sentido clássico do 

processo de comunicação – o «escutar sem ser escutado» – e, produz um «novo 

media», nómada, por excelência matricial, cujo suporte é o corpo/homem biónico, 

actor/sujeito de mediação, núcleo politópico dos novos nomadismos da comunicação”  

(Cádima, 1999a:123).   

Caracterizados por um fluxo de comunicação biunívoco, os self media assumem 

uma relevância centrada no receptor, perdendo o emissor a omnipotência tradicional. 

É através da interactividade e dos vários interfaces que os self media assumem várias 

aplicações destacando-se o computador, a internet, os sistemas multimédia on e off-

line (Câmara, 1999). 

Esta configuração do público remetido à sua célula mais particular, privada e 

íntima, leva John Fiske a adiantar cinco exemplos do que considera ser o “segmento 

mais pequeno que existe” – “o indivíduo, EU”: 

“1. Uma voz diz numa caixa mutibanco: “Olá John Fiske, na próxima vez que 

for ao cinema veja Shakespeare In Love, vai gostar muito”. 

2. Ponho a funcionar TiVo, um gravador de televisão com memória, que 

regista os programas que costumo ver e gravar, que conhece as minhas 

preferências e grava os programas que sabe que eu vou apreciar, sem eu 

precisar de o programar. 

3. O meu telemóvel toca. No ecrã aparece uma senha de desconto para um 

café no Starbucks, que fica a 50 metros do local onde me encontro. 

4. Duas pessoas estão sentadas ao meu lado num bar. Ouço-as a comentar 

com entusiasmo o sabor das suas bebidas. Trata-se de “comerciais virais” 

disfarçados, ao serviço da empresa Big Fat Inc. 

5. Um computador recomenda-me a minha próxima compra de um livro, 

com base nos últimos dez livros que adquiri. Faz uma previsão certeira do 

meu gosto pessoal. Esta técnica comercial é designada por “filtragem 

colaborativa” (ou personalização inteligente)” (2006:187). 

Embora os exemplos de Fiske estejam centrados em aspectos de natureza 

comercial e com uma interactividade bastante residual (e nalguns casos inexistente), 
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no entanto, apontam para cenários já testados e que poderão estender-se a outros 

domínios, nomeadamente o da informação (notícias).  

“O público numeroso perde a sua importância aqui, resumindo-se muitas vezes 

a uma só pessoa: há personalização da informação. Será a própria máquina a 

compreender o homem, o indivíduo, com os seus gostos e interesses particulares”  

(Câmara, 1999) referem as investigações do CITI – Centro de Investigação para 

Tecnologias Interactivas (Universidade Nova de Lisboa) a apontarem desde já para a 

semântica geração “Web3.0”.   

O público é hoje, pelo contexto social e tecnológico, uma entidade imbuída de 

interactividade e permanentemente estimulado a tal prática. Implícita ou 

explicitamente, o enquadramento familiar, educacional e profissional faz dele um dos 

epicentros da cena mediática e comunicacional e todo o ambiente interactivo é 

propício a permanentes desafios, descobertas e à implementação de soluções. Senão 

vejamos a proposta apresentada por Francisco Teotónio Pereira, Responsável pela RTP 

Multimédia, ao sugerir o que denomina de “aeiou da interactividade”: 

a, de audiência. A audiência é o focus da interactividade e passa a ter um 

papel activo, não apenas como receptor, mas agora como co-produtor do 

próprio conteúdo. 

e, de emoção. Sem emoção, não há envolvimento do público; e sem 

envolvimento, não existe pró-actividade. 

i, de inovação. A interactividade deve oferecer novas experiências ao 

público e proporcionar uma atitude diferente em relação à forma de ver 

televisão.  

o, de objectividade. A clareza, simplicidade e transparência são factores 

determinantes para o sucesso de acções interactivas. Antes de aderir, o 

público tem de compreender e, acima de tudo, ter confiança de que a sua 

participação é efectivamente valorizada.  

u, de ubiquidade. Sendo por natureza uma acção massificadora, a 

interactividade deve simultaneamente conter a capacidade de ser única, 

para todos aqueles que a ela aderem. Mas se hoje a interactividade é um 

conceito televisivo que transpira inovação e modernidade, o facto é que 

existe desde a origem da televisão. Então, o que mudou nestes últimos 

anos? No início as acções que promoviam a participação do público eram 

baseadas no correio ou no telefone, uma interacção dependente do tempo 
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que as missivas demoravam a chegar às mãos das equipas de produção ou, 

no caso do telefone, apenas para o primeiro felizardo a fazer a ligação. Em 

qualquer dos casos, este tipo de interacção colidia com os fundamentos do 

sucesso da televisão: O instantâneo e a massificação, isto é, a comunicação 

com o grande público. O advento das novas tecnologias de informação 

trouxe outras soluções e abriu novos caminhos. Actualmente a realidade é 

substancialmente diferente” (2004). 

A reflexão de Teotónio Pereira sobre as questões que envolvem a 

interactividade e o dispositivo televisivo (convencional e online) sugerem uma 

nomenclatura de públicos, diferenciados através de gerações sucessivas e, por vezes, 

complementares. A forma primitiva com que as primeiras soluções interactivas 

proporcionaram uma sensação de “conquista” numa área restrita do ecrã televisivo, 

uma espécie de “segundo plano de comunicação”. Refere o responsável pela RTP 

Multimédia que “a produção mantinha o domínio do programa, mas agora o público 

poderia trocar impressões ou dar o seu contributo, enviando mensagens que 

passavam no rodapé. A Praça da Alegria ou o Portugal no Coração são exemplos deste 

tipo de interactividade. E todos os dias centenas de mensagens provenientes das mais 

variadas regiões do país e do estrangeiro são exibidas no programa. Hoje é difícil 

imaginar estes programas sem a componente interactiva”(2004).  

Quando se reporta a uma 2ª geração, Teotónio Pereira, reconhece-lhe 

capacidades acrescidas de intervenção – “o público passou a poder intervir sobre o 

conteúdo, votando numa das posições em determinado debate ou optando pela 

permanência do seu aluno preferido na Escola da Operação Triunfo, por 

exemplo”(2004). 

A capacidade emotiva de envolver a audiência determina, o que Teotónio 

Pereira considera ser um público de 3ª geração da Interactividade. Parte “integrante” 

de um concurso, da actualidade ou com outro tipo de protagonismo, a audiência 

sente-se parte de algo e vive-o intensamente – “o público participa na experiência do 

concorrente em estúdio, partilhando com ele as mesmas emoções e desafios. É o caso 

do formato interactivo do Um Contra Todos ou do Preço Certo, por exemplo, onde o 

público é convidado a responder à mesma pergunta colocada ao concorrente ou 

acertar no valor da montra de prémios. O próximo desafio passa pelo crescente 
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envolvimento das equipas de produção de conteúdos, sejam elas de informação, 

desporto ou programas de entretenimento, no desenvolvimento e adopção de 

conceitos e formatos interactivos de raiz. E quando a interactividade, numa 

perspectiva multiplataforma, for assumida como parte integrante do conteúdo, o 

Grupo RTP será uma verdadeira empresa multimédia e não apenas de televisão e de 

rádio” (2004). 

É neste âmbito que se desenvolve grande parte das discussões sobre os 

emergentes dispositivos comunicacionais e, no caso em análise, na sua relação com o 

sistema de media e, especificamente, com o jornalismo.  

Com o anterior contexto de referência, pretendeu-se enquadrar algumas das 

questões fundamentais que envolvem a apropriação do espaço público, enquanto 

campo da cidadania por excelência. Acentuaram-se as propostas de natureza teórica, 

as suas interpretações e, doravante, tentaremos dar sustentação à pergunta que aqui 

nos trouxe, procurando responder se a questão do público electrónico configura uma 

realidade ou uma miragem no serviço público de rádio e televisão em Portugal.  

2.3.2.6 “You. You control the Information Age” 

Tradicionalmente definido de acordo com o meio de comunicação social 

avaliado – rádio/ouvinte; televisão/telespectador; jornal/leitor – o público adquire no 

início do novo milénio um poder e protagonismo inigualáveis. O entendimento sobre 

os novos media, bem como a parafernália de instrumentos e técnicas a elas 

associadas, só faz sentido porque toda a engenharia técnica se dirige para um focus 

bem definido – o público, nos seus múltiplos aspectos, na sua semelhança, mas em 

particular na sua diferença, na sua capacidade interventiva, nos seus desejos e 

aspirações, na centralidade que passa a ter em relação a todos os produtos de 

comunicação que são pensados em larga escala. Como observa Cardoso “A novidade, 

hoje, talvez esteja no facto de que a mediação é construída em torno de uma rede que 

coloca o cidadão enquanto nó da relação estabelecida entre uma multiplicidade de 

media” (2006:7).  

O público, para além da relação clássica que mantinha com o aparelho de 

recepção, e que se manterá seguramente por longos anos, está intrinsecamente no 

centro do palco tecnológico, condicionando e sendo condicionado pela aparelhagem 
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existente. É cada um de nós que decide os instrumentos de comunicação e de 

informação que pretende adquirir, se os utiliza em separado ou em rede, isolados ou 

partilhados, em que momento, em que lugar, com que duração, com que utilidade, 

com que objectivos, com que intensidade. À unidireccionalidade da comunicação de 

massa, o usuário abre novos canais dirigidos à bidireccionalidade e à 

multidireccionalidade – fruto das mútiplas plataformas em rede, o usuário é parte 

integrante activa e significativa do fluxo comunicativo (Deuze, 1999:377). 

No caso concreto da estratégia de expansão da televisão através da internet, as 

questões orientadas para os novos públicos traduzem-se, entre outras, na capacidade 

de promover uma participação efectiva que se pode traduzir, sobretudo, nas 

possibilidades que seguidamente são ilustradas por Cebrián Herreros – “Los programas 

impulsan sus chats y foros particulares, en los que se da entrada a conversaciones de 

los usuários con los presentadores y actores de las series, se ofrece información sobre 

las gravaciones y detalhes sobre la elaboración del programa y de los prefesionales 

participantes en el mismo” (2004:209-210). 

O mercado assim o permite e estimula e o público encontra-se rodeado a 360° 

por todos os aparelhos que provavelmente nunca sonhou, que provavelmente pensou 

não vir a precisar, mas que se impuseram de forma avassaladora. É a clássica técnica 

da publicidade a funcionar com toda a sua eficácia: provocar a carência e a 

necessidade para que o produto seja objecto de desejo, aquisição e integração na vida 

quotidiana. 

A este respeito, a revista Time foi particularmente incisiva ao reconhecer “You” 

(aqui encarado como o conceito colectivo de Público, sentido lato) como a grande 

figura do ano em 2007. Cada um de nós, ao ser espectador e actor da Sociedade da 

Informação, transforma-se num protagonista (aparentemente) decisivo da actual cena 

mediática internacional. “Tu. Sim, tu. Tu controlas a Era da Informação. Benvindo ao 

teu mundo”, escrevia a Time (Grossman, 2006, Dec. 25).  

Deste modo, a prestigiada revista norte-americana abria uma excepção nas 

tradicionais distinções atribuídas a personalidades políticas, da ciência ou do 

espectáculo, dirigindo-se a cada um de nós como alguém que é uma figura 

absolutamente destacada nas várias plataformas de comunicação mundial. “You” 
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transporta os focos de análise para espaços de diálogo, intercâmbio de informação, 

identidades e mecanismos associados à internet e à WorldWideWeb. Na mesma linha, 

a focalização é reveladora de dinamismo, participação, intervenção numa palavra, 

cidadania no ciberespaço.  

A longa história da humanidade tem adoptado terminologias diversas, 

adaptando os conceitos às épocas vividas. Povo, massa (s), público (s) constituem 

definições para um debate amplo sobre a essência histórica, social, antropológica e 

tecnológica de cada uma delas. Não se trata apenas de moda, ou de mudança 

repentina nos conceitos, já que a história valida as interpretações de acordo com as 

vivências, as influências, no fundo com os modos de estar e de ser das sociedades. Do 

povo, parte integrante da base da pirâmide social, à sua integração nas massas; da 

emergente autonomização dos públicos face ao amplo cadinho social, às novas 

performances virtuais; encontramos séculos de (r)evolução e fracturas que justificam 

as mudanças. Mais do que alterações de carácter semântico, as alterações registadas 

são fruto de conquistas, de olhares e interpretações renovados, em busca de uma 

fotografia que melhor represente a realidade social.  

Essa relação entre o público e os instrumentos ao seu alcance passam pelos 

mais sofisticados mecanismos de personalização de informação em que os mais 

ínfimos nichos de mercado obtêm resposta na rede global de comunicação. Deste 

modo, pretende-se enquadrar o conceito, questionando o seu papel e as apropriações 

permitidas e/ou influenciadas pelos mecanismos da cibercultura. Este questionamento 

levar-nos-á às mais recentes manifestações de participação pública no espaço 

mediático, nomeadamente a intervenção dos denominados jornalismo cívico, cidadãos 

jornalistas ou jornalismo público: eis o que nos propomos a pesquisar neste momento 

do estudo.  

O contexto para as várias interrogações desta investigação é sintetizado de 

uma forma extremamente clara por Miel e Faris. No entender dos autores, o pano de 

fundo sobre o qual decorrem as principais discussões prende-se com o que 

seguidamente citamos. 
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“1. Under pressure from falling revenues and the disruption of their 

business model, traditional media outlets are reducing and shifting the 

scope of their original reporting. 

2. Web-native media entities are not addressing all of the crucial reporting 

gaps left by traditional media. Current structures and mechanisms do not 

provide sufficient incentives for them to do so. 

3. In the changing media environment, news consumers risk relying on news 

sources that are neither credible nor comprehensive. 

4. Participation in the online media space is not evenly distributed; some 

populations and ideas remain underrepresented. 

5. There are elements of critically important journalism that have not yet 

found reliable sustainability models in the online media environment. 

6. Efforts to understand and address these issues are limited by a lack of 

solid empirical evidence, and must rely instead on incomplete information, 

anecdotes, and intuition” (2008:32). 

A finalizar este sub-ponto da investigação, convocamos algumas interrogações 

de Rita Espanha (2008), fermento determinante para o questionamento das múltiplas 

e complexas noções de público na actualidade – “Mas qual a dimensão do nosso 

público? Em quantas comunidades participamos? E com que nível de interacção? 

Dispositivos móveis on-line ganham espaço e tempo, e nós, os 

utilizadores/consumidores, conduzimos o processo. São as pessoas e não as 

tecnologias que estão no centro desta visão”. 

Sendo objecto de análise o portal da RTP – Rádio e Televisão de Portugal bem 

como o portal da RTVE – Radio Televisão Espanhola, pretende-se entender de que 

modo encaram, as concessionárias de serviço público, o fenómeno da participação 

cidadã através da internet. As apreciações, de carácter qualitativo e interpretativo, 

procuram situar as ferramentas interactivas associadas ao suporte electrónico de 

comunicação. Será objecto de questionamento o modo como a televisão do Estado se 

relaciona com os seus públicos através do portal; os mecanismos que se encontram ao 

seu alcance; as oportunidades de relação/comunicação que, eventualmente, estão por 

aproveitar.  
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2.3.2.7 E-Público e Serviço Público Online 

O E-Público, ou seja, o público que possui a capacidade técnica e instrumental 

de exercer a sua função no âmbito social através da internet, é aqui entendido na sua 

dimensão sociológica e no modo como incorpora a tecnologia. O público, em sentido 

abrangente, encontra-se imerso por todo o conjunto de meios de comunicação, 

suportes e estratégias, sendo duplamente vítima e vencedor do sistema dos media 

internacional: vítima pela gigantesca avalancha de suportes e conteúdos disponíveis; 

vencedor por, na medida do possível, conseguir controlar (ou julgar controlar) e gerir 

os meios e as informações de que precisa (ou julga precisar). E onde deve colocar-se o 

produto ou a marca que procura cativar o público? Justamente no centro de todos os 

meios e ferramentas: na centralidade dos motores de busca, dos vários dispositivos 

disponíveis, nos sites colaborativos que estimulam as redes sociais, em microsites que 

têm como alvo nichos específicos de mercado e, cada vez mais, nas redes móveis de 

comunicação. 

Para todos os efeitos, o público emergente, em especial os nado-digitais, têm 

apropriado os instrumentos, integrado as ferramentas de comunicação e contacto e 

suportado gigantescas redes internacionais de comunicação. Os restantes, os que 

nasceram na era pré-internet, têm sido forçados a um autodidactismo permanente, à 

descoberta de competências e de literacias digitais, com lógicas bem diversas da 

educação livresca, tradicional e linear, própria de esquemas clássicos e tradicionais de 

transmissão de conhecimentos. Para todos, é desenvolvido o modelo convergente de 

televisão que “se orienta cada vez más a pequeños grupos e incluso a una situación 

personalizada en la que cada usuário pueda elegir el canal o programa y vincularlo a 

outro médio como internet o enviar mensajes a teléfonos móviles. Es llevar la 

personalización de internet a la televisión” (Cebrián Herreros, 2004:206). 

A ambos é dirigida uma das televisões mais inovadoras do momento: a 

Current.tv, de Al Gore, corresponde ao modelo de uma tv construída integralmente 

pelos seus utilizadores. É nesta perspectiva que, tendo por base um quadro 

sociológico, Cádima observa que o estudo do impacte dos programas num público 

revela que este  
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“não é já um simples consumidor do discurso dominante mas participa na 

construção do sentido. Para poder segmentar a análise e reorientar os 

estudos da teoria da recepção aplicada à audiência de televisão, conviria, 

desde logo, provocar a análise microsociológica no plano das práticas de ver 

televisão e da competência do telespectador em integrar uma estética da 

recepção. Num segundo momento, ver como a recepção organiza o texto e 

lhe dá uma ordem observável e descritível. Finalmente, pensar a recepção 

como apropriação, isto é, ver como o ficcional, a novelização do real e a 

realidade-espectáculo se rebatem no real do espectador. É assim óbvio que 

algo mais deve ser exigido à televisão e algo mais deve ser conhecido do 

«ser» (do) público”(Cádima, 2001:164).  

Estas questões são igualmente teorizadas por Cebrián Herreros que, numa 

primeira análise, contrasta duas atitudes antagónicas – “Frente a la actuación 

fisicamente pasiva, aunque mental y afectivamente muy activa, del espectador de la 

televisión tradicional, emerge el usuário activista e interactivista” (2004:291). Numa 

leitura mais profunda, Herreros problematiza o poder semântico do utilizador, 

reconhecendo-lhe capacidades de intervenção que se encontram concentradas, por 

exemplo no comando à distância. Tal como o nome indica, “comanda” as operações, 

escolhas e decisões, a partir de um universo de possibilidades previamente definidas 

pelo operador audiovisual/multimédia: 

“El mando a distancia digital há transformado todo el proceso. Nace el 

usuário com capacidad de seleccionar canales, de buscar otras 

informaciones paralelas, y en las últimas aportaciones, de interactuar, de 

navegar, de enlazar, y en suma, de generar un proceso de recepción 

transformador y creativo. El usuário dispone de capacidad de seleccionar 

según sus gustos, ideas, sensibilidad, y, además, puede aportar elementos 

nuevos. Se convierte en un operador semântico en sentido pleno, ya que es 

quien da sentido o asume el sentido de cada mensaje. El proceso de 

recepción se plantea, pues, en dos niveles: en el de la capacidad técnica que 

ofrece cada terminal y en el de la capacidad del usuário de operar 

semanticamente mediante la selección, interactividad e introducción de 

datos para configurar una información que elabora personalmente y que 

asume y utiliza”. (2004:291) 

Embora tenha como referente o universo da publicidade, Jesus Bermejo 

considera ser nos momentos de crise e fractura que se devem percepcionar 
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claramente quais os factores de risco das mudanças, mas, fundamentalmente, as 

oportunidades que estes processos também contemplam. E no que ao campo da 

recepção diz respeito, Bermejo apresenta o que entende serem campos de 

intervenção por excelência: 

“1. El receptor pasa de ser audiencia (anónima) a usuario (partícipe). Se le 

brinda así la oportunidad de adoptar un papel más activo. 

2. Pasa de ser target a que se busque la personalización de la comunicación 

(one to one). Ello puede favorecer un mejor afinamiento, en aquello que se 

prolonga, para la satisfación de sus necesidades.  

3. Pasa de ser consumidor a devenir co-creador y de ahí buscador activo de 

novedad. 

4. Deja de se mero destinatario para ser partícipe en la interactividad como 

remitente o destinador. 

5. Pasa de consumidor individual a la creación de comunidades (y, por tanto, 

la posibilidad de un redescubrimiento del otro que la posmodernidad borró, 

construyendo así identidades no ya individualistas sino colectivas que 

ayuden a paliar las actuales angustias de la era hipermoderna en la que 

estaríamos)” (2008:66).  

O cenário apresentado por Bermejo intensifica o que determina por 

pensamento horizontal, quer isto dizer, o que se alicerça em conteúdos mediáticos 

fragmentados; por multi-estímulos processados parcialmente; desatenção; 

hiperestimulação e fluxo informativo excessivamente rápido; ruptura de um tempo de 

processamento adequado; pensamento horizontal, efémero, transitório, associativo, 

sensorial, micronarrativas induzidas por programas produzidos; busca do imediato, 

máxima flexibilidade; pensamento disperso e volátil, como um tornado, volúvel e 

inclusivamente deslocado (2008:67). 

As tendências referidas, e que traduzem uma assinalável aproximação entre o 

público e as plataformas de comunicação, levam a considerar que “nosotros somos el 

médio” (Bowman e Willis, 2005:1). Mais que audiência ou target, o público do Sec. XXI, 

é um membro da (global) comunidade em rede e sujeito crescentemente 

individualizado. Como observa Bermejo, “en apenas quarenta años hemos pasado de 

desconocer a la audiência, como así ocurría en los años 70, a intentar personalizarla e 

individualizarla, como comienza a intentarse hoy” (2008:73).  
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O prosumer, primeiramente sugerido por Alvin Tofler em A Terceira Vaga 

(1984), antevia um cenário materializado no advento do milénio. Pró-sumer (= 

produtor + consumidor) é um entre imensos termos compostos que caracterizam o 

mundo contemporâneo14 e neste caso, em particular, Tofler constatava as implicações 

avassaladoras contidas na sedução consentida do consumidor pela produção 

(1984:275). Ao perspectivar profundas mudanças no papel do mercado nas nossas 

vidas, Tofler vislumbrava alterações radicais na cadeia de produção, que 

inevitavelmente abriria caminho a uma nova forma de economia, a economia de 

terceira vaga. Nas transferências de protagonismo entre as actividades meramente de 

troca e a intervenção do produ-sumo, o autor visionava “que qualquer mudança 

singificativa no equilíbrio entre produção para uso e produção para troca fará detonar 

cargas de profundidade debaixo do nosso sistema económico e também dos nossos 

valores” (1984:278-279). A antevisão deste cenário não podia estar mais correcta, pois 

ao esboroar-se a cisão entre consumidor e produtor e ao registar-se o fim deste 

distanciamento e divórcio, é inaugurada uma nova era de mercado em que todos os 

papéis são questionados, todas as funções interrogadas e se rasgam cenários de 

múltiplos diálogos – “a emergência de uma nova economia que não se assemelhará às 

economias nem da Primeira Vaga nem da Segunda Vaga, mas que ao invés, fundirá as 

características de ambas numa nova síntese histórica” (1984:276).  

2.3.2.8 Diálogos: redacções e usuários 

As aproximações entre os jornalistas, audiências e públicos constituem um dos 

principais desafios entre os vários protagonistas envolvidos. O paradigma de 

comunicação de Lasswell (1948), reinante e hegemónico ao longo do Sec. XX, perde a 

sua centralidade conceptual e convive com outros modelos, já não unidireccionais e 

dirigistas, mas antes convergente, multimédia e hipermédia. O palco digital 

contemportâneo estimula proximidades, intercâmbios e partilhas: de informações, de 

recursos e de linguagens. Esta apropriação é feita no terreno da actualidade, 

centrando-se particularmente nas notícias, o género informativo clássico que configura 

o que Habermas definiu como Esfera Pública Cidadã: “um fórum público de debate 

                                                

 
14 Entre eles destacam-se os conceitos de “glocal = global + local” de Paul Virilio (Virilio, Paul; “A 
Velocidade de Libertação”, Relógio D’Água Ed., 2000) 
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racional de temas importantes para a sociedade, necessário para que os cidadãos 

conheçam e possam tomar decisões sobre o funcionamento e desenvolvimento da sua 

comunidade” (Habermas, 1977, citado por Lamuedra e Lara, 2007:79). 

É notório que os anos 1990 iniciam e intensificam a contínua fragmentação das 

audiências, pulverizadas através de múltiplas ofertas: novos canais, plataformas 

digitais, TDT, cabo, etc. (Bermejo, 2008:52). 

Com efeitos positivos e negativos, consideram Miel e Faris que a participação 

do público nos media, e em particular na televisão, reveste-se de uma duplicidade que 

acentuam do seguinte modo: “dramatic changes in the traditional news media are 

occurring in parallel to the rise in participation, primarily due to the disruption of their 

business models by new distribution systems” (2008:4). Por outro lado, consideram 

que “Simple dichotomies—new vs. old, mainstream media vs. Blogosphere — do not 

accurately describe the current environment, with its complex interdependencies 

among media entities with different structures and motivations. The distinctions 

between professional and amateur are blurring, and the definitions of commercial, 

public, and community media are shifting” (2008:1). 

Assim, assiste-se a um público crescentemente activo mas que não tem obtido 

inteiramente as respostas mais eficazes ao nível da produção televisiva e, em 

particular, da plataforma online.  

De entre os vários estudos que se têm debruçado sobre a relação entre os 

profissionais da informação e os seus consumidores finais, emerge o artigo de Ingunn 

Hagen (1999:130-150) no qual o autor sublinha uma tendência observada: os 

jornalistas assumem sentir-se escravos dos índices de audiência. Mas tal dependência, 

ao que tudo indica, não parece derivar do conhecimento pormenorizado dos públicos. 

Os estudos clássicos de Gans e Epstein de carácter qualitativo sobre instituições e 

rotinas jornalísticas, observam que as empresas de media e os seus jornalistas apenas 

têm alguma noção das audiências, fruto das medições sistemáticas ao trabalho 

desenvolvido. Ao centrar-se sobre a realidade das redacções das cadeias de televisão 

norte-americanas, Epstein (1973) conclui que fundamental é fazer com que a 

“audiência se fixe neles, não que esteja informada”. A mesma realidade é observável 

nos estudos de Gans (1980:230) que mostram que os jornalistas têm uma “vaga 
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imagem” sobre a audiência e que valorizam muito mais os comentários das chefias e 

colegas do que o feed-back do seu público.  

Os estudos mais recentes, designadamente os desenvolvidos pelo Grupo de 

Investigación sobre Televisión Pública (Espanha), (Lamuedra e Lara, 2007:79) junto de 

profissionais das notícias da RTVE, continuam a revelar que os jornalistas continuam a 

ter uma “vaga” imagem da audiência. Não se observam alterações sobre qual o 

impacto da opinião da audiência no trabalho dos profissionais, acentuando-se os 

sintomas já detectados anteriormente por Gans. A opinião dos superiores e dos 

companheiros de equipa continua a ser dominante face aos destinatários finais da 

informação. 

Acrescente-se a este conjunto de preocupações uma outra de capital 

importância que diz respeito à fraca representação de alguns sectores da sociedade na 

esfera digital. Ao invés de haver uma participação uniformizada, nivelada e 

democratizada existem franjas da população ausentes desta esfera pública em 

particular. Miel e Faris assinalam o isolamento destes nichos – “Although many new 

groups have gained a voice due to the accessibility of participatory media, others do 

not participate online or are involved in online communities that remain isolated, their 

concerns not reaching the general public. Many of these patterns of marginalization or 

balkanization reflect cultural, social, and economic dynamics that predate the Internet; 

no one should be surprised that the Internet has not erased inequality overnight. But 

the ways that the digital media environment has changed patterns of media 

consumption suggest that online dynamics may alter social patterns as well. The 

positive potential of this deserves more exploration” (2008:39). 

2.4 De como se legitima o Serviço Público 

Os processos de legitimação das estações públicas de rádio e televisão 

procuram enquadrar-se numa classificação só aparentemente rápida e fácil de 

determinar. Na guerra pelas audiências, sendo que Portugal e Espanha não são 

excepção a este fenómeno por vezes desenfreado, subjaz o pensamento de que as tv’s 

públicas se dirigem ao público e as estações privadas encaram a audiência como 

consumidores. Esta posição leva Heikki Hellman (1999) a identificar discursos 
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diferenciados por parte das televisões privadas e públicas. As primeiras defendem que 

programam “o que os telespectadores querem ao passo que as públicas 

tradicionalmente têm argumentado que programam o que os espectadores 

necessitam”. 

As privadas condensam a fórmula de enamoramento e conquista de audiências, 

sustentando que oferecem “o que a audiência quer”, daí a programação 

marcadamente popular, orientada para a “capacidade de eleição da audiência”, 

dispendendo meios e recursos que sejam economicamente “viáveis e rentáveis”. O 

culto da audiometria assume tal preponderância que aos padrões de qualidade 

sucedem-se as leituras sistemáticas dos shares televisivos, que nada mostram sobre 

graus de satisfação de conteúdos (García Matilla, 2003:46). 

De entre as premissas das televisões públicas escuta-se, repetidamente, o 

argumento de que havendo uma comparticipação financeira por parte dos 

contribuintes, a sua missão está comprometida em fazer da audiência cidadãos 

participantes no debate democrático da Esfera Pública (Habermas, 1997). Para tal, e de 

acordo com Hellman (1999) o serviço público deve estar ancorado em pilares 

fundamentais: qualidade, educação, integração cultural e diversidade.  

A principal dificuldade no que à RTP e RTVE diz respeito prende-se com o facto 

de ambas receberem verbas do orçamento de Estado e simultaneamente verbas 

publicitárias. Assim, como observam Lamuedra e Lara “no sólo ha de legitimar su 

programación como de servicio público, sino también mediante análisis de coste-

beneficio apoyados en los datos de audiencia”(2007:4).  

O Grupo de Investigação sobre Televisão Pública – GITEP (Espanha) realizou 

entrevistas em profundidade a jornalistas da RTVE e BBC com a finalidade de entender 

as relações entre os profissionais das notícias e os cidadãos e a forma como legitimam 

o serviço público. As conclusões, ainda que preliminares, permitem situar algumas 

ideias que separam ambas as estações televisivas:  

“El modelo de financiación condiciona la relación que se establece entre 

ciudadanos y corporaciones estatales de servicio público. De hecho, más de 

la mitad de los profesionales de los servicios informativos de la BBC 

mencionaron expresamente que el hecho de que los ciudadanos pagasen un 
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canon les obligaba a ofrecerles un servicio público dirigido a sus 

necesidades. Los profesionales de TVE entrevistados también muestran la 

obligación de la cadena pública por prestar un servicio a los ciudadanos pero 

en todos estos años ésta no ha sido la prioridad del Ente RTVE. Está por ver 

si la ahora nueva Corporación RTVE sigue la misma línea, ya que, en el caso 

español, ante la apremiante necesidad de legitimación, parece resultar más 

imperante alcanzar «ratings» elevados que conectar con el público. Esto 

lleva a primar, de alguna forma, la lógica mercantilista, también llamada 

lógica del capitalismo tardío o salvaje en palabras de Jameson (1991), sobre 

la lógica democrática de servicio público (Lamuedra e Lara, 2007:5).” 

No texto Educar la mirada y producción de noticias: el ciudadano en la 

información periodística de TVE y BBC, Maria Lamuedra e Tíscar Lara, consideram que 

as questões anteriormente enunciadas ganham outra complexidade perante a 

convergência digital. A multiplicação de suportes e canais audiovisuais “favorece un 

sistema de demanda de contenidos por parte del espectador y acelera el proceso de 

fragmentación de audiencias. Este cambio de enfoque, de una televisión de oferta de 

contenidos a una de demanda «a la carta», supone un doble reto para la BBC, tras 

haber sido además la corporación líder de la ideología de servicio público que abogaba 

por ofrecer a los receptores lo que, a su juicio, necesitaban” (2007:5).  

Do estudo enunciado ressaltam, sobretudo, considerações fundamentais 

recolhidas junto da redacção da BBC, duplamente comprometida com o seu público: 

por ser a concessionária audiovisual britânica e por, ao mesmo tempo, recolher verbas 

através da venda de espaço publicitário em várias plataformas de comunicação. As 

estratégias seguidas pela operadora compreendem uma aproximação progressiva face 

aos cidadãos através dos vários canais disponíveis, por um lado, mas também a 

diversificação de conteúdos em diferentes suportes que garantam serviços úteis aos 

diferentes sectores da sociedade. 

A aposta nesta lógica de proximidade é observada por Rachel Atwell, 

subdirectora dos Serviços Informativos da BBC, e por John Sutcliffe, editor de 

Programas informativos do Canal Internacional 24 horas: 

“Interactuamos mucho con nuestra audiencia, algo que no sucedíaantes. 

Gracias a los correos electrónicos y sus mensajes estamos mucho más cerca 

de qué es lo que le interesa a la audiencia crítica. Algunas veces, de historias 
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que por la mañana pensamos que no son muy importantes, luego recibimos 

tantos mensajes y correos que piensas ‘si tengo algunos miembros de la 

audiencia interesados en ello, será mejor que lo hagamos’. Lo que quiero 

decir es que la audiencia está cambiando la agenda” (Atwell citada por 

Lamuedra e Lara, 2007:6).  

(...) Y ahora BBC está cambiando mucho más. Antes era una organización 

que miraba más hacia adentro que hacia afuera. Ahora queremos saber lo 

que tú, la audiencia, piensas e interpretas según tus puntos de vista. Nos 

estamos interesando más en cómo nos ven, en los televidentes y desarrollar 

políticas para saber qué es lo que interesa: historias sobre negocios, 

deportes. Recibimos un montón de correos electrónicos y de feed-back y 

eso está cambiando muchísimo en los dos últimos años” (Sutcliffe citado por 

Lamuedra e Lara, 2007:6). 

O olhar e a intervenção do público têm manifestos impactos na forma como 

influenciam a agenda dos assuntos que compõem as apostas da TV britânica. Embora 

haja a intuição de que as questões ambientais são genericamente bem recebidas pela 

população, quando em 2007 o partido conservador tentou introduzir “impostos 

verdes” sobre os voos transoceânicos a resposta foi contrária ao sentimento 

dominante:  

“Crees que la gente está realmente muy preocupada por el cambio climático 

y se supone que el impuesto verde les va a parecer una buena cosa (...) 

bueno, la gente respondió absolutamente furiosa, que no iban a pagar 

ningún impuesto ‘verde’ (...) Hace que tengas una visión diferente, no 

significa que ellos tengan la razón y tú estés equivocado, simplemente te 

hace reflexionar sobre esa diferencia de formas de verlo y eso era algo que 

no teníamos hasta ahora con la tecnología (...) es algo fantástico, sientes un 

vínculo real con la audiencia” (Atwell citada por Lamuedra e Lara, 2007:6). 

Os últimos anos, reconhece a redacção da BBC, têm sido particularmente 

elucidativos sobre o modo como a aproximação da TV aos cidadãos se tem traduzido, 

entre outros, em novas temáticas para as notícias. Deu-se uma clara inversão no 

número de notícias sobre o Parlamento e a União Europeia, em função de reportagens 

sobre crimes. Mas a operadora britância não cede, em absoluto, ao escrutínio 

imediato do público, pois como refere Andrew Wilson, responsável do College of 

Journalism, “(...) la BBC puede ser un éxito de audiencia, pero no podemos 
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simplemente hablarle a la gente sobre lo que ya les interesa, sino que seguimos 

teniendo una misión pública de hacer que las cosas sean importantes, en hacer que las 

cosas en las que no están interesados les puedan llegar” (Wilson citado por Lamuedra 

e Lara, 2007:8). 

Para cumprir o desafio de se aproximar cada vez mais do público, a BBC 

considera absolutamente necessário atender à diversidade da sua audiência e 

responder de forma diferenciada. A fragmentação das audiências, a que já nos 

referimos anteriormente, é uma questão de capital importância para os seus 

responsáveis, traduzindo-se num repto permanente, face àqueles que também 

contribuem financeiramente para a sustentação da TV. Helen Boaden, Directora dos 

Serviços Informativos da BBC, considera que as prioridades “son asegurarse que 

conectamos con todas las audiencias porque la forma en la que nos financiamos 

significa que todo el mundo tiene que pagar un impuesto para que podamos disfrutar 

del canon. Por tanto, todo el mundo debe recibir algo del valor prometido, pero no 

podemos convertirnos en una organización dirigida por el mercado, nosotros tenemos 

nuestra posición a través de principios y valores, pero eso es siempre un difícil ejercicio 

de equilibrio” (Boaden citada por Lamuedra e Lara, 2007:9). 

Por seu lado, David Jordan, Editor de Política sublinha a necessidade de 

apresentar respostas orientadas às diferentes necessidades -  «Así que nuestra 

respuesta a la competencia ha sido tratar de diseñar estrategias que aseguren que 

tenemos algo para todo el mundo en alguno de nuestros espacios, en los canales de 

radio, en los canales de televisión, en todo el contenido online que proveemos... que 

hay algo en algún lugar para todo el mundo. De otra forma nuestro sistema de 

financiación se desmoronaría” (Jordan citado por Lamuedra e Lara, 2007:9).  

A mudança de paradigma é evidente no modo como se pensam os suportes e a 

mensagem a ser preparada para um determinado segmento de público. Assim, o 

modelo em que as notícias se dirigiam indistintamente a um público generalista é 

substituído/complementado com um modelo bem mais sofisticado: cada informativo 

está pensado para um público diferente que, acedendo através de plataformas 

diversas, terá acesso a informações distintas na forma e no conteúdo. Rachel Atwell 
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considera que a diferenciação dos pacotes informativos tem como objectivo último a 

satisfação de múltiplas necessidades: 

“Bueno, estamos diversificando mucho más también, es decir, que hacemos 

distintos tipos de servicios para diferentes audiencias o diferentes canales, y 

eso es algo que no era lo habitual. ‘News 24’ resulta incómodo para la gente 

más mayor, no les gusta, ya se sabe, cuando digo gente mayor digo gente de 

mi edad, gente entre los 50 y los 60 años. No les gusta el texto en pantalla, 

no les gusta el hecho de que es todo más en bruto y rápido, les gusta su 

boletín bien presentado, en un estudio agradable, el comienzo, el 

intermedio y el final.  Pero nosotros hacemos nuevos servicios para niños... 

tenemos dos canales de radio que funcionan muy bien con audiencias 

jóvenes, mientras que la mayoría del  material no va tan bien, me refiero 

con los muy jóvenes (16-25). Tenemos un canal de televisión, BBC 3, en el 

que hacemos una cosa de un minuto que se llama ‘Sixty seconds’, que es un 

sumario de noticias de sesenta segundos y funciona muy bien. Tenemos una 

agenda mucho más amplia y cosas diferentes para diferentes personas” 

(Atwell citada por Lamuedra e Lara, 2007:9) 

No entanto, em bom rigor, esta é uma tarefa permanentemente imperfeita, 

incompleta e em construção. O grau de responsabilidade das concessionárias de 

serviço público é de grande importância na afirmação de valores e de identidades. A 

sua prossecução passa pelo desenvolvimento crescente de mecanismos que permitam 

conhecer audiências e públicos e canalizar atenção e esforço para aproximar todos os 

protagonistas da cena mediática: operadores e espectadores que, em diferentes lados 

da trincheira, constroem quotidianamente o produto televisivo.  

O desafio face aos cidadãos, e em particular às camadas mais jovens, é 

fundamental para que se afirmem os mecanismos de legitimação do serviço público. É 

nos múltiplos palcos onde a juventude estuda, se diverte e partilha experiências, que 

se deve inspirar quem tem responsabilidades na gestão das estações emissoras. As 

aproximações ao(s) público(s) fazem-se justamente onde ele(s) se encontram: nas 

plataformas sociais e nas redes temáticas. A aproximação, ou como os espanhóis 

referem, o “acercamiento”, é um passo decisivo para sustentar audiências fidelizadas, 

mas acima de tudo para conquistar novas camadas da população. Do parlamento, aos 

utilizadores do Hi5, há um leque diversificado de públicos, e no caso da BBC, é 
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manifesto o esforço de sedução. O já citado David Jordan, diz ser necessário um 

esforço tremendo para agradar as várias nuances da plateia “una relación más sana 

entre la corporación y las audiencias, que se acompaña de un mayor apoyo público 

para que la BBC siga siendo una institución cultural en el Reino Unido tanto para su 

audiencia, como para las clases políticas a lo largo del mundo, y no para unos o para 

otros” (Jordan citado por Lamuedra e Lara, 2007:10). 

Em suma, as televisões públicas europeias, e em particular as visadas neste 

estudo, mantêm um sistema híbrido de financiamento com sérias implicações ao nível 

da sua identidade, da sua relação com as audiências e públicos e do produto final que 

se pretende face a empresas com responsabilidades sociais. Entre o sistema público e 

o privado, as concessionárias vivem uma dimensão híbrida de existência, já que, 

vinculadas simultaneamente aos dinheiros públicos e às verbas publicitárias, vão 

cedendo a duplas tentações existenciais.  

Dos múltiplos ensinamentos que se retiram das análises comparativas, fixamos 

as palavras de Maria Lamuedra e Tíscar Lara ao reconhecerem méritos às posições da 

BBC sobre a relação com o seu público – “En la búsqueda del apoyo popular, los 

profesionales necesitan reconsiderar la concepción que tienen de los ciudadanos a los 

que se dirigen con el objeto de definir estrategias que fortalezcan el desarrollo y 

mantenimiento de la televisión de servicio público en España. En este sentido creemos 

que la experiencia de la BBC al replantearse la relación con la audiencia puede servir 

de ayuda a TVE para hacer frente al mismo objetivo” (2007:10). 

2.4.1 Public Value Test e Three-Step-Test – avaliação do interesse público 

Os mais recentes desafios do contexto digital, e em particular os múltiplos 

aspectos relacionados com os fenómenos de migração progressiva para as plataformas 

binárias de comunicação, reforçam a enorme importância de indicadores de avaliação 

sobre as estratégias de legitimação dos media públicos. 

Central, para esta discussão, é saber “onde se situa o interesse geral (public 

value) dos conteúdos de serviço público” (Cádima, 2010a:2). Ora, tendo por base os 

exemplos britânico – Public Value Test (BBC) e alemão – Three-Step-Test (ARD/ZDF), a 

existência de um quadro normativo desta natureza esquematiza, a montante, qual o 

papel específico de cada um dos operadores, promove a discussão sobre as temáticas 
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e, a jusante, estimula o debate ao nível da cidadania, potencia a qualidade do serviço 

oferecido, objectivando um consenso entre os deveres dos concessionários e os 

direitos do consumidor final.  

2.4.1.1 O caso britânico 

O quadro normativo para a BBC prevê uma avaliação constante e sistemática 

sobre o interesse de um serviço procurando-se,  com esse rastreio e análise, apurar o 

seu enquadramento e (eventual) validação na missão de serviço público. Deste modo, 

a operadora estatal britânica escrutina os vários produtos, submete-os a uma atenta 

análise e pronuncia-se sobre o seu estatuto e utilização.  

Através do Public-Value-Test (criado a 1 de Janeiro de 2007), considerado uma 

“key component of the BBC’s system of governance”, são avaliados e escrutinados 

pelo BBC Trust,  todas as alterações significativas às políticas associadas à operadora. 

Deste modo, e como sublinha o documento Public Value Test (PVT): Guidance on the 

conduct of the PVT, compete ao Conselho BBC Trust assegurar linhas de orientação e 

clarificação, nomeadamente, “to respond to changes in technology, culture, market 

conditions and public expectations” (2007, Aug.:3).  

2.4.1.2 O caso alemão 

Decorrente da legislação, constitui-se com carácter obrigatório às empresas de 

serviço público realizar um Three-Step-Test (modelo alemão de avaliação do serviço 

público) aos novos serviços digitais. Assim, e como sintetiza Cádima, todas as empresas 

públicas devem verificar os seguintes aspectos – (i) “se esses novos serviços 

contribuem de forma clara para a dimensão qualitativa da concorrência editorial; (ii) a 

quantidade e a qualidade dos serviços existentes de acesso livre e os impactos 

relevantes do serviço planeado; (iii) em que medida o serviço previsto (que pode 

incluir entretenimento) promoverá a opinião livre e aberta e o processo decisório do 

público, tendo em conta serviços já existentes” (2010a:5) 

O modo como este mecanismo se encontra elaborado, a exactidão da sua 

análise e aplicação, bem como os efeitos positivos que se pretendem alcançar leva 

Cádima a constatar que “se se aplicasse ao modelo analógico este rigoroso modelo 

analítico construído basicamente para o digital, quantos canais de serviço público 
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resistiriam, quantos não teriam que rever os seus tiques miméticos relativamente aos 

seus concorrentes, os operadores comerciais, não esquecendo que é nestes, citando 

Wolfgang Shultz, que os governos têm mais dificuldade em exercer a sua influência…” 

(2010a:7). 

Os indicadores de observação e avaliação, sumariamente apresentados, não 

são isentos de crítica, pois, tal como refere Oliver (citado por Cádima, 2010b:6) as 

alterações na paisagem mediática e a consequente oferta de produtos que também 

cumprem a função de serviço público, devem induzir a um exercício de profunda 

reflexão sobre todos os players, de modo a redefinir conceitos, funções e objectivos. 

Deste modo,  e no caso particular do PVT, Oliver duvida da adequação desta 

metodologia – “There is an elaborate and superficially open process to ensure the BBC 

maximises public value from the licence fee while minimising any unnecessarily 

negative market impact. But the public value test framework is not really working” 

(citado por Cádima, 2010b:6). 
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SÍNTESE DO CAPÍTULO 

As propostas de análise do presente capítulo evidenciam questões de capital 

importância para o entendimento da relação entre os media e os públicos sendo que, 

historicamente, tem sido longa a apropriação que as várias sociedades foram fazendo 

dos hard e mass media, até à emergência dos self media.  

As duas últimas décadas acentuaram a importância de molduras formais 

denominadas de Sociedades da Informação, Sociedades do Conhecimento e de 

Sociedades em Rede. Em todas elas, estão implícitas visões de amplos sectores da 

sociedade e, em particular, da esfera política. O modo avassalador como o impacto da 

técnica se tem imposto, e a pressão que a sociedade e os seus múltiplos públicos 

exercem sobre as estruturas de poder e órgãos de soberania, deram origem, a várias 

políticas que se materializaram nacionalmente no Livro Verde, no Plano Tecnológico, 

apenas para citar alguns documentos orientadores.  

O retrato actual da situação em Portugal é ainda, revelador de atrasos 

estruturais, amplamente discutidos aquando das comemorações dos 10 anos da 

Socidade da Informação em que grande parte dos contributos foi de natureza crítica, 

acentuando fragilidades em vários domínios: organizativos, mentalidade, executivo, 

etc. E é num quadro de prorrogação do desenvolvimento tecnologócio que toda uma 

máquina, que supostamente devia dar sinais de enorme dinamismo e vivacidade, 

continua a acusar inércias, isolacionismos e ausências de sinergias. A administração 

pública, apesar de todos os esforços das últimas duas décadas, continua a não 

funcionar plenamente em rede, num claro prejuízo para o seu próprio funcionamento, 

o que em última análise implica prejuízos de vária ordem para o cidadão comum.  

O processo sugerido neste capítulo procurou sublinhar o valor crescente da 

base da pirâmide social, ao ponto de se transformar, de forma ciclópica, em força 

imperiosa de decisão, exigência, intervenção, crítica, protagonismo. Se “o mundo 

mudou” e se “o mundo é público”, se cada um de nós viu distinguida a sua acção no 

conjunto das ferramentas tecnológicas e suas usabilidades através da Times, se de 

forma quimérica (e até um pouco perigosa) Gillmor (2005) reclama que “nós somos os 

media”, é porque uma vaga de grandes dimensões arrasta um conjunto de fenómenos 
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que faz de cada um de nós mola e catalizador de complexos prodígios 

comunicacionais.  

É no contexto deste turbilhão tecnológico e social que a questão fundamental 

emerge – como se legitima o serviço público face às renovadas plataformas de 

comunicação e ao estreitamento das relações entre produtores e consumidores, ou, 

ao hibridismo dos prosumidores. As perspectivas enunciadas neste capítulo, e que 

serão aprofundadas posteriormente, apontam para a mudança de paradigma que por 

sua vez, faz impulsionar toda uma nova estrutura para apresentar conteúdos próprios 

do digital, tendo por base, as regras definidas para o serviço público. Conhecer cada 

vez mais e melhor os seus públicos – os da televisão do televisor, os da televisão da 

internet, e os da televisão do telemóvel, será um desafio permanente para aproximar 

concessionários e cidadãos. Desse conhecimento pormenorizado, poderão sair dados 

imprescindíveis para afinar as estratégias que definem relações de excelência entre os 

media e os seus públicos, neste caso, entre as televisões estatais online e a diversidade 

dos seus públicos. 

Face aos contextos de media digital e à necessidade de regular as várias 

práticas de Serviço Público de Televisão, Franciso Rui Cádima entende que a Comissão 

Europeia deveria ter uma atitude interventiva e inequívoca “(…) na definição mais 

aprofundada e objectivada da missão de serviço público no novo contexto de migração 

para o digital; na produção e distribuição de conteúdos de origem europeia, com 

especial relevância para os conteúdos culturais públicos e a evidência da identidade 

nacional dos Estados membros em especial no audiovisual público; no 

acompanhamento da independência de operadores e reguladores; na adequação dos 

princípios estabelecidos para o SPT [Serviço Público de Televisão] online versus SPT 

tradicional e, finalmente, numa reflexão inequívoca sobre os conceitos de audiência, 

de público, de cidadãos e de consumidores” (2010a:7) 
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“Lamentavelmente, volta a produzir-se uma diferença crescente 

entre as expectativas e a realidade” 

Roger Fidler 

CAPÍTULO 3 
CONDICIONANTES DO DISPOSITIVO MEDIÁTICO 

NA FORMATAÇÃO DE CONTEÚDOS JORNALÍSTICOS ONLINE 
 – FACTORES DE BLOQUEIO E DE ACELERAÇÃO 

 

 

 

 

RESUMO 

A história recente da (lenta) transição de conteúdos para o suporte digital, a 

sua evolução conceptual, técnica e instrumental tem mostrado que a excitação e o 

entusiasmo, inicialmente registados, não se tornaram regra ampla e comum no 

espectro jornalístico digital internacional e muito menos no caso português. 

Constatando-se algumas modificações ocorridas nas práticas jornalísticas, traduzidas 

na reconfiguração de funções e modos de gestão das redacções tendencialmente 

electrónicas, registam-se (1) dificuldades e bloqueios à utilização das potencialidades 

da internet, mas também  (2) factores de aceleração do novo modelo, já que em todos 

os processos que procuram instalar a novidade também se identificam alguns 

fenómenos que servem como equilibradores de múltiplas resistências e, por vezes, 

embraiadores da mudança. De carácter mais generalista, este capítulo traça os 

principais obstáculos ao fenómeno digital, sendo que, oportunamente no Capítulo VII 

teremos oportunidade de recuperar este enfoque do trabalho tendo como objecto o 

trabalho desenvolvido para a web pela  RTP e RTVE. 

Face a cenários previsíveis de profundas mudanças seria teoricamente 

admissível que a paisagem mediática correspondesse a um contexto de digitalização 

generalizada, adoptando filosofias e modos de organização e práticas consentâneos 

com os paradigmas emergentes. Do terreno chega a constatação de que o panorama é 

caracterizado por realidades muito diferenciadas nas mentalidades, nos recursos 
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técnicos e humanos bem como no conceito de organização mediática, entenda-se 

redactorial, que se pretende para o Séc. XXI. O presente capítulo apresenta um 

discurso de claro contraste com algumas das ideias anteriormente descritas (Brandão, 

2002; Durand, 1996; Fidalgo,  J., 2006; Jespers, 1998; Jeudy, 1995; De Kerckhove, 1997; 

Moretzsohn, 2002; Ramonet, 1999; Rebelo, 2000; Ringoot, 2002; Traquina, 2000; 

Traquina, 2004; Utard, 2002; Whitrow, 1993) e, por isso mesmo, fundamental para 

entender coerências e contradições existentes nos processos de mutação.  

Entre os vários estudos que documentam e reflectem sobre as mudanças e as 

tendências na paisagem mediática, suportamo-nos no relatório “A digitalização do 

sector da comunicação – um desafio europeu”, no qual são identificadas as mudanças 

e as tendências específicas (organizacionais, tecnológicas, mercado, legislação e 

contexto institucional), bem como os efeitos na estrutura ocupacional e nas 

competências requeridas aos profissionais. Os resultados mostram um cenário de 

profundas alterações estruturais em todos os aspectos a montante e a jusante da 

comunicação social, identificando-se claramente os impactos do processo de 

digitalização em mútliplos níveis. O documento refere que no contexto dos media “A 

mudança na televisão foi mais lenta. Por um lado, porque o investimento é maior, e 

também porque envolve empresas públicas em muitos casos, e uma maior 

reestruturação do pessoal e consequentemente negociações com os sindicatos. Hoje a 

maioria das televisões “nadam” entre o analógico e uma digitalização incipiente, as 

novas televisões criadas nos últimos anos estão a trabalhar inteiramente com 

premissas digitais” (Fernandes e Cascais, 2006) operando nos variados sectores da 

comunicação social. 

Assim, e de um modo sintetizado, abordaremos seguidamente os aspectos que 

dizem respeito aos bloqueios e que, apesar de reconhecidamente terem particular 

significado e impacto, não merecerão uma análise aprofundada. Fazem parte deste 

conjunto de resistências, entre outros, as que envolvem a assumpção de um novo 

utilizador de serviços, os novos consumidores/produsers, as questões que envolvem o 

ensino e a existência de massa crítica associada, os mercados emergentes e as 

renovadas formas de gestão das empresas de comunicação social. Num segundo 

momento, e de um modo aprofundado, debruçar-nos-emos sobre os cinco eixos acima 
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referidos: Tecnicidade, Temporalidade, Durabilidade, Discursividade e Campo da 

Recepção. 

Da leitura ressalta um aspecto que merece nota prévia: o facto de um vector 

poder assumir-se simultaneamente como resistência e/ou acelerador de um 

determinado processo. Quer no campo teórico, quer na análise empírica, um mesmo 

aspecto pode revestir-se desta duplicidade de papel, cabendo por isso ao investigador 

a função de esclarecer em que medida se afirma como inibidor ou indutor de 

desenvolvimento.  

3.1 Resistência à novidade – da estranheza à incorporação 

E a questão das resistências começa justamente no âmbito individual de 

apropriação do que é novo, do que rompe ou se articula com novas formas de recolha, 

produção e apresentação de conteúdos. Se o poeta escreveu que a mudança dos 

tempos, implica mudanças nas vontades, também fez a defesa de que “Muda-se o ser, 

muda-se a confiança; Todo o mundo é composto de mudança, Tomando sempre novas 

qualidades”. É na mediamorfose digital que “Continuamente vemos novidades”, e que 

traduz a torrente de linguagens, abordagens, conceitos, tecnologias, sociabilidades de 

um outro patamar de existência, de um outro “composto de mudança”. Nesse cadinho 

de mil transformações, ainda conseguimos palavras de quinhentos para subscrever 

que as mudanças por ora operadas, soam a coisa diferente – “E, agora este mudar-se 

cada dia, Outra mudança faz de mor espanto: Que não se muda já como soía”. 

 As questões que à mudança dizem respeito, longe de se resumirem a um 

poema inspirado, remetem para o que é determinante neste tipo de processos: nem 

sempre a transformação dos tempos implica a mudança das vontades, e a desejável 

implantação de práticas renovadas. Por arrasto surge a questão da confiança, ou da 

falta dela, misturada com a estranheza do novo. Se bem sabemos, na aquisição de 

desejos e experiências “primeiro estranha-se, depois entranha-se”. No entanto, nada 

existe de automático entre o acto de estranhar um objecto, um fenómeno ou uma 

teoria e a defesa ou a incorporação da mesma. A história recente da internet e do 

jornalismo digital tem mostrado que a questão das mentalidades se reveste de uma 

importância capital, quando se trata de introduzir o novo e o diferente na lógica 
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habitual. Antes de mudar práticas e modos de fazer, há que transformar mentalidades 

de modo a que, sem deixarem de ser saudavelmente críticas, possam incorporar o que 

se apresenta como emergente, em vez da primária e desactualizada atitude de rejeitar 

liminarmente a novidade.  

Salaverría e Negredo assinalam que 

“Ya se sabe que los periodistas son muy celosos de sus fuentes y rutinas de 

trabajo, y se resisten a menudo a la apertura  y, en definitiva, al cambio” 

(2008:159). 

Outra das questões que também se tocam com o contexto da novidade é a que 

opõe velhas e novas gerações. Com efeito, 

“Cuando en una empresa periodística son muchos los periodistas que se 

expresan en estos términos, esa compañía tiene un problema: en ella ha 

comensaxo a extender-se un cancér que últimamente azota cada vez a más 

salas de redacción y que se denomina “brecha geracional”. Se trata de una 

línea invisible que sitúa, de un lado, a los periodistas conocedores del oficio 

pero resistentes a toda mudanza profesional y, de otro, a los jóvenes 

periodistas que se mueven con naturalidad entre los recursos digitales pero 

carecen del poso profesional y el olfato periodístico que aporta la 

experiencia” (2008:168).   

Com todas as transformações que iniciaram o seu proceso de mutação nos 

media, Fernandes e Cascais (2006) apontam “ (…) um grande handicap dos 

profissionais dos media: a relutância natural à mudança”. 

3.2 Resistências do ensino – a consolidação da massa crítica 

Os aspectos de natureza técnica e comunicativa podem atingir um nível de 

profundidade que estabelecem a diferença entre quem dá os primeiros passos na 

Internet e os veteranos do suporte digital de comunicação. A importância e o impacto 

dos vários entraves variam, naturalmente, consoante o grau de literacia dos seus 

utilizadores.   

Prosseguindo a análise crítica às condicionantes ao dispositivo em plataforma 

digital, constata-se que a explosão da Internet não convocou, por antecipação, 

nenhuma escolaridade actualizada, especialização em técnicas, linguagens e atitudes. 
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De base socrática, o ensino tradicional, linear, sequencial e expositivo, cruza-se agora 

com o modelo oposto: não linear, não sequencial, a distância e, entre outros, 

multimédia, interactivo e hipertextual.  

Assim, a escola à maneira antiga tem vindo a incorporar a nova cartilha digital, 

radicando a sua acção em renovadas formas de organizar a informação, de estabelecer 

as relações de ensino-aprendizagem, etc. De modo mais céptico ou mais receptivo, o 

problema da mudança afirma-se como uma condicionante ao digital, lutando 

permanentemente numa estratégia de afirmação. Ao nível do consumo, a iliteracia 

face ao digital também configura um constrangimento na evolução e incorporação do 

modelo binário. O desconhecimento, ou a ausência de contacto com as novas formas 

de comunicação representa um bloqueio social involuntário, constituindo uma das 

mais duras batalhas a travar na sociedade da informação e da comunicação.  

As dificuldades de apropriação e domínio do fenómeno digital, em bom rigor, 

encontram parte da sua justificação num problema que se encontra a montante da 

estrutura organizativa das empresas de comunicação social. Neste caso, a emergência 

e a explosão do fenómeno digital na esfera jornalística não permitiu que a 

Universidade pudesse dar a resposta imediata e urgente que o mercado 

declaradamente impunha. Face à imposição do digital, surgiram, posteriormente, 

disciplinas, áreas científicas, cursos superiores, breves e médios que têm manifestado 

ambições diferenciadas: (1) reflexão e conceptualização face aos desafios da  

renovação tecnológica e mediática, por parte da esfera académica; (2) disponibilização 

de formações de dimensão variável procurando responder, objectivamente, a 

necessidades instrumentais prementes por parte do mercado. Tejedor Calvo assinala 

que 

“Si la llegada de la Revolución Industrial motivó la creación de las ‘escuelas 

de arte y oficio’, la difusión de las tecnologías digitales ha promovido el 

nacimiento de nuevas instituciones (como las escuelas de diseño digital o 

interactivo) y programas específicos de formación dentro de las 

universidades” (Tejedor Calvo, 2006:320). 

Manuel Castells acusa a lentidão do universo académico face à ebulição que a 

Internet veio provocar no espaço social, na economia, na política, etc. No entender do 
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investigador “A velocidade das transformações não tem permitido ao mundo da 

investigação académica manter-se em dia com o “como” e o “porquê” da sociedade e 

da economia baseada na Internet, com uma produção adequada de estudos 

empíricos” (2004:17). Castells entende que face a esse vazio, a “ideologia e os rumores 

têm permeado a nossa compreensão desta dimensão fundamental das nossas vidas” 

(2004:17), cruzando-se testemunhos que vacilam entre o maravilhoso discurso 

profético e a distopia crítica.  

João Messias Canavilhas assinala que 

“As instituições de Ensino Superior, organizações tipicamente 

conservadoras, reagiram tardiamente à nova realidade digital. A introdução 

de disciplinas ligadas às novas tecnologias nos planos de estudos foi mais 

lenta do que a digitalização dos meios de comunicação, criando-se um 

desfasamento entre as necessidades do mercado e a oferta formativa. A 

implementação do Processo de Bolonha no Ensino Superior Português 

surgiu como uma boa oportunidade para recuperar o tempo perdido, mas a 

criação de novas disciplinas nos planos de estudos ficou desde logo 

condicionada devido à passagem das antigas licenciaturas a cursos de 1º 

ciclo, com a obrigatória redução de 4/5 anos para 3 anos de 

formação”(2009:50). 

A este respeito, e face às alterações operadas pelas plataformas digitais, Morris 

e Ogan defendem que “Uma nova tecnologia da comunicação como a Internet permite 

aos académicos repensarem, em vez de abandonarem, definições e categorias. 

Quando a Internet é conceptualizada como um mass medium, o que se torna claro é 

que nem a massa, nem o meio podem ser definidos precisamente para todas as 

situações, sendo antes continuamente rearticulados, dependendo da situação” (Morris 

e Ogan, 1996:42 citados por Lima Júnior, 2004). 

A prática tem mostrado que, a proliferação de estudos sobre este domínio tem 

aumentado o conhecimento, a crítica e o saber sustentado face à inconstância das 

novas formas. A proliferação de trabalhos realizados contrasta hoje com as 

inquietações que Morris e Ogan assinalavam, de crítica à esfera da pesquisa por 

ignorarem o potencial de investigação e reflexão em torno, fundamentalmente, da 

Internet. Constatam os autores que 
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“O computador enquanto nova tecnologia da comunicação abre aos 

investigadores um espaço para repensarem as suas teses e categorias e, 

talvez mesmo para encontrarem novas perspectivas em relação às 

tecnologias tradicionais de comunicação” (Morris e Ogan, 1996:36 citados 

por Lima Júnior, 2004).  

Também Hélder Bastos assinala que  

“em parte, a Internet passou-lhes ao lado [dos académicos] por, no início, 

ter sido construída em âmbito restrito” (Bastos, 2000:33).  

Lentamente no arranque da revolução digital, de modo surpreendente anos 

depois, uma legião de investigadores de diferentes domínios do conhecimento que 

atravessa a sociologia, a filosofia, a história, as ciências da comunicação e da 

linguagem, etc., investiram claramente numa área de ponta de planetário impacto 

social. Simultaneamente, essa capacidade crítica contagiava saudavelmente os planos 

de estudo de cursos na área da comunicação e das tecnologias, ou mesmo fazendo 

criar formações de raiz. Tal investimento tem revelado parcial consonância com o 

mercado, deixando claro que 

“A qualidade do conteúdo é o grande mistério oculto das comunicações 

atuais, e é para aí que os planos de ensino e os futuros profissionais do setor 

deveriam direcionar suas principais áreas de interesse. Uma qualidade que, 

sem a teoria nos planos de ensino, é impossível alcançar” (Ficarra, 2001 

citado por Lima Júnior, 2004) 

Mais atenta às transformações operadas, a Universidade tem realizado algumas 

mudanças no domínio do ensino devendo, no entender de Corrêa, integrar um leque 

de competências e de capacidades que seguidamente se apresentam: 

“Uso de ferramentas para reportagens assistidas por computador; uso da 

Internet como fonte jornalística; construção de textos com o conceito de 

hipertexto (profundidade e amplitude), levando a uma nova 

lógica/arquitectura da informação; ter uma nova noção de público e 

comunidade funcionando como ponte; gerenciar uma diversidade de 

variáveis não-jornalísticas que vão desde o espectro técnico até 

administrativo; criar uma ética, entre outras” (Corrêa, 1998 citado por Lima 

Júnior, 2004).  
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De forma mais ou menos nítida, vamos encontrando alguns dos princípios 

enunciados, na certeza de que, um longo e nem sempre linear caminho, terá de ser 

percorrido. Daniela Bertocchi sublinha a necessidade de 

“formar profissionais para o contexto digital”. “A expectativa é que nos 

próximos anos os profissionais se adaptem às características próprias das 

tecnologias, satisfazendo as novas demandas da sociedade da informação. 

As universidades devem, portanto, assumir a formação de jornalistas para 

esse fim “ (2006:172).  

Face ao contexto de inovação emergente e permanente, constata Santiago 

Tejedor Calvo que o modo como tem sido feita a incorporação do ciberjornalismo nos 

planos de estudos das licenciaturas em jornalismo está ainda numa fase muito 

“incipiente”. Sinteticamente, o autor identifica as principais barreiras à incorporação 

do ciberjornalismo determinando as que considera serem absolutamente evidentes: i) 

A ‘juventude’ do ciberjornalismo; ii) Barreiras burocráticas; iii) Necessidade de mudar o 

plano de estudos actual; iv) Recusa dos docentes; v) Necessidade de formar docentes; 

vi) Dificuldade em identificar um conjunto de temas matriz sobre o ciberjornalismo; vii) 

Falta de coordenação entre docentes e disciplinas e viii) Falta de infra-estruturas 

próprias (2007:38). 

Neste sentido, embora assistamos à consolidação gradual deste campo de 

investigação e da sua influência na organização e práticas profissionais Javier Díaz Noci, 

ao analisar o ciberjornalismo, profissão e academia aponta dificuldades e 

problemáticas ainda não ultrapassadas 

“La investigación sobre el ciberperiodismo y la producción de tesis 

doctorales en torno a este tema avanzan ya, sin prisa pero sin pausa, y están 

estableciendo un nuevo campo de estudio, que no rehúye la disquisición 

académica acerca de si el modelo conocido y dominante de práctica 

informativa ha entrado o no en crisis, y si el paradigma basado en los 

postulados que otrora parecían inamovibles en la Redacción periodística, 

como la objetividad, la imparcialidad, etc., está siendo superado por 

outro(…)” (2004:9). 
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3.3 Resistências do mercado – condicionantes e desafios 

Se estas são algumas das preocupações no que toca à formação e ao ensino, 

outras tantas vão surgindo no campo do mercado e, nomeadamente do empregador, 

face às mudanças operadas no sector. Observam Carvalho e Gaspar (2001) que a partir 

do final da década de 90, o impacto crescente das Tecnologias da Informação e 

Comunicação, induziu um “crescimento rápido e sustentado na procura por 

trabalhadores de TICs altamente qualificados. Esta pressão por parte do mercado deve 

ainda ser entendida na complexa teia de “variedade e complexidade de produtos de 

hardware e software e suas aplicações, em conjunto com a singularidade das 

exigências empresariais de cada sector de actividade”.  

Constata a dupla de autores que se tem “vindo a criar uma procura 

“instantânea” de trabalhadores detendo múltiplas combinações de competências, 

experiência e conhecimento em TICs” (2001:296). Se as constatações são válidas para 

a generalidade das profissões, têm um pendor especial quando ao jornalismo 

electrónico nos referimos, já que o alargado conjunto de alterações na prática 

profissional exigiu renovadas capacidades, domínio de novas linguagens, e acima de 

tudo, a incorporação de um diferente modo de pensar, produzir e fazer jornalismo. A 

forma como alguns jornais internacionais de referência têm apresentado as suas 

ofertas de emprego15 é sintoma de profundas mudanças no jornalista pretendido, visto 

cada vez mais como profissional de banda larga, de perfil ambíguo e de difícil 

definição. 

                                                

 
15O The New York Times ao procurar um jornalista especializado em Produção Áudio deixa claro o 
domínio tecnológico e a experiência na área de emprego apresentadas: “NYTimes.com is seeking a 
journalist with a portfolio of long-form audio storytelling work to produce multimedia for our news and 
features sections. The producer will be expected to work with reporters from the newspaper, producers 
from the Web site and NYTimes.com's award-winning multimedia team to report, edit and produce 
audio-rich narrative features. Candidates must be highly proficient in field producing, engineering, 
writing and audio editing and must have a strong understanding of Web compression technology. 
Experience with video, photography and Adobe Flash is a plus. Candidates will be expected to be quick 
learners with creative ideas and the proven ability to work collaboratively. An enthusiasm for training 
and educating print and online journalists about audio storytelling is necessary. 

Requirements: A minimum of 3 years experience in producing audio features for broadcast on air or on 
the Web. Skill in editing and mixing audio in ProTools and/or SoundTrack Pro. Ability to meet deadlines 
and to adapt to change in a daily news production environment. Attention to detail and excellent 
written and oral communication skills. Experience working collaboratively with members of a mixed-
media team. Experience in voicing narration is a plus. Proficiency in video editing with Final Cut Pro, 
photo editing, and digital photo processing and color correction is a plus” 
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Pelo exposto, ressalta que a massa crítica, ou a sua ausência tem pontuado 

grande parte da curta vida da Internet e do jornalismo que nela se faz. Assim 

aconteceu nas Universidades, nos primeiros momentos da sua existência, embora 

progressivamente esta realidade se tenha alterado, configurando hoje em dia, uma das 

áreas em franco desenvolvimento. A capacidade em absorver a nova vaga de 

fenómenos de natureza digital tem pontuado o final dos anos 90 e os primeiros anos 

do novo milénio, acentuando a sua importância investigativa, a sua presença na 

formação de diplomados, bem como o impacto empresarial nos órgãos de 

comunicação social e na indústria multimédia.  

No que toca aos estudantes, que legitimamente aspiram a um emprego no 

jornalismo, torna-se claro que a construção das carreiras na vertente multimédia é 

feita ainda de experimentalismos e de alguma indefinição. As recentes áreas de 

trabalho obrigaram a uma reconfiguração das profissões associadas à esfera mediática, 

resultando numa mistura de esperanças e dúvidas sobre o exercício do jornalismo, e 

das actividades que lhe são conexas. É numa plataforma tecnológica híbrida e de 

grande exigência que os profissionais vão ter que se adaptar, numa espiral de 

actualizações ao nível das linguagens e das técnicas emergentes.  

Historicamente, à imprensa sempre se pediu que produzisse jornais, à televisão 

que transmitisse um serviço audiovisual e à rádio que difundisse o sinal para que o 

público tivesse acesso à informação e aos programas. Com a chegada da Internet, com 

a convergência de meios e conteúdos, torna-se substancialmente mais difícil definir, 

isoladamente, o que caracteriza cada um dos meios via rede, tendo em conta que 

todos poderão aceder à mesma tecnologia e apresentar os mesmos produtos finais. 

Assim, ao mudar a identidade do meio, alteraram-se as regras do seu 

funcionamento, os modos de gestão, as suas práticas e os conteúdos apresentados. 

Mudou muita coisa e também mudaram os profissionais que trabalham nas redacções: 

do gestor ao editor, passando pelo repórter. Mudou também a cultura clássica e 

tradicional dos meios de comunicação social, agora estimulada e condicionada pela 

cultura digital. A estrutura organizacional de empresa de comunicação online requer 

lógicas consentâneas com o dispositivo, o que implica um considerável esforço de 

actualização e apropriação do novo médium. Daí que Salaverría e Negredo (2008:73) 
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refiram que, de entre o conjunto de resistências ao digital, os jornalistas séniores 

desempenham um bloqueio de capital importância. Constatam os autores que “los 

empresários están casi siempre a favor y los periodistas sobre todo los más veteranos, 

casi, siempre en contra”.  

Esta situação é descrita por Ramonet como “crise de intelegibilidade. Para o 

investigador este 

“És un fenómeno característico de los períodos de transición, cuando 

presentimos que un cierto número de herramientas, de conceptos 

intelectuales que nos permitían comprender el mundo tal como era haste el 

presente, no se adaptan ya al mundo nuevo que aparece. Y, en 

consequência, tenemos dificultades para comprender esse mundo nuevo. Y 

algunos dicen: ustedes no tinen nada que comprender, lo que deben hacer 

es adaptarse” (2002:15).  

3.4 Resistências da gestão – organização em rede 

Neste contexto, uma das maiores dificuldades tem passado pela transferência 

de práticas de gestão editorial e comercial do suporte clássico para a novel entidade 

binária. Na maior parte dos casos a mudança revela-se desajustada, acusando rumos 

indefinidos, elaboração de produtos ausentes de características multimédia e lógicas 

publicitárias que procuram vender a nova plataforma como se da antiga se tratasse, ou 

pior, ignorando as suas possibilidades.  

Analisemos, separadamente, estas dificuldades, iniciando o enfoque no modo 

como às empresas se lançam novos desafios e na forma como as redacções se 

estruturaram para o trabalho digital. O olhar amplo de Manuel Castells constata que 

“A Internet está a transformar a prática empresarial na sua relação com os 

fornecedores e os clientes, na sua gestão, no seu processo de produção, na sua 

cooperação com outras empresas, no seu funcionamento e na valorização das acções 

nos mercados financeiros” (2004:87). E tudo isto acontece, diz o autor, porque a net se 

constitui como a “base tecnológica da forma organizacional que caracteriza a Era da 

Informação: a rede” (2004:15). Castells vai mais longe ao defender o conceito de 

“empresa-rede” (2002), o modo organizacional que faz da ligação entre os vários 

parceiros de negócio, a forma eficaz de cooperação e de projecto empresarial. Este 
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conceito será retomado no decorrer desta trabalho (Capítulo VI) aquando da reflexão 

sobre o modo de funcionamento da RTP e da RTVE. 

As questões comerciais que envolvem os aspectos publicitários resultam da 

convergência desejável e crescente entre a televisão e a internet, e vice-versa, 

traduzindo-se no aparecimento de novas modalidades, fruto de adaptação de cada um 

dos suportes ou da junção/combinação de ambos. “Spots publicitários. Anúncios 

tradicionales para la televisión o para internet. Banners. Diseño de publicidade en los 

sítios Web. Pop up Banners. Son los banners vinculados a determinados contenidos 

que aparecen en una ventana cuando se entra en ellos. Logos. Presentación de 

logótipos de clientes com un enlace directo a sus webs. ProductPlacement. Es la 

colocación de marcas de productos en las animaciones” (2004:220) são alguns dos 

exemplos referidos por Cebrián Herreros. 

Mas a realidade revela circunstâncias desajustadas e que traduzem práticas 

altamente lesivas para a esfera empresarial, pois como referem Salaverría e Negredo 

“incluso en esas compañias periodísticas que han superado la fase de competencia 

interna entre departamentos comerciales, pervive todavía la descoordinación entre los 

respectivos departamentos editoriales. Y, se mire por donde se mire, no parece 

conveniente mantener una doble personalidad entre el público. Si se mantienen 

distintas líneas editoriales e, incluso, diferentes umbrales de calidad en el medio 

impreso y en el digital, es muy probable que al final salga perjudicada toda la marca. La 

coordinación editorial favorece la identificación del medio con su lector de papel, 

anque debe asumirse con reservas, porque la audiencia de internet es más 

heterogénea desde el punto de vista ideológico” (2008:161).  

Se ao nível da cúpula organizacional se registam alterações, também nas 

lógicas internas da redacção, as mudanças são vistas através de diferentes óculos 

apreciativos. Hélder Bastos (2000) assinala algumas crispações no interior das 

empresas jornalísticas – “A transferência de jornalistas de redacções tradicionais para 

redacções online não foi encarada de modo completamente pacífico no interior das 

empresas jornalísticas, quer sob o ponto de vista meramente organizativo, quer sob a 

vertente da prática jornalística. Alguns jornalistas da imprensa veem os seus colegas 

online com uma mistura de suspeição (“Eles vão tornar-me obsoleto?”), ressentimento 
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(“Eles vão descer os nossos padrões jornalísticos e gastar o dinheiro do nosso 

departamento de notícias?) e desdém (“O que eles estão a fazer é tecnologia, não 

jornalismo”) (2000:135). A leitura de Bastos aponta para algumas questões 

fundamentais: a estafada guerra entre novos e velhos modelos de trabalho, as 

querelas concorrenciais dentro da própria empresa e o despeito de alguns 

profissionais sobre o jornalismo electrónico. Destas e doutras questiúnculas se vai 

fazendo a “integração” das renovadas abordagens digitais, com a certeza de que, com 

raras excepções, não existem casos absolutamente pacíficos de sã convivência 

empresarial e editorial.  

As dificuldades de natureza comercial, no que à evolução da Internet diz 

respeito, radicam num pressuposto original: a rede nasce comprometida com a 

gratuitidade. Tim Berners Lee, o investigador que inventou a tecnologia World Wide 

Web, ofereceu ao mundo a descoberta que haveria de transformar radicalmente todas 

as áreas da vida social, política, económica, financeira, etc., etc., etc. O seu 

aparecimento confunde-se com a generosidade de uma dádiva, sendo que a 

estrondosa adesão do público muito se deveu ao interesse imediato nos serviços e 

conteúdos disponibilizados gratuitamente, tendo-se traduzido numa rápida, crescente 

e eficaz fidelização de utilizadores.  

A WWW nasce assim de uma forma alegadamente descomprometida com as 

questões financeiras, afirmando um modo quase romântico e altruísta de estar em 

sociedade, traduzindo-se na liberdade de, entre outras coisas, ocupar espaço virtual, 

publicar conteúdos, captar utilizadores. Embora esta tenha sido uma das 

características iniciais da web, colidiu, no entanto, com o modo convencional de fazer 

negócio, sendo que esta componente de acessibilidade esboroou-se aquando do 

crescimento e maturidade (!) da própria rede.  

Do ponto de vista comercial, as inúmeras alterações de suporte passam a 

condicionar a perspectiva de quem trabalha em publicidade. A natureza da “página” e 

da panóplia de suportes de comunicação (fixa e móvel) são geradoras de novas 

interpretações, de novos dispositivos, de novos produtos. Constitui-se como 

angariadora de sedutores segmentos de mercado, procurando a sustentabilidade 

financeira dos projectos e, preferencialmente, a rentabilização dos lucros alcançados. 
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Não sendo um objecto central deste estudo, não podemos deixar de referir que a 

dimensão comercial é das que mais dificuldades tem manifestado em assumir-se, 

tendo em conta, por um lado, o produto que tem em mãos e, por outro, em fazer 

vingar o novo conceito de comunicação a clientes publicitários. Francisco Rui Cádima 

defende a necessidade de serem desenvolvidos “(…)modelos de negócio realistas e 

pugnar por mais funcionalidades, mais flexibilidade dos sistemas interactivos 

alargando e reforçando necessidades existentes ou previamente identificadas através 

de estudos específicos”(2006b:155). Também aqui, a massa crítica acusa deficiências, 

num claro prejuízo para as empresas jornalísticas com expressão online.  

A questão da sustentabilidade económica constitui uma das mais importantes 

dificuldades a ultrapassar nesta travessia digital. De facto, as condicionantes 

económicas cruzam-se com as condicionantes de natureza tecnológica. Os 

investimentos técnicos e humanos, apesar de substancialmente reduzidos quando 

comparados com os formatos lineares, correspondem a sérios obstáculos a uma 

implementação do modelo digital. Apostar online é ter a noção de que a dimensão 

tecnológica, traduzida em hardware e software de especialidade, largura de banda e 

velocidade de acesso à informação, bem como o domínio sobre os vários formatos em 

diálogo, reveste-se de uma importância capital, sob pena de inoperância ou ineficácia 

de um determinado serviço.  

Os projectos surgidos no mercado resultam de dois percursos bem 

diferenciados que podemos sintetizar do seguinte modo: (1) são fruto da bifurcação de 

anteriores projectos tradicionais (jornal, rádio, televisão) constituindo-se como a sua 

presença online; (2) ou da criação de raiz de empresas de jornalismo exclusivamente 

electrónicas. Como se torna evidente, é substancialmente diferente estar alicerçado 

num grupo que protege, incentiva e financia uma nova abordagem empresarial ou 

procurar vingar, de forma mais ou menos isolada, um projecto de natureza editorial. 

Directa e indirectamente, a capacidade de munir adequadamente uma 

redacção encontra entraves económicos, e por consequência técnicos, sempre 

presentes quando se trata de investir em novas áreas de negócio. Ora, face ao 

investimento, é inquestionável que o capital em jogo implique o seu retorno, num 

prazo temporal devidamente definido. Face às particularidades do suporte, e tendo 
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em conta a ambiência comercial, grandes e pequenos investidores encontram na 

internet, uma possibilidade de negócio, um investimento material e humano, uma 

oportunidade para ampliar o capital financeiro. A prática também tem mostrado que a 

presença na net se reveste de retornos imateriais, por vezes dificilmente mensuráveis: 

prestígio, look de modernidade, afirmação de novas tecnologias e de novas linguagens, 

tentativas de novas relações comerciais. É sabido que as dot.com têm sofrido sérios 

reveses, que as apostas empresariais vacilam entre o êxito estrondoso, de um 

Youtube, ou de vergonhosos fracassos já que não existem sucessos por antecipação.  

Nesta área, como em todas as que envolvem investimentos financeiros, exige-

se rentabilidade, sustentabilidade e durabilidade financeira. O mercado ainda está 

longe de abraçar todas as presenças editoriais na Internet, não garantindo condições 

de segurança e sobrevivência. O intervalo entre 1995-2005, correspondente à primeira 

década de jornalismo português online, fica marcado por ter sido um “período 

turbulento”, tendo contabilizado “perdas financeiras e qualitativas, desvios 

estratégicos e retrocessos em actividades centrais, distanciamento das tradicionais 

fontes de receitas (anunciantes), sugerindo a necessidade de reconfiguração da 

identidade da empresa jornalística para superar tais impasses” (Bertocchi, 2006:172). 

No entanto, o breve mas ciclópico percurso da rede tem mostrado que este é, 

teoricamente, um palco de forte componente de negócio, explorando áreas 

emergentes no campo do marketing e da publicidade. No entanto, e até à data, 

constata-se a ausência de um modelo de negócio devidamente estruturado, 

consistente e sólido que permita vingar confortavelmente muitos dos projectos 

jornalísticos16. Pese embora as estratégias cada vez mais apuradas para introduzir, 

acompanhar, avaliar, redefinir e obter resultados expressivos, ainda se torna 

extremamente complexo antecipar ganhos e efeitos positivos de campanhas online. 

 

 
                                                

 
16

 Em Produción periodística yu nuevas tecnologias – Estrategias de la prensa ante la convergência 
mediática, Pedro Antonio Rojo Villada (2003) explora o que denomina de “novos modelos comerciais 
para a imprensa” sugerindo abordagens consentâneas com os novos media. 
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3.5 Resistências dos consumidores – entre bloqueios e impulsos  

De entre as várias dificuldades e bloqueios registados à implementação do 

modelo digital, merece particular atenção o modo como os consumidores têm reagido 

à internet e às presenças jornalísticas online. Embora existam alguns estudos sobre 

esta matéria, continua por apurar com exactidão quais as eventuais resistências que os 

utilizadores manifestam. As investigações têm centrado a sua análise tentando 

perscrutar, no que toca ao suporte digital, usufrutos de natureza técnica (caso do 

PoynterInstitute) tendências de consumo e lazer dos cibernautas (Soares, 2006), mas 

os estudos da recepção terão de ser convocados com mais acutilância e refinamento. 

Centrar investigações neste campo permitirá validar o que intuitivamente podemos 

afirmar sobre resistências que poderão passar pela ausência de massa crítica, falta de 

capacidade financeira e técnica, desinteresse e/ou alheamento face ao novo formato 

digital, etc.  

3.6 Resistências económicas, sociais e culturais 

De um modo crítico e bastante lúcido Pérez Tornero observa atentamente os 

fenómenos que integram a evolução da Internet, bem como os bloqueios e 

dificuldades que lhe estão associados identificando factores de inércia e 

conservadorismo, traduzidos em bloqueios de cariz social, cultural e económico:  

Bloqueio Social: 

“Desde el punto de vista social, la prensa tradicional, com el paso del 

tiempo, há llegado a institucionalizar estilos y modos de consumo 

singulares, así como contextos de usos específicos: la lectura individual en el 

hogar (ligado a la suscripción), la lectura en lugares públicos, especialmente 

en el transporte, y otros espacios urbanos, los suplementos de los fines de 

semana, la creación de estilos discursivos específicos para públicos 

específicos, etc. Tambien aquí el ciberperiodismo amenaza con revolverlo 

todo: nuevos contextos de uso, nuevos modos de lectura, nuevos públicos e 

nuevos discursos: las pantallas, las oficinas, el lugar de trabajo, los teléfonos 

móviles, discursos muy específicos, lecturas muy filtradas y selectivas, etc. 

Una parte importante, pues, de la institución social periodística se tambalea 

y el resultado es una buena dosis de incertidumbre” (Pérez Tornero, 

2009:15-16) 
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Bloqueio Cultural: 

“Cambia la cultura profesional. El ciberperiodismo no solo exige acomodar 

las habilidades de los periodistas, sino que crea nuevas funciones y roles. 

Introduce, por otra parte, nuevos símbolos y lenguajes y nos acostumbra a 

formas nuevas de interpretación y de procesamiento simbólico. Pero no 

llamativo es que muchas de estas innovaciones no se reconocen o se 

silencian y, por tanto, tienen pocas posibilidades reales de incidir en la 

práctica. De modo que la práctica ciberperiodística se halla más contenida y 

encorsetada que promocionada” (Pérez Tornero, 2009:16). 

Bloqueio Económico: 

“La prensa tradicional há llegado a consolidar, durante décadas, un  modelo 

de financiación basado en la venta y en la publicidad a través de 

intermediários y distribuidores concretos (agencias publicitarias, kioscos, 

librerías, etc.). El ciberperiodismo pone en cuestión y hace entrar en crisis 

algunos de esos intermediarios tradicionales y, como consecuencia de ello, 

crea incertidumbres sobre el método de obtención de beneficios y el 

modelo de negocio. De ahí que muchas empresas periodísticas vean en el 

ciberperiodismo una amenaza más que una oportunidad” (2009:15) 

Tendo por base os factores de bloqueio apresentados, propõe-se a partir deste 

momento uma análise mais aprofundada das coordenadas que dizem respeito às 

questões que envolvem a Tecnicidade, Temporalidade, Durabilidade, Discursividade e 

Campo da Recepção. Privilegiam-se estes aspectos tendo em conta que são 

determinantes para a análise do dispositivo comunicacional que será aprofundado no 

Capítulo IV. Assim, a reflexão teórica sobre estes sub-pontos é apresentada de acordo 

com a seguinte lógica: parte-se dos aspectos que revestem as exigências técnicas dos 

suportes digitais de comunicação para, num segundo momento, apresentar reflexões 

fundamentais sobre a temporalidade associada aos rituais jornalísticos bem como à 

durabilidade da produção jornalística. Por fim, e não menos importante, referem-se os 

principais aspectos de que se revestem as novas narrativas associadas aos usos que os 

consumidores e, fundamentalmente, os produsers fazem das múltiplas plataformas de 

comunicação, com especial incidência no suporte televisivo através da internet. 
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3.7 Tecnicidade – desigualdades, desafios e imperativos 

Miquel de Moragas sustenta que uma componente significativa das resistências 

à facilitação e acesso aos dispositivos digitais se prende com o acesso às tecnologias. O 

autor defende a facilitação das acessibilidades devendo constituir-se como uma forma 

de impulsionar, de base, a democratização às informações e aos serviços. As 

tremendas desigualdades existentes no contacto com as tecnologias de informação, 

constitui para o autor uma forma de “falsear el panorama real mundial de internet” 

(Moragas, 2004:9) “Pero aún más, equivale a cerrar las puertas a posibles acciones 

positivas de aplicación de estas tecnologias a las necesidades de los países menos 

desarrollados tecnológicamente” (Moragas, 2004:9). Manifestando inquietações face 

às desigualdades planetárias no acesso à tecnologia e aos conteúdos que nela 

circulam, Moragas deixa claro que 

“El uso de las tecnologias no deberia ser un objetivo patrimonial, o peor, 

colonizador, en manos de las grandes potencias, sino un objetivo de 

desarrollo global, sostenible y solidário”( 2004:10). 

Neste contexto é de referir que o eixo que envolve, fundamentalmente, os 

Estados Unidos e a Europa constitui um pelotão dianteiro em apetrechamento 

tecnológico e, consequentemente, em número de ligações à internet. Sob o ponto de 

vista cultural e social, a internet tem assumido a forma de um imenso e fragmentário 

patchwork, revelador dos múltiplos e quase infinitos interesses dos seus envolvidos. O 

mapa-mundo que ilustra o suporte e o contacto com a net deforma em absoluto a 

geografia física, ampliando as zonas tecnologicamente mais desenvolvidas e 

encolhendo assustadoramente, continentes de gigantesca expressão.  

Num outro patamar, o da fruição de conteúdos e utilização das ferramentas 

disponíveis, os estudos realizados, nomeadamente pelo College of Computing do 

Georgia Institut of Technology assinalam as principais dificuldades sentidas pelos 

utilizadores habituais da Internet. As insuficiências do sistema, traduzidas em 

velocidade variável e interrupções frequentes do serviço de rede; as dificuldades na 

obtenção de informações e as deficiências de configuração das páginas de Internet 

assumem particular relevo na observação crítica das dificuldades encontradas. Na 

procura de linguagens que permitam, simultaneamente, adequar as condições 
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tecnológicas do meio, a quantidade de informações disponível e a capacidade de 

leitura dos utilizadores, desenvolvem-se a ritmo considerável, renovados formatos 

tecnológicos, novas interfaces de comunicação e novos desafios ao consumidor final. 

Essa avalanche de dispositivos e de sedutores apetrechos deverá ter como objectivo 

central apresentar informação de acordo com o modelo digital, orientada para um 

público específico, e com altos níveis de eficácia para ambas as partes.  

Inerentes às dificuldades anteriormente referidas estão naturalmente 

associadas as questões de natureza técnica da própria rede de informação. Cebrián 

Herreros constata que  

“El problema que plantea el desarrollo de la televisión por internet es el de 

la dificultad física de la red para el transporte de le señal de televisión y para 

que pueda incluirse en ella el protocolo de internet, es decir, la capacidad de 

interactividad y de navegación”(2004:211). 

3.8 Discursividade – os novos rumos do discurso 

Na senda da identificação de obstáculos na plataforma internet, Jakob Nielsen 

sugere em Top Ten Mistakes in Web Design que estamos ainda longe de uma 

optimização dos conteúdos e de uma desejável relação amigável com os usuários. O 

autor sumariza “The ten most egregious offenses against users. Web design disasters 

and html horrors are legion, though many usability atrocities are less common than 

they used to be” (1996). 

Identifica o autor que proliferam os erros de construção lógica das páginas, 

bem como de serviços associados. Na síntese proposta, os erros mais frequentes 

dizem respeito a maus mecanismos de busca; uso excessivo de documentos em 

formato PDF; ausência de mudança de cor nas páginas consultadas através dos 

resultados dos motores de busca; excesso de texto nos documentos produzidos; fonte 

e tamanho de letra desapropriado ao meio; excesso de imagens animadas e de textos 

com hiperligações; endereços de URL excessivamente longos e complexos de usar; 

hiperligações que não funcionam; informações mal distribuídas ou não actualizadas; 

formas invasivas de publicidade (animações sobrepostas ao texto consultado, janelas 

pop-up, etc.). 
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De modo abreviado, Daniela Bertocchi (2006) assinala que uma das “forças de 

travagem” ou de “inércia”, no que concretamente diz respeito ao desenvolvimento das 

narrativas jornalísticas diz respeito a questões de natureza conflituosa que se 

traduzem no modo de “integrar a participação do usuário no interior da narrativa 

noticiosa sem perder o controle retórico do que se diz ou da credibilidade do que se 

diz (jornalismo participativo versus jornalismo cidadão); compor uma narrativa de 

forma hipertextual sem perder o controle da leitura do usuário; estruturar uma 

narrativa com textos, vídeos e sons ao mesmo tempo (linguagem multimédia) e com 

coerência discursiva; contar uma estória que pode ser lida a partir de um divórcio 

entre a sua forma original e o seu conteúdo, como acontece com as informações 

sindicadas” (2006:173). A complexidade de alguns destes bloqueios não se encontra 

todavia ultrapassada, fazendo crer que se trata porventura de uma situação que 

perdurará durante mais alguns anos enquanto, por um lado as redacções não 

incorporarem os mecanismos técnicos e as novas filosofias de trabalho e, por outro 

lado enquanto a absorção social do fenómeno digital não acontecer de modo mais 

premente.  

Enquanto “forças de aceleração”, Daniela Bertocchi constata por um lado a 

explosão de utensílios associados à internet, bem como as inovações associadas às 

técnicas de suporte: “O boom imprevisto dos weblogues, videlogues, moblogues, 

podacstings, RSS, agregadores de conteúdos (GoogleNotícias e YahooNews, por 

exemplo) e o próprio aumento de banda larga nos últimos onze anos (…) 

impulsionaram a criação de novas formas narrativas. Os fenómenos funcionaram como 

um apelo à multimedialidade, às hiperligações externas e à interactividade” 

(2006:173). 

Cébrian Herreros sustenta que a discursividade para a Web encontra-se em 

fase de transição por isso, recorre à metáfora do meio caminho realizado - “Es una 

narrativa a médio camino entre lo que el emisor inventa y lo que el usuário desea” 

(2004:214). 
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3.9 Campo da recepção 

Ser digital significa, para Nicholas Negroponte (1996), a assumpção de um 

modelo de comunicação binário que se entranha de tal forma no ser humano e no 

espaço social que a sua identidade se assume como parte integrante da Galáxia 

Internet (Castells, 2004). Provavelmente, esta será a forma mais entranhada de 

assumir o paradigma digital da comunicação emergente, rompendo com a lógica 

linear, tradicional e clássica da linguagem reinante no campo dos media. Ao tecno-

entusiasmo de Negroponte, cruzemos a observação de Miquel de  Moragas ao referir 

que “el verdadero riesgo consiste en que nuestra sociedad se convierta en la sociedad 

de los “bits”, pero no, como seria deseable, en la sociedad de la 

“información”.(2004:1) 

Doravante, o ser digital, o que interioriza, assimila, integra e faz integrar a vasta 

questão multimédia, hipertextual e interactiva, é protagonista da mais recente etapa 

comunicacional. No entanto, tal como anteriormente já tivemos oportunidade de 

referir, o protagonismo do público no processo de construção da actualidade, embora 

tenha assinaláveis vantagens, não é isento de observações críticas. 

 
A VISÃO DOS PROFISSIONAIS  
E ESPECIALISTAS ENTREVISTADOS 
PARA ESTA INVESTIGAÇÃO 
 

De acordo com as explicações oportunamente enquadradas na introdução 

desta tese, recorremos a partir deste momento da investigação, ao contributo de um 

painel de especialistas de Portugal e Espanha. Tal justifica-se pelas razões que, embora 

enunciadas, seguidamente apresentamos: 

a) Insuficiência de algumas respostas a questões que consideramos cruciais e que a 

bibliografia e as várias fontes documentais não conseguiram resolver; 

b) Necessidade de auscultar especialistas que, em áreas de comunicação – 

académicos e profissionais da televisão –, apresentem ângulos, porventura 

diferentes, sobre as perguntas que se entenderam como fundamentais; 



125 

 

c) Desejo de acrescentar pontos de vista focalizados nos objectos de estudo e 

temáticas em análise, e daí retirar pertinentes e apuradas reflexões. 

Contrariamente ao uso e à exploração das fontes que tem sido feita ao longo 

deste trabalho, ou seja, integradas na narrativa extensiva, aqui procura-se destacar os 

vários contributos de um modo esquemático. Assim, apresentar-se-ão neste e no final 

dos seguintes capítulos, as questões que se tornaram pertinentes, apresentá-las a 

personalidades de reconhecido mérito, destacando-se as citações mais pertinentes do 

painel de investigadores e profissionais do sector.  

Cada pergunta constitui para o investigador, uma lacuna que, desta forma 

procura ser solucionada, complementando o conjunto de fontes que possui ao seu 

dispor. Através das entrevistas realizadas, na sua maior parte por meio de correio 

electrónico, entende-se que em muito valorizam os conteúdos, as abordagens e os 

rumos dos vários questionamentos do presente estudo. De um modo mais situado ou 

concreto, ou num registo prospectivo, considera-se que, o conjunto de respondentes, 

apresenta dados complementares ao estudo, e que não se esgotam nas páginas da 

presente investigação. Por se tratar de um campo permamentemente em aberto, 

muitos dos comentários apresentados apresentam linhas de orientação e esboçam 

rumos particularmente interessantes para aprofundamentos futuros a esta tese.  

 

1.ª Questão 

Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma 

digital nas empresas de media? 

 

“Falta de recursos humanos, falta trabalho de grafismo, falta de integração” 

Alexandre Brito, Coordenador da Redacção Multimédia da RTP (Lisboa) - Portugal 

 “Principalmente, el tiempo. Se dispone de muy poco tiempo para reaccionar al 

mercado y realizar las acciones necesarias para seguir el ritmo. El resultado es, en 

demasiadas ocasiones, productos que no están suficientemente maduros. 
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Agilidad. En el panorama actual, una empresa debe tener un equilibrio entre 

músculo (capacidad financiera y humana suficiente para realizar acciones exitosas), y 

tamaño, ya que el tamaño determina en gran parte la agilidad para realizar dichas 

acciones. 

Coste. En las circunstancias actuales, la distribución masiva de contenidos de 

video y audio es muy cara. Casi ningún modelo de negocio será sostenible a gran 

escala con los costes actuales de distribución de contenidos en internet. El usuario 

demanda más calidad en los contenidos y las redes de comunicaciones cada vez son 

más capaces. El problema es, ¿será asumible a medio/largo plazo la distribución 

masiva de contenidos en alta definición?. 

Conocimiento. El mundo tradicional de medios y el de nuevos medios requiere 

una experiencia y conocimiento muy distintos desde muchos puntos de vista. Existe, 

por ejemplo, un gran desconocimiento del “ciclo de vida de las aplicaciones web” 

(desde cómo se conciben hasta cómo se desarrollan, despliegan y mantienen). Este 

desconocimiento genera, muy a menudo, errores en la evaluación de los riesgos, en la 

estimación de tiempos, etc., que a la postre generan múltiples problemas que podrían 

evitarse”. 

Andrés Pedrera, Director Técnico dos Medios Interactivos da RTVE (Madrid) - Espanha 

“As empresas de media, por norma, resistem à mudança e reagem, umas mais 

timidamente que outras, à introdução de novas ferramentas/ideias/modelos. Esta 

situação pode estar relacionada com várias condicionantes: constrangimentos 

organizacionais e editoriais, falta de conhecimento ou simplesmente resistência à 

experimentação e à necessidade de alterar rotinas produtivas”. 

Catarina Rodrigues, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

 “Depende da área principal de actividade das empresas. Se o núcleo da 

empresa é a imprensa escrita, radiofónica, etc., a tendência é para trabalhar nesse 

paradigma como se fosse "o" paradigma, o que torna difícil entrosar com o modelo 

comunicação pelo digital. Na minha opinião a sua questão pressupõe a existência de 

um paradigma digital. Ora, a meu ver, o conceito paradigma implica uma aceitação e 

aplicação consensuais, o que não  parece ser o caso. Não há, a meu ver, um paradigma 
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digital no sentido em que não há media que vivam nesse paradigma. O digital originará 

outra forma de comunicação, entrosando o escrito e o audiovisual num modelo que 

não me parece ainda existir. Há aproximações”.  

Eduardo Cintra Torres, Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) – Portugal 

“Deixando de parte a discussão sobre se estamos ou não perante um novo 

paradigma (tenho as minhas dúvidas), parece-me evidente que a generalidade das 

empresas de media já está no "digital", ou, se preferirmos, na fase/era digital. A 

transição decorreu sem grandes sobressaltos, tendo porventura sido um pouco mais 

complicada nas empresas de audio-visual, devido aos custos associados à substituição 

de equipamentos e à necessidade de formação e adaptação a novas rotinas e 

linguagens. Mesmo numa grande empresa como a RTP há ainda quem continue a 

trabalhar com equipamento analógico, o que, em meu entender, se deve 

fundamentalmente aos custos da sua substituição por equipamento digital, embora 

admita que possa haver também casos de resistência à mudança por parte de alguns 

profissionais”. 

Fernando Zamith, Universidade Fernando Pessoa (Porto) - Portugal 

“São condicionantes económicas e de gestão, de formação/concepção/criação, 

de largura de banda, de acesso, e de múltiplas resistências à massificação/recepção do 

digital”. 

Francisco Rui Cádima, Universidade Nova de Lisboa (Lisboa) - Portugal 

“Uma das principais é a financeira: muitas empresas não têm arcaboiço para 

porem em funcionamento uma produção digital integrada e, como está hoje em voga, 

multiplataforma. Para além do hardware necessário, a mudança implica a contratação 

de profissionais qualificados. Depois, há sempre resistências, sobretudo por parte 

daqueles que não se consideram preparados para o digital. Os empresários da área dos 

media sabem que nem todos os seus funcionários (jornalistas incluídos) têm a 

formação necessária para enfrentar os desafios do digital. No entanto, parecem não 

estar empenhados em apostar na sua formação. Da conjugação destes factores 

resulta, em muitos casos, uma fraca penetração do paradigma digital nas empresas ou 

em níveis baixos de aproveitamento das suas potencialidades”. 
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Helder Bastos, Jornalista/Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Porto) - Portugal 

“En mi opinión, dos factores: la resistencia de las empresas al cambio de 

modelo económico (prefieren hablar de simple crisis) y la resistencia de los 

profesionales a adaptarse a las nuevas tecnologías y las nuevas rutinas de producción”.  

Javier Díaz Noci, Universidad del Pais Basco (Bilbau) - Espanha 

“Inicialmente, a maior condicionante à introdução do paradigma digital foi a 

questão financeira: os equipamentos eram muito caros e as empresas não 

vislumbravam vantagens imediatas na reconversão tecnológica. Com a redução 

progressiva dos preços dos equipamentos o obstáculo foi ultrapassado e actualmente 

sobram dois níveis de problemas.  

O primeiro está relacionado com a ausência de directrizes claras sobre os 

procedimentos a adoptar em consequência da digitalização. O processo de produção 

noticiosa, as funções dos vários intervenientes e a própria linguagem jornalística 

sofreram grandes alterações sem que as empresas tivessem preparado os seus 

recursos humanos para as mudanças. Por isso, o processo tem sido lento e recheado 

de equívocos, com implicações imediatas na estrutura de custos das empresas. O 

segundo problema é a resistência de alguns profissionais às alterações decorrentes da 

digitalização, nomeadamente o facto de o jornalista ser agora um profissional 

multitarefa e multiplataforma. É algo que não agrada aos jornalistas, sobretudo aos 

mais velhos.” 

João Canavilhas, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

 “El principal obstáculo que enfrentan los medios tradicionales para adoptar el 

nuevo paradigma digital es de tipo cultural: cambiar el modo de entenderlo todo 

(profesión, negocio, medio, información y la audiencia).” 

José Luís Orihuela, Universidade de Navarra 

“En general, hay que vencer algunas resistencias por parte de empleados que 

no quieren asumir más competencias (por el mismo dinero que antes). Además, a 

menudo esta novedad exige una reorganización de la estructura de la empresa y los 

flujos de trabajo”.  
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Josep Lluís Micó Sanz, Blanquerna - Universidad Ramon Llull (Barcelona) - Espanha 

“Como sempre sou levado a pensar que os principais bloqueios/condicionantes 

são de natureza cultural. Ou seja: Normalmente nestas circunstâncias vêm ao de cima 

múltiplos factores do chamado fenómeno de resistência cultural. É certo que, por um 

lado, e tendo em conta o panorama geral das nossas empresas, há factores de ordem 

financeira e económica. Escasseiam os estudos em ordem a um planeamento 

racionalizado para implementar a substituição do paradigma. Pelo lado dos actores 

intervenientes no processo, os profissionais, há condicionantes que correspondem aos 

diferentes grupos etários e aos diversos graus de formação. Há os «fidelizados» ao 

paradigma tradicional, renitentes à inovação. Alguns até têm a noção que o paradigma 

digital altera a função. Refiro-me a alguns profissionais que entendem serem mais 

íntegros os processos tradicionais. Parece-me, contudo, que esta posição acontece 

com maior predominância na imprensa. 

Portanto, são razões culturais, financeiras, económicas. Estas agravam-se em 

períodos de crise e de forte instabilidade no sector. 

José Manuel Paquete de Oliveira, Provedor do Telespectador da RTP (Lisboa) - Portugal 

“Em parte, a falta de agilidade em adaptar-se a novos paradigmas inerentes à 

comunicação e, por outro lado, a incompreensão do significado da mudança: o poder 

de gerar e controlar a distribuição de conteúdos em geral e de informação em 

particular deixou de estar centralizado nuns poucos "nós" da rede para estar 

potencialmente em cada um dos seus pontos. A tecnologia, além disso, introduziu 

importantes mudanças a nível dos modelos de negócio que sustenta(va)m as empresas 

de média, que não reagiram devidamente - nem em tempo nem em forma - na 

adaptação e equilíbrio de ditos modelos.” 

Luís Pinheiro, Coord. de Projectos dos Medios Interactivos da RTVE (Madrid) - Espanha 

“Adaptação à mudança, quadro jurídico europeu e nacional, financiamento e 

direitos”. 

Pedro Braumann, Instituto Politécnico de Lisboa (Lisboa) - Portugal 

“Para responder a esta pregunta es preciso explicar en primer lugar qué se 

entiende por "paradigma digital". Para que no haya dudas, aclararé que por tal 
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entiendo un modelo logístico, económico y de gestión que tiene en cuenta las 

tecnologías digitales como fundamento esencial de todas las decisiones. A partir de 

esta definición, pienso que hay distintas razones que dificultan la implantación del 

paradigma digital en las empresas periodísticas. Quizá las más importantes sean dos: 

una económica y otra profesional. El condicionante económico afecta al plano 

empresarial, y tiene que ver con la dificultad de esas compañías para alcanzar en el 

mundo digital los umbrales de rentabilidad a los que estaban acostumbrados en sus 

negocios tradicionales analógicos. El condicionante profesional, por su parte, afecta 

específicamente a los periodistas, y se traduce en una marcada resistencia cultural a 

los cambios en los procesos de producción. Por regla general, en los últimos años los 

periodistas han demostrado tener poca voluntad de aprendizaje de las nuevas 

tecnologías y una marcada aversión a la mudanza de sus rutinas profesionales”. 

Ramon Salaverría, Universidade de Navarra (Pamplona) - Espanha 

2.ª Questão 

Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 

 

“Esta questão talvez esteja relacionada por um lado, com os modelos de 

negócio existentes e por outro lado, com a ausência de uma abertura que permita 

seguir por caminhos que implicam a ruptura com os critérios estabelecidos. Em 

determinados casos verifica-se que o próprio meio ainda não encontrou o seu caminho 

próprio e ainda não adoptou a nova linguagem que lhe é exigida. Contudo, não 

podemos ignorar a dificuldade em introduzir alterações em empresas de grande 

dimensão.  

Catarina Rodrigues, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

 “As empresas mais antigas necessitam de orçamentos elevados (que muitas 

vezes não têm) para a substituição total de equipamentos. No caso dos profissionais, 

poderá haver algum receio de perda de competitividade e de qualidade e de aumento 

de trabalho, com a adaptação a novos equipamentos e a novas rotinas multi-tarefa” 

Fernando Zamith, Universidade Fernando Pessoa (Porto) – Portugal 
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“Uma não percepção, por vezes mesmo descrença, nas virtualidades do digital. 

O acesso à informação de tipo jornalístico a pagamento é algo que só agora poderá ter 

condições para avançar na Net, o que demonstra a dificuldade em migrar do papel 

para a Net por parte dos grandes grupos de media” 

Francisco Rui Cádima, Universidade Nova de Lisboa (Lisboa) - Portugal  

“Razões estruturais do mercado e das empresas, razões de natureza financeira, 

de estratégia empresarial e de aplicabilidade do paradigma digital”. 

Helder Bastos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Porto) - Portugal 

“Económicas, en un caso (intento de preservar el margen de beneficios) y 

profesionales (intento de mantener el actual status), por otro”. 

Javier Díaz Noci, Universidad del Pais Basco (Bilbau) - Espanha 

 “No caso da falta de directrizes, o problema é a distância que existe entre o 

mundo empresarial e o mundo académico: as empresas deveriam ter procurado as 

escolas de Comunicação/Jornalismo com o intuito de encontrarem soluções para os 

novos desafios decorrentes do digital, mas acharam que as indicações fornecidas pelos 

fabricantes seriam suficientes.  O resultado final está à vista: sabem muito sobre a 

utilização dos equipamentos, mas pouco sobre a sua integração nas rotinas de 

produção de forma a maximizarem as vantagens dos equipamentos. Já a resistência 

dos profissionais é um fenómeno que tem vindo a desaparecer devido ao ingresso de 

jovens nas redacções e à “rendição” dos mais conservadores às vantagens do digital. 

João Canavilhas, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

 “Sin duda, las razones que impulsan a los editores y empresarios a llevar a cabo 

esta transformación son económicas. Gracias a esta modificación, se puede producir lo 

mismo pero con menos gastos”. 

Josep Lluís Micó Sanz, Blanquerna - Universidad Ramon Llull (Barcelona) - Espanha  

 “Dificuldades em mudar para o novo paradigma digital e de consumo de 

conteúdos; limitações ao desenvolvimento de novos serviços de média por parte dos 
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operadores públicos; dificuldades de financiamento de novas actividades; controlo de 

direitos”. 

Pedro Braumann, Instituto Politécnico de Lisboa (Lisboa) - Portugal 

“La resistencia al cambio originada en la vieja "cultura organizacional" es un 

mecanismo de defensa que funciona a corto plazo pero que a largo plazo es suicida” 

José Luís Orihuela, Universidade de Navarra (Pamplona) – Espanha 

“La resistencia económica por parte de las empresas periodísticas es, en parte, 

lógica. No en vano, intentan mantener lo máximo posible un modelo de negocio que 

les era mucho más lucrativo en el pasado. Debemos lamentar, no obstante, la falta de 

visión estratégica que han tenido los directivos de esas empresas, pues 

desaprovecharon los tiempos de bonanza económica de esas empresas para tomar 

medidas de cambio y ahora, apremiados por un entorno económico muy complicado, 

han comenzado a tomar esas decisiones más por necesidad que por convencimiento. 

Menos explicación tiene, si cabe, la resistencia al cambio por parte de los periodistas. 

En su caso, las tecnologías digitales son instrumentos que, adecuadamente empleados, 

permiten realizar mejor las tareas de investigación, elaboración y difusión de los 

contenidos periodísticos. Sin embargo, los periodistas han preferido continuar ligados 

a moldes de trabajo tradicionales”. 

Ramon Salaverría, Universidade de Navarra (Pamplona) – Espanha 

3.ª Questão 

Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da 

realidade das redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma 

digital? 

 

“Se tivermos recursos, se tivermos integração, se tivermos pageviews, se 

tivermos publicidade também conseguimos aperfeiçoar o trabalho e progredir para 

novas fases. Naturalmente que é muito mais fácil fazer teorias mas na prática os 

problemas sucedem-se e vamos tentando conquistar terreno todos os dias e vamos 

ganhando novas apostas. Fazia bem às pessoas que teorizam sobre essas matérias 
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passar algum tempo nas redacções para se aperceberem que as coisas não são assim 

tão fáceis”. 

Alexandre Brito, Coordenador da Redacção Multimédia da RTP (Lisboa) - Portugal 

“De facto existe uma distância entre a teoria e a prática, mas essa não é uma 

característica específica do paradigma digital. Se olharmos para a história dos media 

verificamos que, de uma forma ou outra, sempre houve algumas reticências na 

apropriação de novos paradigmas.  

Se nos reportarmos à história recente constatamos o enorme tempo que alguns 

jornais (como por exemplo, o Diário de Notícias) demoraram a adaptar-se à Internet, 

onde unicamente colocavam o que era publicado nas versões em papel, o que é muito 

redutor tendo em conta as enormes possibilidades existentes. Para além disso, 

convém ainda lembrar que, por norma, as empresas mediáticas não são inovadoras em 

termos de tecnologias da informação, e vão seguindo exemplos de experiências 

realizadas noutras áreas e por outros actores. Veja-se o caso dos blogues e mais 

recentemente do Twitter. Contudo, é também de assinalar bons exemplos de 

trabalhos desenvolvidos na Web, como foi o dossier do Público sobre as eleições 

europeias: http://eleicoes2009.publico.pt (só para dar um exemplo).  

Catarina Rodrigues, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

“Num campo, há um grande desconhecimento por parte de alguns teóricos de 

como funciona uma redacção no dia-a-dia e de quais são as suas funções principais. No 

outro campo, há muitos jornalistas e, sobretudo, directores e editores, que não fazem 

o mínimo esforço para compreender a era digital e para adequar os seus 

procedimentos aos novos tempos”. 

Fernando Zamith, Universidade Fernando Pessoa (Porto) – Portugal 

“É basicamente o resultado do atraso das entidades formadoras em interpretar o 

digital, o que se veio a reflectir nas próprias redacções”. 

Francisco Rui Cádima, Universidade Nova de Lisboa (Lisboa) - Portugal  

“Existe, de facto, um fosso enorme entre a teoria e a realidade. Isso é 

sobremaneira visível no contexto das redacções portuguesas. Aqui, mais uma vez, o 

http://eleicoes2009.publico.pt/
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factor financeiro é crucial. Aquilo que, teoricamente, é hoje considerado ideal ou até, 

de um ponto de vista de estratégia empresarial, recomendável, fica muito caro. A 

maioria das empresas portuguesas não tem dimensão, até porque o mercado é 

pequeno, para aplicar os paradigmas digitais da mesma forma que o fazem um New 

York Times ou um The Guardian (note-se que o grosso da produção teórica neste 

campo tem origem em países anglo-saxónicos, sobretudo os Estados Unidos). Por 

arrasto, vêm outros factores, como a falta de uma estratégia informada por parte das 

empresas, fraco investimento em tecnologia e formação. Para além disso, há as 

incontornáveis resistências profissionais”. 

Helder Bastos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Porto) - Portugal 

 “Me remito a lo que explica el profesor Pablo Boczkowski en su tesis doctoral, 

publicada en inglés y castellano (Digitizing the news). No podemos caer en el 

determinismo tecnológico sin más, hay quie contemplar otros factores sociales y 

económicos también”. 

Javier Diaz Noci, Universidad del Pais Basco (Bilbau) - Espanha 

“Basta olharmos para a história do ensino do jornalismo em Portugal para se 

perceber a razão que explica esta distância. Só em 1926 se começou a falar do ensino 

do jornalismo em Portugal, e foram precisos 53 anos para que abrisse o primeiro curso 

superior de Comunicação Social. Ao longo deste período houve um conflito 

permanente entre os defensores de que a profissão se aprende na tarimba e os que 

preferiam a formação dentro do sistema de ensino. Esta divergência manteve-se até 

ao início do século XXI, e só o ingresso dos licenciados nas redacções atenuou este 

conflito geracional”. 

João Canavilhas, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

“La distancia entre la tecnología disponible, los discursos sobre ella y las 

aplicaciones prácticas son cada vez mayores debido a la velocidad del proceso de 

innovación en el ámbito de las tecnologías de la información. Los discursos siempre 

llegan tarde y las aplicaciones no colman las expectativas generadas por la tecnologia”. 

José Luís Orihuela, Universidade de Navarra (Pamplona) - Espanha 
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“É comum em tantos outros campos serem grandes as diferenças entre as 

teorias e as práticas. Mas no caso concreto, julgo a resposta poder cruzar-se com a 

dada anteriormente. Ou seja escasseia o investimento nas remodelações tecnológicas, 

na formação adequada e no planeamento”. 

José Manuel Paquete de Oliveira, Provedor do Telespectador da RTP (Lisboa) – Portugal 

 “Me temo que escasean los autores que, antes de desarrollar grandes teorías 

favorables a la tecnología digital, hayan trabajado en una redacción. Además, es fácil 

dejarse impresionar por determinadas novedades tecnológicas, sin analizarlas en 

profundidad y sin prever los problemas que pueden comportar”. 

Josep Lluís Micó Sanz, Blanquerna - Universidad Ramon Llull (Barcelona) - Espanha 

“Em todos os campos da investigação o tempo que transcorre desde a 

aceitação de uma teoria à sua concretização pode ser longo. Talvez se possa explicar 

pelo ritmo a que se mudam formas de trabalho, culturas, mentalidades, modelos de 

negócio, etc., na aplicação dessas teorias. O factor geracional também pode ter um 

papel.” 

Luís Pinheiro, Coordenador de Projectos dos Medios Interactivos da RTVE 

 “Dificuldades de adaptação face à mudança, algum envelhecimento de certas 

redacções, etc.” 

Pedro Braumann, Instituto Politécnico de Lisboa (Lisboa) - Portugal 

“Pienso que entre los teóricos impera un criterio donde el máximo valor es la 

calidad del contenido. En cambio, en las empresas --y las redacciones son en realidad 

los departamentos de contenidos de ellas-- impera un criterio basado esencialmente 

en el beneficio económico y en los intereses políticos e ideológicos. A partir de esa 

diversidad de principios, a los teóricos les preocupa sobre todo cómo se puede hacer 

un trabajo periodístico mejor; en cambio, a las empresas les interesa 

fundamentalmente hacer un producto lo más rentable posible”. 

Ramon Salaverría, Universidade de Navarra (Pamplona) - Espanha 
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SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Em síntese, identificam-se os principais factores de bloqueio mas também os 

aceleradores do novo modelo que assumem formas e modos diferenciados a 

montante e a jusante da própria empresa de media. Por ter sido alvo de um 

tratamento particular no Capitulo 1, os aspectos que dizem respeito às Políticas 

Públicas para a Sociedade da Informação, são sumariamente referenciados: 

Factores de Bloqueio 

 Resistências várias da classe jornalística; 

 Dificuldades na apropriação das novas configurações jornalísticas; 

 Incapacidade do ensino tradicional absorver, compreender e fazer a pedagogia 

facilitadora da reflexão crítica; 

 Lentidão das universidades ao não priorizarem o estudo destes fenómenos; 

 Indefinição da própria identidade do meio (multimédia, infomédia, etc.); 

 Dificuldade em adoptar práticas de gestão adequadas à “horizontalidade” 

exigida; 

 Deficiente acolhimento comercial para sustentar apostas editoriais; 

 Implementação de um modelo de negócio sustentado; 

 A gratuitidade inicial dificultou a introdução de conteúdos pagos;  

 Falta de esclarecimento e/ou massa crítica por parte dos consumidores; 

 Inércia no desenvolvimento de efectivas narrativas ciberjornalísticas, entre 

outras; 

 Atraso estrutural das políticas de implementação das Tecnologias de Informação 

e Comunicação. 

Do ponto de vista dos aceleradores do processo, identificam-se alguns dos mais 

significativos factores que têm contribuído para o desenvolvimento do paradigma 

digital na sociedade da informação, com particular relevo no campo dos media: 

Factores de Aceleração 
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 Adopção de medidas políticas que, apesar de tardias, iniciam um processo de 

democratização do acesso às tecnologias e com forte impacto social; 

 Ausência de barreiras legais, revelando uma aparelhagem normativa reguladora 

mas fortemente desburocratizada; 

 Criação e desenvolvimento exponencial de ciber-utensílios de comunicação 

associados à comunicação de massas, com particular expressão para os recursos 

da administração pública; 

 Desenvolvimento de tecnologia que permite maior velocidadede, fiabilidade e 

permuta de informação; 

 Ambiente favorável ao desenvolvimento de instrumentos facilitadores do acesso 

à informação; 

 Adopção de dispositivos técnicos, ao nível da comunicação estatal audiovisual, 

reveladores da incorporação progressiva do modelo digital de comunicação.  

O fenómeno da convergência, factor absolutamente central para esta 

investigação e que será objecto de reflexão detalhada no Capítulo IV, surge, na síntese 

deste capítulo para situar a enorme dificuldade em estabilizar o seu conceito. Refere 

Cádima (2006b:123) que, nomeadamente, nos domínios do audiovisual, 

telecomunicações e informática se têm manifestado vários problemas – “imaturidade 

do mercado, questões de largura de banda e  custo dos novos fluxos, interesses 

envolvidos em determinadas cadeias de negócio, etc., poderão explicar alguma coisa. 

Certamente, o facto do mercado tradicional do audiovisual não dar sinais de 

esgotamento, reproduzindo conteúdos, nos diferentes formatos, como metástases, 

adicionado ao facto dos novos conteúdos interactivos necessitarem de um know-how 

no plano das competências de escrita, de design, de interfaces, no plano narrativo e no 

plano dos conteúdos de forma mais genérica, podem também explicar este 

compromisso envergonhado das indústrias de conteúdos no âmbito dos novos media e 

da convergência de sectores”. 

E a juntar a tantos elementos obstrutivos do novo paradigma, recorremos 

ainda a Cádima para assinalar que, pese embora o conjunto de iniciativas públicas 

relevantes “ (…) não há ainda hoje uma “cultura digital”, ou tão pouco uma prioridade 
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ao digital, a presidir às estratégias políticas sectoriais, o que pode hipotecar uma 

evolução para a convergência intersectorial” (2006b:135).  

Pesados os factores enunciados, apresenta-se evidente uma tendência para um 

predomínio de múltiplos bloqueios à definição e aplicação do paradigma digital em 

diferentes domínios, num claro prejuízo para o desenvolvimento de recursos 

(humanos e técnicos), literacia do país, eficácia das empresas, acesso a informação, 

entre outros. As etapas a ultrapassar constituem enormes desafios para todos, 

acentuando esta investigação questões de particular relevância para o domínio da 

comunicação social, em particular das operadoras públicas de audiovisual portuguesa 

e espanhola. 
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La convergencia periodistica es una oportunidad para reconvertir la organización 

de las empresas periodísticas del siglo XX en enpresas informativas del siglo XXI 

Salaverría e Negredo, 2008 

CAPÍTULO 4 
RECONFIGURAÇÃO DAS REDACÇÕES DE MEDIA 

 

 

 

 

RESUMO 

À medida que aprofundarmos a reflexão, agora centrada na “Reconfiguração 

das redacções jornalísticas: do apartheid à fusão organizacional” teremos 

oportunidade de procurar entender as orientações que embora não sejam 

dominantes, absolutamente seguras e pouco testadas em termos de eficácia, 

configuram uma renovada forma de entender a expressão “sinergias de grupo 

empresarial”. Propõe-se, nas próximas páginas, abordar a temática tendo por base 

ângulos fundamentais: apartheid e convergência; redacção multimédia para o Século 

XXI: a emergência da fusão digital e, por último, alguns exemplos que traduzem de 

forma significativa as mudanças que se têm verificado nalgumas realidades mediáticas.  

O presente texto procura situar, quer do ponto de vista da gestão, quer da 

reconfiguração das práticas e função jornalística, as principais alterações com as quais 

se deparam os profissionais da informação. Por último, apresentam-se algumas das 

características que determinam o actual momento jornalístico quando interpretado 

pelas reformatações das múltiplas plataformas de comunicação.  

Longe de ser uma questão pacífica, a corrente da convergência defronta-se 

com uma legião de detractores, que da flexibilidade e polivalência exigida aos 

profissionais encaram a tendência internacional como indutora de práticas contrárias à 

profissão jornalística, lesiva nos seus aspectos técnicos, éticos e deontológicos e, em 

termos gerais, fragilizadora das suas condições de trabalho. De convergências e 

divergências também abordará este momento do trabalho que procura contribuir para 
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o debate de um fenómeno que vai ganhando contornos cada vez mais amplos, e por 

isso mesmo, carentes de reflexão e ponderação. O estudo Newsroom Convergence – a 

transnational comparison deixa claro que sendo este um dos conceitos do momento, 

deve ser entendido em toda a sua extensão e profundidade – “Convergence is the 

keyword for one of the most amazing, new and ongoing processes changing mass 

communication, media companies and media landscapes. It tends to initiate 

widespread changes in the organisation of journalistic work as well as in economic 

strategies; it also follows technological convergence developments and is accompanied 

by new phenomena, as subsumed with the specialist term “Web 2.0”, allowing millions 

of recipients to participate as new producers of online content by using the interactive 

potential of the Internet. In addition, convergence changes the daily routine of 

journalists (Garcia Avilés et al., 2008:4). 

4.1 Do apartheid à fusão 

Sinteticamente, e do ponto de vista histórico podemos determinar que o 

processo que envolve as empresas de media e as novas práticas jornalísticas tem como 

base a seguinte proposta evolutiva:  

Quadro 3 – Processo rumo à fusão dos media 

 

ApartheidConvergênciaIntegraçãoFusão 

------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------ -- 

------------------------------------------------------------------------------- 

Fonte: elaboração própria 

A visualização do esquema permite perspectivar um processo que embora 

tenha episódios fracturantes, vai crescendo no tempo por acumulação e 

complementaridade de modelos. No entanto, como teremos oportunidade de avaliar, 

isoladamente cada momento deste processo tem as suas características próprias.  
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Apesar do tecno-optimismo que caracterizou globalmente a década de 90, a 

integração do fenómeno web na esfera jornalística revela um misto de 

deslumbramento, impulsividade, cepticismo e, diga-se em boa verdade, de ignorância. 

Da presença frágil e tecnicamente pouco estruturada, aos projectos que, sabiamente 

alicerçados, vingaram desde o primeiro momento, a curta presença do jornalismo na 

Internet é feita de um patchwork de experiências diferenciadas, nem sempre de final 

feliz.  

Do ponto de vista da incorporação do fenómeno digital e da sua apropriação 

nas redacções, a primeira fase é claramente aqui defendida como a de apartheid 

sendo estes os sintomas mais evidentes:  

- A esmagadora maioria dos projectos informativos online nasce em dois 

contextos, derivando do tradicional sistema de media (imprensa, rádio e 

televisão) ou, raras vezes, de uma presença exclusiva na internet. No caso 

português destacam-se dois jornais pioneiros neste domínio, o Setúbal na Rede17, 

primeiro jornal “regional” exclusivamente online e o Diário Digital18, jornal 

generalista “nacional”. Os principais projectos editoriais que derivaram de 

estruturas tradicionais são, citando os mais expressivos, Rádio Renascença, TSF 

Rádio Notícias, RTP, SIC, TVI, Diário de Notícias, Público, Jornal de Notícias e 

Correio da Manhã; 

- O nascimento das várias estruturas online configura uma separação física face às 

redacções tradicionais existentes, numa lógica de autonomia de meios e de 

recursos. Tal opção organizativa conduziu ao afastamento do núcleo de 

jornalistas, à ausência de partilha do produto informativo, à diferenciação das 

redacções, ao fechamento das lógicas de trabalho, ao autismo perante um 

fenómeno global de comunicação; 

- O apartheid foi de tal ordem que a absoluta autonomização das redacções 

chegou a levar à apresentação de produtos noticiosos diferenciados, 

contraditórios, editorialmente distantes e, pasme-se, concorrentes! 

                                                

 
17

 O Setúbal na Rede nasce a 5 de Janeiro de 1998 (www.setubalnarede.pt)  
18 O Diário Digital tem presença na Internet desde 19 de Junho de 1999 (www.diariodigital.pt) 
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4.1.1 Da convergência à integração 

O final dos anos 90 é marcadamente identificado como de convergência, ou 

seja o que etimologicamente é entendido como um facto ou fenómeno que tende para 

um limite finito, para um mesmo resultado ou para um ponto comum. Mas, do ponto 

de vista semântico e conceptual, Salaverría (2008:45) observa que a diversidade de 

definições que têm contribuído para a reflexão nem sempre concorrem para uma 

correcta e eficaz interpretação do fenómeno: “convergência”, “integração”, “media in 

transition”, “cross-media”, “multiplataforma”, “multimédia”… 

Mas para sermos rigorosos com a reconstituição dos factos, há que recuar a 

1978, e situar os aspectos que envolvem a Teoria da Convergência: Negroponte (citado 

por Silva, A.J.L., 2006:43) é o primeiro a manifestar intuição para um tipo de 

comunicação emergente, o que iria nascer e desenvolver-se na intersecção dos media 

com a informática.   

Ithiel de Sola Pool, um dos profetas da convergência mediática, apresenta  o 

conceito com maior amplitude 

“Un processo llamado «convergência de modos» está difuminando las líneas 

entre los médios, incluso entre las comunicaciones entre dos puntos, como 

el correo, el telefono y el telégrafo, y las comunicaciones de masas, como la 

prensa, la rádio y la televisión. Un solo médio físico (ya se trate de cables o 

de ondas) puede transmitir servicios que en el pasado por un médio 

determinado (ya se ala rádio, la televisión, la prensa o la telefonia) hoy 

puede ofrecerse por vários médios físicos diferentes. Por consiguiente, se 

está erosionando la relación de uno a uno que solía existir entre un médio y 

su uso” (Pool, 1983 citado por Jenkins, 2008:21). 

Em síntese, Pool defende que os elementos outrora desligados têm um destino 

comum, 

“convergência entre modos de comunicação historicamente separados, cuja 

tecnologia electrónica está a conduzí-los em direcção a um grande sistema” 

(Pool citado por Silva, A.J.L., 2006:43). 

Foi em meados dos anos 90 que o termo convergência deu nítidos passos no 

sentido da sua popularização e democratização ampliada. Gershon (2000) enquadra 

este fenómeno tendo por base a desregulação do sector das telecomunicações, a 
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expansão da internet e a globalização dos mercados. Causas de natureza tecnológica, 

legal e económica (Chon et al., 2003) são apontadas como o motor do processo de 

convergência sectorial ao nível das telecomunicações, informática e mercado dos 

media. A singularidade de casos como o da American Online/Time Warner e Vivendi 

Universal inaugurou um período de alianças entre sectores tradicionalmente 

separados. Estes foram os rostos que marcaram uma época de crescentes 

aproximações e mestiçagens empresariais ao nível da indústria dos media e 

comunicação. 

Na perspectiva de Quinn (2005) o processo de convergência nas redacções é 

fruto de um conjunto de pressupostos que, através de uma simbiose, originam formas 

renovadas de trabalho: espaço físico, estrutura organizacional, fluxos de produção, 

atitude dos jornalistas e equipamento tecnológico. Entendido como um processo e não 

algo acabado em determinado momento, os teóricos Dailey, Demo e Spillman 

(2005:152) propõem o “modelo de convergência contínua” diferenciando várias fases 

em constante e permanente ligação e transformação; Promoção cruzada, clonagem, 

coopetição (aglutinação de cooperação e competição), partilha de conteúdos e 

convergência.  

Henri Jenkins define convergência como 

“(…)el flujo de contenidos a través de múltiples plataformas mediáticas, la 

cooperación entre múltiples industrias mediáticas, la búsqueda de nuevas 

estructuras de fnanciación mediática que caen en los intersticios entre los 

viejos y los nuevos medios, y el comportamiento migratorio de las 

audiencias mediáticas, que irían casi a cualquier parte en busca del tipo de 

experiencias de entretenimiento que desean. (…) La convergência mediática 

designa una situación en la que coexisten múltiples sistemas mediáticos y en 

la que los contenidos mediáticos discurren com fluidez a través de ellos. La 

convergencia se entiende aqui como un proceso o una serie de 

intersecciones entre diferentes sistemas mediáticos, no como una relación 

fija” (2008: 276)19 

 

                                                

 
19

 Na obra Convergence Culture (2008), Jenkins aborda de forma mais pormenorizada outras nuances da 
convergência, nomeadamente a corportativa, cultural, orgânica, popular e tecnológica. 
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Os contributos de David Domingo et al., através de Four Dimensions of 

Journalistic Convergence: A preliminary approach to current media trends at Spain 

situam esta questão em níveis de análise que assentam em factores como Integrated 

production, Multiskilled professionals, Multiplatform delivery, Active audience” 

(2007:2) 

De acordo com Garcia Avilés (2006) o estudo específico da convergência de 

meios situa-se na leitura cruzada de quatro ângulos fundamentais: tecnológico, 

comunicativo, empresarial e profissional. Em termos metodológicos, e no que a esta 

investigação diz respeito, o enfoque está centrado nas perspectivas profissionais e 

laborais da convergência de redacções tendo em conta que diz respeito aos aspectos 

da organização da cadeia produtiva dos jornalistas, bem como às estruturas de 

decisão, ou seja, aos aspectos de organização empresarial. As questões de natureza 

tecnológica e comunicacional também são referenciadas mas num plano secundário e 

cingidas a reflexões de natureza pontual. Esta análise será apresentada no Cap. VI, 

mais concretamente no ponto 6.5 dedicado a analisar a Estrutura Organizativa da 

Redacção de Televisão Online. 

É na viragem para o novo milénio que surge um conjunto de reflexões mais 

aprofundadas tendo-se acentuado, como refere Anabela Gradim, diversas 

convergências: “de grupos económicos; de media; de redacções no interior de um 

dado grupo; da forma de recolher e apresentar as notícias; e do próprio produto 

multimédia – que é novo – posto à disposição do público” (2002). A estes exemplos 

acrescentamos os identificados por Cebrián Herreros, nomeadamente, a concentração 

de produtoras, fornecedores de canais temáticos, conteúdos em plataformas, sistemas 

de difusão, estratégias convergentes, conteúdos e serviços, conteúdos partilhados e 

explorações múltiplas (2004:247-260). O autor sustenta ainda que “La convergencia 

puede crearse de dos maneras: convergencia de médios para que desde la empresa se 

desarrollen estratégias diferentes, y convergencia de medios para la máxima 

explotación de un tema en cada uno de ellos según sus características” (2004:277). 

Sob o ponto de vista da convergência jornalística, Salaverría e Negredo 

sugerem uma abordagem centrada em processos multidimensionais articulados com 

plataformas múltiplas de informação e comunicação 
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“La convergencia periodística es un processo multidimensional que, 

facilitando por la implementación generalizada de las tecnologías digitales 

de telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, empresarial, profesional 

y editorial de los medios de comunicación, propiciando una integración de 

harramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente 

disgragados, de forma que los periodistas elaboran contenidos que se 

distribuyen a través de múltiples plataformas, mediante los lenguajes 

propios de cada una” (2008:45) 

Completamos o leque de perspectivas com o contributo de Jane Singer para 

quem a convergência se refere a 

“some combination of technologies, products, staffs and geography among 

the previously distinct provinces of print, television and online media” 

(2004:3). 

Para García Avilés (2006) este é um fenómeno que deve ser analisado através 

de quatro perspectivas fundamentais fortemente embebidas num ambiente de media 

em constante mutação: tecnológica, gestão, comunicativa e profissional. Todas estas 

vertentes traduzem diferentes aspectos de comunicação, intimamente ligados à 

modernização dos vários sistemas de media (tradicional e digital) através do fenómeno 

da digitalização, da forte influência da internet e da WWW. Cebrián Herreros sustenta 

que 

“La tendencia a la vinculación plena de la televisión com internet armoniza 

las dos culturas precedentes, la escrita y la audiovisual, y apunta al 

nacimiento de la cultura convergente multimédia. En el sistema audiovisual 

ya se produjo una convergência de formas de expresión y de lenguajes. 

Ahora se genera el encuentro de dos mundos que han evolucionado por 

separado y que buscan la aproximación” (2004:215) 

Ressalta desse contacto, um esforço de aproximação progressivo entre 

telecomunicações, informática, media, comunicações móveis e entretenimento. 

Convergência que, sob a batuta tecnológica, acentuou especificidades próprias de cada 

um dos meios, logo diferenciadoras, pouco dialogantes e por vezes incompatíveis 

(Pereira, 1996:66). “La convergencia de redacciones la podemos definir como la unión 

del esfuerzo creativo y de producción de redacciones tradicionales y digitales que 

antes estaban separadas”, sintetiza Álvarez de Armas (2004). 
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A evolução e a compreensão mais cuidadas do fenómeno levaram a que a 

gestão dos meios e a consequente organização de recursos fosse objecto de 

transformações, encaminhando os projectos editoriais para uma lógica, teoricamente, 

mais coerente e madura. O emergente nascimento do hipermédia cataliza novos 

modelos de comunicação, reveladores de novas culturas assentes, entre outros, nos 

seguintes pressupostos teóricos: (i) incorporação dos media em formas híbridas de 

expressão através das redes multimédia; (ii) incremento da interactividade e, por 

conseguinte, da possibilidade do utilizador intervir, de utilizar a sua experiência e 

vontade na construção dos novos media e plataformas sociais; (iii) imersão do 

utilizador no ambiente internético; (iv) criação de novas narrativas, novas estratégias e 

formas que, baseadas nas antigas, exploram a não linearidade20.   

Perspectivando uma autêntica “integração”, fruto da sinergia dos meios 

envolvidos, Cebrián Herreros preconiza um modelo convergente assente nos princípios 

que seguidamente se apresentam: 

“- La heterogeneidad de canales integrados en ofertas de paquetes. 

- La simultaneidad-secuencialidad convergente con canales temáticos de 

internet del mismo o diferente tema. 

- La capacidad de interacción de canales. 

- La interactividad y búsquedas. 

- Un usuário navegante y buscador exacerbado de contenidos, canales e 

interrelaciones de médios” (2004:205) 

Através da proposta teórica de Salaverría e Negredo (2008:174), sintetizamos o 

que a dupla de autores considera ser um movimento que não se integra na corrente 

convergente, bem como as características que entendem ser mais evidentes para que 

o processo possa ser encarado como tal. 

 

 

 

 

                                                

 
20 http://www.wikilearning.com/, consultado a 17 de Julho de 2007 



151 

 

Quadro 4 - O que é e o que não é a convergência 

Convergência não é… Convergência é… 

Não é uma simples maquilhagem digital para 
perpetuar o jornalismo de sempre. 

Uma reconversão integral da empresa 
jornalística de many media para multimédia. 

Não é um álibi para que o diário continue a 
fazer o mesmo com menos pessoal. 

É um procedimento para dar mais 
importância à informação que ao suporte. 

Não é uma anulação dos perfis dos jornalistas 
É uma forma de aproveitar a força da marca 

para reconverter o media do Séc. XX num 
media do Séc. XXI. 

Não é um tratamento de urgência cujo fim 
principal é “salvar o jornal de papel”. 

Não é uma reconversão da redacção em 
cadeias de montagem 

Não é apenas uma mudança do produto. 

É uma mudança de processo 

Fonte: adaptado de Salaverría e Negredo, 2008 

Salaverría e Negredo (2008) preconizam que as transformações do processo de 

convergência ocorridas na empresa de informação devem contemplar profundas 

alterações internas, que esquematicamente passamos a descrever: 

a) Reorganização Interna: (i) Mudar o modelo de hierarquia da direcção; (ii) 

Reorganizar a redacção; (iii) Renovar a gestão comercial; (iv) Renovar as 

infraestuturas imobiliárias; (v) Implementar sistemas multiplataforma de gestão 

de conteúdos; (vi) Informar, formar e motivar. 

b) Reorganização Externa: (i) Mudar radicalmente o produto; (ii) Da justaposição à 

redacção; (iii) Do monólogo ao diálogo. 

c) Coordenação com outros meios do grupo: (i) Estabelecer uma mesa de redacção 

multiplataforma, com capacidade executiva; (ii) Avançar com um modelo 

multiplataforma; (iii) Reorganizar os procedimentos das cadeias editoriais.  

Tendo em conta a diversidade de leituras e interpretações Roger Silverstone 

(1995) alerta para uma inevitabilidade conceptual - “Convergence is a dangerous 

Word”. Vários rostos, diferentes contextos, diversas apropriações conduzem a uma 

multiplicidade de abordagens. Longe de ser um ponto de chegada, convergir é, 

fundamentalmente, um processo construtivo, de natureza complexa e sistémica, 

catalizador de recursos, síntese de vontades, ambições e entusiasmos em busca de 

objectivos comuns. 
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4.1.2 Da integração à fusão 

O processo de convergência, rumo à integração, traduz o que Salaverría e 

Negredo consideram metaforicamente a mudança de cultura dos “emirados 

jornalísticos unidos” para a “federação informativa” (2008:102-103). Esclarecem  os 

autores que 

“frente al modelo editorial autárquico bajo el que tradicionalmente se han 

regido los médios, se impone la necessidad de adoptar un nuevo sistema, 

donde se compatibilice cierto grado de autonomia en cada médio para la 

planificación de los contenidos com una dirección editorial única para todo 

el grupo. Se trata en fin, de abrir camino a lo que podríamos llamar una 

nueva Federación Informativa”.  

Através da implementação de uma cultura de empresa verdadeiramente 

entranhada e assumida pelos seus colaboradores, através de uma liderança de 

proximidade e horizontal, através da estimulação do espírito de equipa e da comunhão 

de objectivos, entre outros, é possível pensar numa lógica de processsos 

autenticamente sistémicos. À tradicional organização top-down sucede uma estrutura 

bottom-up, menos hierarquizada, feita de relações de proximidade. “Convergence 

therefore is not only a technological process, but much more a social process as well”, 

defende Peter Verweij para quem 

“converged newsroom are more open to the public than the relatively 

closed traditional newsroom as they explicitly ask the public for input like 

comment or protographs” (2009:77). 

Após um processo em que, de modo convergente, os meios se dirigem para um 

determinado estádio de gestão e de rotinas que consequentemente deverá gerar a 

integração global, é desejável alcançar-se o estado pleno. Mais do que o somatório das 

partes e do que a rentabilização de todos os recursos envolvidos, em causa estão 

lógicas de empresa que convocam competências culturais, relacionais, emocionais, 

que revestem de carne e osso a gestão e as rotinas de trabalho jornalístico.  

No entanto, atingir a integração não é uma inevitabilidade, nem um objectivo 

determinante, sublinham Salaverría e Negredo:  

“Si bien na convergencia es inevitable en todo grupo periodístico, la 

integración no lo es. Ésta última es solo una posibilidad discrecional entre 
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muchas y depende de los directivos de un grupo determinar hasta qué 

grado de convergencia deben llevar las distintas unidades de producción” 

(2008:51). 

Salaverría entende que a convergência é uma inevitabilidade e que se verificará 

em quatro esferas decisívas: profissional, empresarial, tecnológica e nos conteúdos. 

No entanto, também reconhece que “a convergência não é a panaceia para todos os 

males” (Salaverría citado por  Obciber, 2008). 

4.2 Redacção multimédia para o Século XXI 

Ao trespassar absolutamente o horizonte dos media e, em particular do 

jornalismo, Pavlik e McIntosh sustentam que o pensamento sobre a convergência 

enquadra os elementos principais da sua prática, a saber 

“newsroom structures, journalistic practices and news content are all 

evolving” (2004:28). 

O envolvimento a que se referem os autores tem ainda a capacidade de, 

através de um processo de aproximação e influência, estender pontes entre práticas 

tradicionais e renovados modos de exercer a actividade jornalística. Neste sentido, 

Mark Deuze sugere que o processo deva ser descrito  

“in terms of (increasing) cooperation and collaboration between formerly 

distinct media newsrooms and other parts of the modern media company” 

(2004:140). 

Sob o ponto de vista da esfera empresarial, a convergência é identificada, de 

acordo com Gordon, em cinco formas distintas: 

Propriedade – “é a posse de múltiplos canais de conteúdos e/ou 

distribuição” 

Táctica – “resulta da adopção de medidas estratégicas de duas ou mais 

empresas de diferentes plataformas mediáticas que colaboram 

aproveitando as sinergias específicas de cada uma”. (…) “Mais do que 

concorrentes, órgãos de informação em diferentes suportes podem tirar 

proveito destas sinergias” 

Estrutural – “resulta de decisões editoriais que levam à criação de uma 

única redacção a produzir notícias para publicação em diversas plataformas” 
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Formas de recolha de informação – traduz, entre outras interpretações, a 

metáfora do backpack journalism, ou “jornalista de mochila às costas”. 

Aspecto controverso, longe de ser assumido por jornalistas e estruturas 

sindicais.   

Contar histórias – “a internet e as suas capacidades multimédia e interactiva 

estão a abrir as portas a novas formas de as histórias serem contadas”, 

(Gordon citado por Silva, A.J.L., 2006:46-50). 

Das inúmeras tentativas de definição das novas arquitecturas para o ambiente 

jornalístico, destaca-se a proposta de Paul Bradshaw (2007, Sept. 17). Ao apresentar 

um Modelo de Redacção para o Século XXI, o blogueiro situa-se num conjunto de 

pressupostos que derivam de conceitos fundamentais, a saber, Velocidade e 

Profundidade. Num esquema extremamente idêntico à lógica de produção de 

informação das agências de notícias, Bradshaw sugere um contexto de velocidade 

informativa composto por um sistema rápido de Alerta (móvel e e-mail), Draft 

(blogues) e Artigo/Package (publicação ou broadcast). Ora, a partir deste último, o 

autor sugere desenvolvimentos de Profundidade informativa que poderão assumir a 

seguinte forma: Contexto (hipertexto, portal), Análise/Reflexão (imprensa, broadcast, 

blogue, podcast), Interactividade (flash, chats, fórum, wikis) e por último, 

Personalização (bases de dados).  

Figura 2 – Um modelo para a redacção do Séc. XXI
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Fonte – Bradshaw, 2007, Sept. 17 

Partindo do anterior enquadramento, que representa um esquema formal de 

funcionamento de uma redacção e do modus operandi dos jornalistas, Bradshaw 

propõe o conceito de Notícias Diamante. O modelo estabelece como fronteira os 

níveis de profundidade que a notícia pode conter, os recursos envolvidos e as 

necessidades do consumidor final de informação. Este diamante encerra complexos 

mecanismos e rotinas jornalísticas que vão do imediatista alerta em forma de flash à 

análise e reflexão que a actualidade pode/deve exigir. Embora as questões que se 

prendem com a produção noticiosa sejam laterais a este trabalho, entendeu-se 

pertinente a sua apresentação pois também determinam as novas formas de organizar 

e gerir as redacções.21 

Figura 3 – As Notícias Diamante

 

Fonte – Bradshaw, 2007 

                                                

 
21 Noutro âmbito que não o do presente texto, a proposta de Bradshaw merece demorada atenção, 
preferencialmente quando cruzada com a proposta de João Canavilhas, a Pirâmide Deitada  
(http://onlinejournalismblog.com/2007/10/19/from-the-inverted-pyramid-to-the-tumbled-pyramid-
joao-canavilhas/#more-271) 
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A proposta teórica de João Canavilhas (2006), a Pirâmide Deitada, inscreve-se 

na linha de pensamento conceptual anterior. Assim, o autor parte do modelo 

geométrico clássico para o submeter a testes de construção e de leitura. Com base 

numa experiência de laboratório, Canavilhas apresenta a seguinte leitura, tendo por 

base a plataforma digital, a narrativa hipertextual e as múltiplas escolhas por parte dos 

leitores:  

Figura 4 – Pirâmide Deitada 

 

Fonte - Canavilhas, 2006 

Canavilhas propõe uma pirâmide deitada com quatro níveis de leitura que,  

correspondendo aos parâmetros clássicos da elaboração jornalística,  se situam agora 

numa dimensão digital:  

“A Unidade Base – o lead – responderá ao essencial: O quê, Quando, Quem 

e Onde. Este texto inicial pode ser uma notícia de última hora que, 

dependendo dos desenvolvimentos, pode evoluir ou não para um formato 

mais elaborado. 

O Nível de Explicação responde ao Por Quê e ao Como, completando a 

informação essencial sobre o acontecimento. 

No Nível de Contextualização é oferecida mais informação – em formato 

textual, vídeo, som ou infografia animada – sobre cada um dos W’s. 

O Nível de Exploração, o último, liga a notícia ao arquivo da publicação ou a 

arquivos externos”(2006:15).  
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Estamos perante uma arquitectura que convoca novas competências em ambos 

os lados das trincheiras informativas: aos jornalistas que elaboram as notícias e ao 

público consumidor e a quem as consome – o público, protagonista de escolhas, 

selector de meios e construtor de narrativas. Canavilhas considera que a pirâmide 

deitada, 

“é uma técnica libertadora para utilizadores, mas também para os 

jornalistas. Se o utilizador tem a possibilidade de navegar dentro da notícia, 

fazendo uma leitura pessoal, o jornalista tem ao seu dispor um conjunto de 

recursos estilísticos que, em conjunto com novos conteúdos multimédia, 

permitem reinventar o webjornalismo em cada nova notícia”(2006:16). 

Numa perspectiva complementar o jornalista Carl Sessions Stepp lançou o olhar 

sobre as transformações operadas nalgumas redacções informativas, acentuando na 

sua análise a importância da reorganização bem como os seus impactos quotidianos 

no trabalho desenvolvido. Transforming the Architecture (Stepp, 2007) centra-se no 

fenómeno das redacções integradas em vários jornais norte americanos, entre eles o 

Atlanta Journal-Constitution, San Jose Mercury News, Des Moines Register e o Politico.  

De entre a larga reportagem realizada, emerge a ideia capital de que mudar por 

questões de forma ou de cosmética é claramente insuficiente e inconsequente. A 

reorganização, defende Stepp, não se restringe à aquisição de modernas mesas e 

cadeiras - “in order to really change the newsroom, you have to change the 

architecture of the newspaper“ (2007). Bem pelo contrário, o já citado estudo 

Newsroom Convergence – a transnational comparison, considera haver factores chave 

na apreciação dos renovados espaços de redacção informativa. Sinteticamente, estes 

são alguns dos ângulos a ter em conta quando se trata de reestruturar projectos 

editoriais: 

“(i) ways and means of implementation of convergence processes in 

newsrooms, (ii) workflows and news flow, (iii) ways of communication and 

cooperation of journalists and managements, (iv)  multimedia- and content-

responsibilities, (v) degrees of multiskilling of content-producers, (vi) 

training efforts” (Garcia Avilés et al., 2008:8). 

Face às experiências e tentativas de adaptação das redacções a novos 

contextos e a novos desafios, constata-se que a diversidade dos fenómenos registados 

http://www.ajr.org/Article.asp?id=4402
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não se pauta por uma conformidade formal, nem por um perfil teórico absolutamente 

definido. Os estudos e as práticas existentes não permitem afirmar com margem de 

segurança qual a “fórmula da convergência”, eventualmente eficaz para ser replicada 

em várias circunstâncias. García Avilés sustenta que a multiplicidade de factores tais 

como “the identification of different models of convergence as well as the identification 

of key factors and core questions” (2008:8)  são determinantes na definição de 

estratégias de grupo convergentes. 

Este estudo transnacional que envolveu países como a Áustria, Alemanha e 

Espanha, sugere uma tipologia de convergência tendo por base três modelos que 

correspondem a diferentes estádios de apropriação. 

“Isolated Platforms: Cooperation is neither implemented systematically in 

news gathering, nor in news production or news distribution. Journalism 

sections remain separated; newsroom design does not strive towards 

integration. The boarders and differences between online, print, radio 

and/or television sections in the same media company do not seem 

surmountable. Convergence is not even seen as an appropriate means of 

quality improvement. Cooperation occurs bottom up and more or less by 

chance, depending on single journalists. (…) Newsroom-architecture, 

technology, management, journalism cultures have been growing apart over 

years and now have to come closer. On the other hand steps towards 

media-convergence now can be undertaken with experienced staff on both 

sides: press and online experts on an eye to eye level; 

Cross Media: In this model, journalists work in different newsrooms for 

different platforms, but are interconnected through multimedia-

coordinators and/or –routines. Management drives cooperation and 

communication between the media as well as cross promotion measures. 

Journalists remain platform-experts, multiskilling is the exception to the rule 

and not actively fostered by the management. Convergence is not 

considered a strategic necessity, but a tool. 

Full integration: Architecture and infrastructure for multi-channel 

production are combined in one newsroom, controlled via a central news 

and workflow  management. Apart from this characterisation via external 

features, convergence also is a strategic goal. Content is first, the 

distribution on different platforms is subordinated to content production. 

“Online first” (as the slogan of Springer/Die Welt) is one symbol for a 
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paradigmatic shift from newspaper production towards multimedia 

production. Even if not yet performed in real-life as deeper research of the 

case-studies revealed. Full integration also means that training for all 

journalists is provided in order to make them fit for multimedia production” 

(Garcia Avilés et al., 2008:10-11).  

Com efeito, assiste-se a sintonias que se prendem com a síntese de espaços e de 

recursos humanos e técnicos debaixo de um mesmo tecto, depreendendo-se uma 

renovada cultura organizacional, de sistema de média e de gestão em variadíssimos 

níveis. A convergência, marca da contemporaneidade, sustenta ao nível da comunicação 

uma vontade de juntar num mesmo palco modos de fazer que dizem respeito a 

diferentes suportes de comunicação, mas tendo por objectivo rentabilizar os meios em 

presença procurando uma melhor optimização de todos os actores e recursos 

envolvidos. Daqui por diante, mais do que a reunião de pessoas e bens num espaço 

comum, importa estruturar conceptualmente o fenómeno da convergência em algo de 

extremamente profundo, provavelmente tomando a forma de um sistema de fusão dos 

media através da aliança digital, dando origem, na expressão de Cebrián Herreros, à 

“convergência cultural multimédia” (2004:201).  

Académicos e profissionais da comunicação, e em concreto do jornalismo, têm 

alertado para a necessidade de interpretar os sinais que a Internet e a web têm 

apresentado, nomeadamente no que toca aos efeitos e influências no sistema de media. 

O fenómeno da convergência que tem marcado grande parte do final da década de 80, e 

mais significativamente os anos 90, deverá, no nosso entender, estender-se para águas 

mais profundas. Os horizontes que se perspectivam, enquanto nova e mais afirmativa 

fase dos novos media e das plataformas digitais, deverá rasgar, à luz dos sinais visíveis, já 

não apenas a convergência das duas últimas décadas mas uma renovada forma de gerir, 

produzir, realizar e apresentar informação de um modo simbiótico, sincrético e total. 

Com as devidas distâncias e cautelas conceptuais, poderemos estar cada vez mais perto 

de um “fenómeno social total” ao nível da comunicação, através do qual as experiências, 

relatos, narrativas e técnicas se juntam não por mero contacto ou interesse mas porque 

culturalmente se impõem como imperativo. Muito para além da junção, somatório, 

partilha e simpatia de meios e recursos, o fenómeno emergente de comunicação passa 

fundamentalmente pela fusão de princípios de gestão, de metodologias de trabalho, de 
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práticas e procedimentos, de discursos e consumos e, naturalmente, de interesses 

financeiros. O exercício que seguidamente se apresenta procura sintetizar um conjunto 

de tácticas consideradas pertinentes e eficazes para a implementação de redacções 

integradas. Longe de constituírem um produto chave-na-mão, as “Ten Tactics We’ve 

Tried”, retiradas do Cyberjournalist.com representam um esforço de síntese de algumas 

preocupações relacionadas com as inúmeras mudanças organizacionais:  

“1. Locating web staff as close as possible to the print colleagues. Assigning 

web employees to newsroom teams or beats. 

2. Getting the print newsroom staff to take ownership of its web site. 

Emphasizing how the web doesn’t diminish good journalism, but 

strenghtens it via multimedia enhancements. 

3. Recognizing that the newsroom, may not share your interest in such non-

news areas as city guides and classified verticals. Focus first on your site’s 

capacity to present news. 

4. Involving web staff in the planning of a news story or feature. Getting 

everyone to ask how can is the web to enhance our storytelling ? before the 

reporting begines. 

5. Making sure web staff has sufficient news background, and alerting print 

colleagues to the journalism credentials/skills of web staff. 

6. Seeking newsroom advice on everything from web site redesigns to new 

vendor launches. Nothing bridges a gap between the two worlds better than 

daily communication and the feeling that their opinion really matters. 

7. Providing formal web-related training to print staff as needed. 

8. Providing formal print-related training to web staff as needed. 

9. Interviewing print staff about problems they’re trying to address. 

10. Developing web solutions to some of those print-based problems. 

Example: late sports scores on the web with refer from print edition that 

went to press too early for scores.” (Mitchel et al., 2003). 

Se a tendência actual se mantiver e der frutos positivos para todos os envolvidos 

estaremos pela primeira vez na história da comunicação e dos media perante uma etapa 

de enorme significado já que traduz um pensamento em rede, a gestão de fluxos 

informativos e a experimentação de plataformas de intervenção para todos os actores: 

gestores, jornalistas e usuários. Os estudos de Fidler (1997) e de Bolter e Grusin (1999) ao 

analisarem o efeito dos novos media sobre os existentes traçam dois quadros 

intepretativos complementares. Se para Fidler as formas de comunicação emergentes são 
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influenciadas pelos meios convencionais através de um processo de mediamorfose 

(adaptação, evolução em ambiente variável), Bolter e Grusin defendem que a introdução 

de um novo media provoca, inevitavelmente, transformações em todos os meios 

existentes. Ou seja, os media digitais impulsionam a remodelação dos meios anteriores, 

através do que designam como fenómeno de remediação. 

De um modo abrangente Salaverría e Negredo defendem que 

“Los medios de comunicación, en definitiva, atraviesan un momento de 

cambios profundos. En un intento por ajustarse a la nueva sociedad, mudan 

sus procesos de producción, sus herramientas e infraestructuras, sus 

códigos comunicativos y, como se ve, incluso hasta sus modelos de negocio 

tradicionales. Em tiempo dirá dónde desembocan esos medios y, com ellos, 

el futuro del periodismo” (2008:31)  

À velocidade a que a tecnologia nos enreda, enfeitiça e inquieta, perspectiva-se 

que dentro em pouco estaremos em condições de perceber se as mudanças operadas 

em várias redacções constituem uma moda contagiante, superficial e sem nexo, ou, se 

pelo contrário, as várias experiências representam a expressão de mudança 

alavancada pela internet e pelo mundo cibernético, incorporada nos vários tecidos 

social e empresarial. No momento, assistimos a uma complexa teia de mediamorfoses, 

remediações, transformações, reacções e interacções entre os meios analógico e 

digital.  

Pelo exposto considera-se oportuno recuperar de forma pontual a histórica 

discussão sobre a morte dos media tradicionais face à emergência de novos dispositivos 

tecnológicos. Embora encontremos discursos apocalípticos e integrados, as experiências 

têm mostrado que a complementaridade entre os meios se tem sobreposto à antiga, 

estafada e fatídica tese que pré-anuncia a liquidação dos meios de comunicação 

reinantes, tendo em conta a chegada de novas e mais estimulantes formas de comunicar 

e informar. Video killed the radio star? 

Enquanto o tempo e a experiência se encarregam de apurar as fórmulas 

implementadas na gestão das redacções unificadas, Garcia Avilés numa pertinente 

reflexão denominada Desmitificando la convergencia periodística (2006:39) contrasta 

ideias feitas com a sua própria interpretação. O seu pensamento transparente e 
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acutilante ilustra em grande parte as críticas que diversos autores têm apontado ao 

fenómeno da convergência, daí que o quadro seguinte procure sistematizar algumas 

ideias fundamentais: 

Quadro 5 – Convergência: mitos e realidades 

Mito Realidade 

La convergencia puede adoptar muchas 
formas, desde la colaboración hasta la 
polivalencia total. 

La simple cooperación entre medios no es 
convergencia. 

La convergencia no está encaminada a reducir 
costes, sino a mejorar la calidad del 
periodismo. 

El trasfondo de la competencia en muchos 
mercados es, pura y simplemente, una 
estrategia de ahorro de costes. 

La convergencia será un elemento 
diferenciador que aumentará la imagen de 
marca de los medios que aúnen esfuerzos. 

La convergencia aumenta el riesgo de 
homogeneización, y favorece que las 
informaciones, e incluso el estilo de los 
medios, se parezcan entre sí cada vez más. 

La convergencia facilitará el trabajo de los 
periodistas, porque les brinda mayor control 
sobre el medio y la flexibilidad en su 
dedicación. 

La convergencia proporciona enormes 
quebraderos de cabeza a los periodistas, que 
ven cómo se alarga su jornada laboral sin 
apenas incrementarse su retribución 
económica. 

El periodista multitarea que trabaja en este 
entorno será una suerte de hombre o mujer 
orquesta, capaz de realizar todas las 
funciones que se integran en la redacción. 

La figura del periodista multitarea solo ha 
funcionado en las delegaciones de una sola 
persona que tiene que hacerlo todo. 

La única opción es converger o morir. 
Estamos ante el final del periodista mono-
media. 

Muchos experimentos de convergencia han 
fracasado. En especial, cuando se trata de que 
los periodistas de prensa hagan televisión. Y 
también cuando se pretende que los 
periodistas de televisión publiquen piezas en 
la web. 

El periodismo convergente permite generar 
todo tipo de sinergias entre los distintos 
medios y aprovechar mejor los recursos. 

Las sinergias a menudo son mecanismos 
encubiertos para reducir personal. 

El objetivo es facilitar una información más 
completa, exhaustiva y diversa para la 
audiencia. 

La prioridad es dar la noticia el primero. En 
ocasiones, darla como sea, también. 

Los periodistas se adaptarán con facilidad al 
nuevo entorno de colaboración. 

La rivalidad entre colegas puede llegar a ser 
sangrante. 

Fonte: Garcia Avilés (2006) 
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Nesta linha, Salaverría e Negredo (2008) apontam algumas das críticas mais 

comuns ao proceso de convergencia e que devem ser objecto de análise aprofundada: 

(i) “Las redacciones integradas son más baratas que las independentes (…); 

La fusión de las redacciones tiene a uniformizar los contenidos, de modo 

que todos los medios que empreenden un proceso de integración corren el 

riesgo de terminar ofreciendo el mismo producto a través de distintos 

suportes”; (…) Multiplica las responsabilidades y tareas instrumentales 

adjucidadas a cada periodista, limitando en consecuencia su capacidad de 

profundizar en la información”. Referem ainda que, de acordo com os 

jornalistas críticos deste processo, se regista uma “creciente precarización 

de las condiciones laborales, puesto que cada vez se precisa de menos 

periodistas para atender a más tareas”(2008:180). 

Os autores referidos, embora sejam defensores da convergencia e integração das 

empresas de media contestam, no entanto,  algumas ideiais generelizadas como é o 

caso do jornalista multimédia – uma “farsa” na expressão de Salaverría e Negredo. O 

“superreportero” ou “todoterreno” não existe, pois “la realidad nos muestra, sin 

embargo, que, al menos por el momento, ese perfil está lejos de convertirse e regla” 

(2008:76). Os investigadores preferem chamar-lhes periodista multitarea – “a los que se 

pide más por el número de labores desempeñados y la cantidad de producto 

informativo generado, que por su calidad periodística”. O modelo de profissional 

mostra-se incompatível com a especialização, gerando produtos textuais e audiovisuais 

necesariamente “mediocres”. Perde-se, portanto, a profundidade da informação, em 

função da quantidade de peças e tarefas realizadas, traduzindo-se, no limite, numa 

perda generalizada de qualidade da informação. 

Embora o discurso anteriormente relatado pareça contraditório com a tese 

central da obra Periodismo Integrado, na verdade, os autores são entusiastas desta 

tendencia global, sugerindo por isso, cinco ideias para travar processos de integração 

enviesados ou resistências persistentes: 

(i) “formar a los periodistas”; (ii) “mezclar veteranía profesional y 

conocimiento digital”; (iii) “pactar salarios acordes con la nueva estructura 

empresarial multiplataforma”; (iv) “situar al mando a periodistas 

cualificados que entiendan la red”; e, por último (v) “planificar una 

integración verdadera, no una absorción encubierta” (2008:78-81).  
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Na argumentação cruzada entre “integracionistas” e “separatistas”, os 

primeiros vão ganhando a batalha, já que uma parte bastante expressiva dos grupos 

de media tem dado passos significativos no sentido da convergência, e, em raras 

circunstâncias, intui-se que este processo possa aproximar-se de uma cultura total de 

integração.  

No entanto, são significativos os casos de avanços e recuos nesta 

transformação organizacional, sendo o caso do jornal “20 Minutos”, um exemplo de 

volteface tendo em conta a tendência dominante. Após um processo convergente em 

2008, por razões organizativas, ideológicas e financeiras, decidiu-se, um ano depois, 

separar as águas entre o impresso e o digital.  

Com o argumento principal de que os meios tradicionais e web correspondem a 

campeonatos diferentes, o Director do 20 Minutos, Joan Domene defende que a 

separação é benéfica para ambos 

“Los redactores del papel harán sólo eso y los de la web se de ocuparán 

únicamente de la edición online. Lo que sí vamos a pedir es la colaboración 

entre los dos medios, porque de ahí salen cosas muy positivas y no vamos a 

perder la posibilidad de apoyarnos unos en otros. Pero sí que los redactores 

van a tener claro que trabajan para uno de los dos soportes e creemos que 

eso va a mejorarlos a ambos”(2009, 24 Ene.).  

Para o responsável da publicação as exigências próprias de cada meio devem 

exigir competências dirigidas 

“(…) La gente que se dedica exclusivamente a web tiene una mejor 

formación que quienes se dedican alternativamente a una cosa y la otra. En 

el lenguaje, enlaces, recursos, niveles de referencia, etc. No es le mismo 

trabajar día a día con eso que cada tanto, porque son conocimientos que se 

van perdiendo o volviendo obsoletos. En internet cada vez pesa más el 

conocimiento específico y en tecnología, saber adónde acudir u que cosas 

nuevas se están haciendo. Eso con el papel no sucede, porque es un 

producto consolidado y no hay grandes descubrimientos por hacer” (2009, 

24 Ene.). 

Igualmente numa linha crítica ao processo dominante da convergência, António 

Fidalgo remete a discussão para a necessidade de “Convergir para divergir”. “Como?” 

questiona o autor para apontar uma interpretação desejável 



165 

 

“Não para uma diversidade prévia à convergência, mas para novas 

divergências tornadas possíveis pelas tecnologias da convergência. Antes do 

mais há que romper e superar, pela inovação e pela criatividade, a 

uniformidade de máquinas, sistemas, linguagens, produtos e formatos. A 

divergência não se pode jogar numa rejeição da convergência, mas antes 

num diferenciar-se a partir desta. O verdadeiro sentido da convergência 

será justamente a divergência e a liberdade por ela proporcionada” 

(2006:11).  

4.3 Tendências de Convergência e Fusão Organizacional – análise 

de casos 

De um modo sintético, procura-se neste sub-capítulo identificar algumas das 

mudanças organizacionais de redacções informativas que, reunindo num mesmo 

espaço estruturas de decisão, operativas, técnicas e administrativas têm contribuído 

para os mais recentes exercícios que procuram encarar a gestão dos media de forma 

integrada, partilhada e colaborativa.  

“La convergência empresarial [sustenta Cebrián Herreros] se refiere a todo 

tipo de fusiones, alianzas, absorciones, concentraciones verticales de 

diversos sectores y horizontales dentro del próprio sector. Tales 

convergências se producen en âmbitos nacionales e internacionales. 

Tienden al desarrollo pleno de la globalización” (2004:255) 

Assim, sugere-se uma breve análise a alguns casos de referência internacional, 

iniciando-se a reflexão pelas mudanças mais significativas ocorridas nos Estados 

Unidos da América, Reino Unido e, por fim, Portugal. Sempre que se encontrou 

informação disponível, as situações são referenciadas pelo meio de comunicação social 

e/ou grupo de imprensa, quais as características dominantes da convergência, bem 

como a data em que ocorreram as mudanças organizativas. Algumas das descrições 

derivam de uma matriz já sistematizada por Álvarez de Armas (2004) em Periodismo 

digital, periodistas digitales y empresas multimedia bem como pelos trabalhos 

desenvolvidos por Ramon Salaverría e Samuel Negredo (2008), Periodismo Integrado – 

Convergencia de Medios y Reorganización de Redaccciones. Apesar da pertinência e 

riqueza dos contributos referidos, a abordagem foi ainda enriquecida a vários níveis, 
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nomeadamente, na abrangência da análise e na relevância conferida aos casos 

nacionais.  

4.3.1. O Caso Norte-Americano 

Os Estados Unidos situaram internacionalmente o nascimento do Jornalismo 

Digital (San Jose Mercury News) e voltaram a assumir um protagonismo destacado nas 

renovadas formas de gerir os media. Esquematicamente situamos alguns órgãos de 

referência e, nalguns casos, holdings que ao introduzir um espírito de gestão 

convergente e integrado, cedo se aproximaram de uma cultura que tende a fazer 

escola e a contagiar as redacções dos principais grupos e empresas de comunicação 

social. 

Quadro 6 – Órgãos de referência nos Estados Unidos 

Times Agosto de 2005 

USA Today Dezembro de 2005 

Boston Globe Junho de 2006 

Financial Times Julho de 2007 

The Wall Street Journal Março de 2007 

New York Times Novembro de 2007 

Tampa News Center 2008 

Fonte: elaboração própria 

Na impossibilidade de nos referirmos a todos os casos citados, centraremos a 

análise no trabalho que tem sido desenvolvido no The New York Times e no The Wall 

Street Journal, tendo em conta a quantidade de materiais disponíveis sobre estes 

órgãos de comunicação social, amplitude das medidas adoptadas e a relevância 

internacional dos mesmos.  
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4.3.1.1 The New York Times 

 

Figura 5 - The New York Times – EUA 

 

“The New York Times Building the Integrated Newsroom” 
(The New York Times, 2007) 

Desenhado pelo famoso arquitecto Renzo Piano, o edifício do The New York 

Times (http://www.nytimes.com) reúne no mesmo tecto diferentes gerações de 

profissionais, juntando as redacções tradicional e digital num conceito integrador de 

gestão de meios e recursos. Desde Novembro de 2007 que (ciber) jornalistas partilham 

o espaço de planificação, produção e realização informativa. Através do vídeo “The 

New York Times Building the Integrated Newsroom” os editores Jim Roberts e Jon 

Landman (2007) apresentam as vantagens de reunir num mesmo espaço todos os 

actores envolvidos nas múltiplas plataformas de construção e difusão de informação.  

A mudança é adjectivada como “fantástica” por Jim Roberts uma vez que, no 

mesmo plateau trabalham todos os envolvidos no processo da informação, “sentados 

frente a frente ou trabalhando lado a lado” (2007). Roberts considera que é “incrível a 

panóplia de instrumentos com que hoje se pode contar uma história” (2007), reunindo 

à sua volta dimensões textuais, fotográficas, videográficas, infográficas, etc. Landman, 

por sua vez, sustenta que deste modo “é muito mais fácil trabalhar, muito mais fácil 

partilhar ideias” (2007). E nas rotinas, que entretanto se renovaram, foi encontrado 

um desafio permanente – “quando algo está pronto é publicado independentemente 
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do suporte que esteja imediatamente disponível, na maior parte das vezes na web” 

(2007), sustenta Jon Landman.  

Figura 6 – Planta da Redacção do New York Times

 

Fonte22 

O The New York Times, sugere um modelo de organização do trabalho baseado 

num único palco onde se conjugam, entre outros serviços, as diferentes editorias, as 

componentes tecnológicas e os serviços de administração. 

4.3.1.2 The Wall Street Journal 
 

 

Durante 60 anos, o Wall Street Journal (http://europe.wsj.com/home-page) 

“vestiu” o mesmo grafismo até que em 2002 se assistiu a uma reformulação gráfica 

amadurecida durante 4 longos anos. Introduziu-se cor, aumentou-se a expressão dos 

gráficos, renovaram-se e introduziram-se secções (“Personal Journal”), fizeram-se 

mudanças na primeira página. O segundo maior jornal dos EUA (de acordo com as 

tiragens) e a referência maior entre os diários financeiros mundiais marcava um 

período de mudanças que conduziu a alterações na forma de organizar e coordenar a 

redacção, agora integrada e convergente. 

Apostado na reconfiguração da redacção e pioneiro na forma de integrar o 

formato vídeo na edição electrónica, o Wall Street Journal fez história entre a 

                                                

 
22

 http://travessiasdigitais.blogspot.com/search/label/The%20New%20York%20Times, 20 de Dezembro 
de 2007 
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imprensa norte-americana. Só depois o Washington Post e o New York Times passaram 

a apostar nas edições vídeo para complementar as notícias. A partilha de vídeos, no 

formato popularizado pelo Youtube, serve de base aos clips noticiosos que têm feito 

parte das novas formas de apresentar informação. Transversal aos media nomeados 

encontra-se a Brightcove, empresa que em regime de outsourcing se tem ocupado da 

produção dos vídeos de temáticas variadas. 

4.3.2. O Caso Britânico 
4.3.2.1 The Daily Telegraph 

Reconhecido como modelo de excelência a nível internacional o Daily 

Telegraph (www.telegraph.com.uk) destaca-se como exemplo editorial de sucesso no 

domínio da convergência.  

A integração sucessiva e crescente dos meios e recursos das redacções em 

plataformas multimédia (2006) tem na renovada organização do jornal, melhor 

dizendo, do grupo, uma cultura amplamente implementada – “The keyword is 

integration”. A lógica de incluir num todo as várias partes integrantes da empresa é 

revelada numa fotografia em que, de acordo com Reece, editor de Cidade da referida 

publicação, “Toda a gente está junta. Esta é a redacção do Grupo Media do Telegraph, 

não do Grupo Jornal, nem do Grupo Website. É uma redacção para ambas as 

plataformas” (Reece citado por Nunes, 2007, 24 Set.). 

Figura 7 – Redacção Daily Telegraph 

    Fonte23 

                                                

 
23

 http://www.innovationsinnewspapers.com/2006/09/daily-telegraph-adopts-innovation.html, 
consultado a 22.10.2007 



170 

 

Figura 8 - Redacção Daily Telegraph 

 

Fonte – Davis, 2007 24 

As alterações introduzidas convergem na gestão em rede, na produção digital 

de informação e na sua disponibilização através de várias ferramentas: 

“Reporters and production staff from all departments will be located on the 

single editorial floor and will work together producing the Telegraph’s 

website, the Daily and Sunday editions of the newspaper and a range of 

other digital publishing products, including audio and video interviews and 

regular newscasts and alerts available 24-hours a day” (Senor citado por 

Giner, 2006, Sep. 8). 

 

“Uma grande redacção como esta funciona se existir um centro de 

gravidade, defende Reece, e é isso que se tem com o “hub”, que é uma 

enorme mesa redonda à volta da qual fazemos as reuniões. É o elemento 

chave da redacção. Depois, à medida que nos afastamos, com todas as 

secretárias à volta do hub… antigamente podiam chamar-se departamentos 

em diferentes salas ou diferentes pisos, agora estão no mesmo piso 

irradiando do hub. Assim, todos os coordenadores de departamento podem 

falar uns com os outros ou os jornalistas podem falar com o pessoal da 

produção muito facilmente” (Reece citado por Nunes, 2007, 24 Set.). 

A estrela é o símbolo da mudança simbolizando a estrutura de “hub and 

spokes”25, na qual 

                                                

 
24 http://www.innovationsinnewspapers.com/index.php/2007/03/20/a-new-picture-of-the-daily-
telegraph-newsroom/ 
25 As terminologias destes dispositivos variam de acordo com as propostas teóricas, sendo também 
frequente encontrar designações tais como CND – Continuous News Desk, Turbina informativa, Mesas 
centrais, Mesões, Mesa H. 
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“cada sección ocupa un radio y trabaja indistintamente para la edición 

impresa y la página web. Los jefes coordinan la actividad informativa desde 

el núcleo central”. Quando nos afastamos do centro da estrela “en las 

esquinas y los extremos de la redacción se sitúan los equipos encargados de 

suplementos, revistas y otros contenidos menos ligados a la actualidad 

inmediata, así como los pequeños estudios de producción de audio y vídeo. 

También hay una sala de investigación para que los periodistas puedan 

trabajar solos, y una sala de lectura para alejarse del ruido propio de la 

redacción. En el piso superior se localizan las oficinas comerciales y 

corporativas” (Salaverria e Negredo, 2008:64). 

Definida pelos seus mentores como uma estrutura idêntica a uma “information 

turbine” arquitectada numa “open space newsroom and radar system”, a nova 

redacção do Daily tem como máxima fundamental a ideia de que “the old media 

newspapers must become new multi-media information engines” (Giner, 2006, Sep. 8). 

E é nesta perspectiva que é desenvolvido todo um trabalho em que o processo de 

elaboração começa pela internet e termina na versão impressa, implementando 

lógicas consentâneas com os ritmos, as necessidades e os suportes de informação 

“Le damos a la gente lo que quiere, cuando lo quiere y en la forma que 

quiere. (…) El campo de batalla es dar la noticia en cualquier medio que 

tengas. Ser dinámico es la única forma de hacerlo” (Salaverría e Negredo, 

2008:65). 

A instantaneidade e o dinamismo do meio online obriga a que se comece com 

“(…) una pieza corta y rápida que se actualiza según sea necesario. Después, 

se valora la posibilidad de acompañarla con un audio o vídeo. 

Posteriormente, con los datos adicionales y las reacciones que haya 

recabado, redacta un texto más analítico y de contexto para el papel” 

(2008:65). 

Esta dinâmica é reforçada, permanentemente, com a presença de um video 

wall de generosas dimensões que tem uma função bem definida 

“recuerda a los redactores que no se mueven solo en un entorno de papel: 

ven la portada siempre actualizada de su propio diario digital, las noticias de 

última hora según van entrando, el listado de historias más leídas, y varias 

pantallas con la señal de los canales de información continua, la nueva 

ventana al mundo. Un buen número de relojes muestra la hora en distintas 
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ciudades del planeta, reforzando la nueva vocación global de la compañía” 

(Salaverría e Negredo, 2008:64).  

 

A diversidade de plataformas amplia-se ainda pelo canal de 

televisão – o Telegraph TV, dispositivos móveis, bem como a ligação às 

redes colaborativas, internas (My Telegraph) e fora do site — caso da rede 

Facebook. Murdoch MacLennan, Chefe Executivo do Grupo Telegraph 

ambiciona um lugar de destaque na cena mediática britânica e manifesta 

total receptividade às mudanças operadas na estrutura empresarial que 

visam aproveitar e rentabilizar as oportunidades da revolução da 

informação digital. 

 

“The huge investment is designed to make the Telegraph the cutting edge 

media group in the United Kingdom. It will allow us to make the utmost use 

of the massive opportunities offered by the digital information revolution. 

What we are in fact doing is to begin reshaping the face of the industry” 

(MacLennan citado por Giner, 2006, Sep. 8). 

4.3.2.2 BBC – British Broadcast Corporation 

 

A 23 de Outubro de 2007 era conhecida a reorganização multimédia da BBC 

(http://www.bbc.co.uk/) que, através de uma pertinente e oportuna questão, 

diferencia as preocupações que cada meio e suporte comportam. “As a consumer of 

BBC News on the web, do you expect it to cover the same stories as BBC News on TV 

and radio?” questiona Peter Horrocks (2007, Nov. 12) chefe de redacção da BBC. 

Basicamente alteram-se rotinas e práticas substanciais no dia-a-dia de uma 

redacção centrada agora em saber mais sobre as preferências da audiência e em 

desenvolver as notícias em multiplataforma 

“I hope you agree, if you use our services on a number of platforms, that the 

BBC has a generally strong reputation in all media. But up until today the 
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editorial decisions have been taken separately in three different 

departments – Radio News, News Interactive and TV News. Now those 

proud departments are no more. Instead we have a new system that allows 

the great strengths of each of our editorial areas to create an even stronger 

editorial proposition”, refere Horrocks (2007, Nov. 12).  

Neste sentido foram reorganizados os departamentos tradicionais da BBC, 

reunidos agora em duas estruturas decisivas que respondem por todos os serviços 

disponibilizados. Peter Horrocks esclarece que 

“The multimedia newsroom comprises the BBC News website, the radio 

summaries and bulletins (except for Radio 1), BBC World Service news, BBC 

News 24, BBC World, BBC Breakfast and the bulletins on BBC One at 1, 6 and 

10, among others. The multimedia programmes departments contain Five 

Live, the Today programme, World at One, Newsbeat, Newshour, 

Newsnight, Panorama, the Andrew Marr Show, Hardtalk and a wide range of 

other diverse programmes”. (2007, Nov. 12) 

Assim, as tomadas de decisão passam a ser feitas por negociação entre os 

vários suportes da operadora britânica de audiovisual, numa comunhão de 

procedimentos e de recursos, reveladora de uma cultura organizacional em rede.  

Pretende-se, com as novas estruturas e formas de gestão implementadas 

aumentar a eficiência dos serviços disponibilizados, investir nos produtos “on-demand 

news”, desenvolver conteúdos específicos para as plataformas móveis e incrementar a 

personalização. Na tomada de posição sobre as alterações efectuadas manifestaram-se 

expectativas sobre o modo como o corpo redactorial deve assumir as mudanças 

operadas. Face a uma das maiores alterações na história da BBC, assume-se a ambição 

de ficar na dianteira internacional, com a preferência, apoio, e colaboração 

permanente do público 

“For thousands of journalists in BBC News [refere Peter Hoorocks], today is 

the start of one of the biggest changes we have ever been through. Many of 

the people who bring you the news are uncertain of their own futures, but I 

know that all of us are determined to improve further the service we bring 

to you. BBC News wants to be the most successful multimedia news 

operation in the world – competing with and excelling against the best 

newspapers, broadcasters and news aggregators on the globe. Your 

comments will give us some indications to help us do that” (2007, Nov. 12).  
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A reorganização dos vários departamentos deve ainda ser interpretada sob um 

ponto de vista financeiro já que, como esclarece o Chefe de redacção da BBC 

multimédia, "This new structure will help us to be more efficient and so save money to 

invest in improvements to BBC News"  (2007, Nov. 12). Embora aparentemente as 

alterações possam conduzir a formas mais expeditas para fazer mais e melhor 

informação, não se pode ignorar a componente de centralização de procedimentos, 

economia de recursos e efeitos no tecido humano das redacções envolvidas. Foi o 

próprio director-geral da estação que chegou a admitir que as profundas alterações 

sempre tiveram no horizonte um efeito economicista “reduce 'duplication in 

newsgathering' and production across these different BBC platforms” (Oliver, 2007, 

Nov. 12). 

As últimas alterações organizativas reforçam a centralização da produção 

noticiosa, designadamente com a unificação das suas estruturas da área da televisão, 

rádio e online. Com o objectivo de criar uma plataforma multimédia, a BBC World 

News procura reforçar a “capacidade noticiosa internacional”. Como refere Richard 

Porter, director de informação da BBC World News, “Estas mudanças demonstram o 

nosso compromisso em fornecer aos utilizadores a melhor informação possível” 

(Porter citado por Morais, 2008, 7 Jul.). 

4.3.2.3 E a seguir à integração? 

“What do newsrooms have to consider to keep a step ahead, and what comes 

after the media-integrated newsroom?” questiona Dietmar Schantin (2009, Jun. 17), 

Director Editorial da IFRA e responsável pelo projecto Newsplex26.  

As respostas sugeridas para as perguntas enunciadas passam no entender 

deste especialista em media pela observação de três áreas específicas: virtualização, 

mobilização e individualização. 

                                                

 
26 Esta organização dedicada às questões da produção dos jornais, novos media e estratégias e modelos 
de negócio começou por designar-se por INCA - International Newspaper Colour Association (1961), 
actualizou a sua denominação em 1970, passando a FIEJ - Fédération Internationale des Editeurs de 
Journaux. Hoje é reconhecida apenas pela sua sigla – IFRA sem corrrespondência directa com o seu 
nome por extenso – Empowering the News Publishing Industry.  

http://www.journalism.co.uk/banmanager/adclick.php?n=aebe
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Virtualização – “points to the growing importance of virtual communities, 

such as Facebook, that are used by millions each day and are redefining how 

people socialise and share information”;  

Mobilização – “in the sense of permanent, mobile, broadband and wireless 

connection to the "global network" points to the ever-expanding use and 

diversification of the mobile phone and other mobile devices”;  

Individualização – Ambas, virtualização e mobilização ajudam a promover e 

sustentar o fenómeno da apropriação individual dos novos sistemas de 

comunicação e informação. “The possibilities that arise for each media user 

and the infinite range of information, communication and entertainment 

offerings increase the demands, especially on media operations” (2009, Jun. 

17), afirma. 

A tripla combinação dos elementos referidos traduz-se num processo de 

mudança da distribuição de conteúdos através de monomédia para um sistema de 

negócio de comunicação integrado.  

Sustenta o especialista que há um longo trabalho a intensificar de modo a tirar 

o melhor partido dos nichos de mercado e, por sua vez, a afinar as estratégias de 

individualização e personalização – “In view of societal trends, a far more stringent 

orientation towards the public is essential for content providers. Overcoming mental 

and physical barriers between platforms was the first step. The next step is to combine 

topics from various sections to form target audience-specific multimedia information 

and entertainment packages” (2009, Jun. 17).  
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A VISÃO DOS PROFISSIONAIS  
E ESPECIALISTAS ENTREVISTADOS 
PARA ESTA INVESTIGAÇÃO 
 
4.ª Questão 

Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema 

mediático. Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

 

“A proximidade física é muito importante na questão da convergência e no caso da 

RTP traduz-se na aproximação entre a televisão e a rádio ao nível dos conteúdos que se 

encontram reunidos na mesma plataforma, todos misturados. Quem chega ao site não está 

interessado em saber se se trata de uma rádio ou de uma televisão, o que pretendem é 

obter informação e é isso que nós lhes damos. Se estivermos no mesmo sítio o reflexo que 

isso tem é muito maior, mas é preciso estar muito atento à forma como isso se faz. Não 

basta estar no mesmo sítio tem de haver coordenadas coerentes e sintonizadas. Alguém tem 

de pôr ordem nisto tudo e evitar os problemas.” 

Alexandre Brito, Coordenador da Redacção Multimédia da RTP (Lisboa) - Portugal 

“No sabría qué decir. Creo que el sector de medios está en plena reestructuración 

porque el modelo productivo no es sostenible y necesita reinventarse. La nueva realidad 

(desde el punto de vista del usuario final), hace que los medios no puedan ser lo que eras. 

Creo que la integración de redacciones en los medios se está abordando más por un 

problema de coste que por una necesidad operativa (TV y Radio llevan separados durante 

décadas … y hasta ahora no se han comenzado a integrar … no creo que sea por Internet, ni 

por el nuevo ecosistema … creo que es más por costes)”. 

Andrés Pedrera, Director Técnico dos Medios Interactivos da RTVE (Madrid) - Espanha 

“A reconfiguração das redacções tem sido uma necessidade das empresas mediáticas 

e apresenta-se como uma inevitabilidade face aos desafios que se colocam. Muito se falou 

da integração das redacções do jornal The New York Times, e desde então muitos foram os 
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jornais que seguiram este exemplo de integrar redacções on-line e off-line. Este caminho é 

muitas vezes sinónimo de exigências feitas aos profissionais da área na tentativa de eliminar 

distinções entre jornalistas tradicionais e jornalistas on-line. A convergência deve ser feita 

com cuidado, pois não é possível que de um dia para o outro se eliminem estas diferenças. O 

importante é que o objectivo destas alterações não seja unicamente o lucro das empresas 

esquecendo o factor qualidade e a importância do trabalho profissional.  

De salientar ainda que do novo ecossistema mediático fazem parte formas 

comunicacionais que não podem ser descuradas. Hoje constatamos que tanto o presidente 

dos Estados Unidos da América, como o candidato a uma pequena junta de freguesia no 

interior de Portugal, promovem as suas mensagens através de blogues, e têm a sua presença 

no Twitter e em redes sociais, contactando directamente com o público, o que lança reptos à 

actividade jornalística”. 

Catarina Rodrigues, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

“As linguagens escrita e audiovisual são quase opostas, muito contrastantes. O ser 

humano trabalha alternadamente com a escrita ou com o audiovisual. A integração destas 

comunicações não existe, apenas existe justaposição, coexistência. A comunicação digital 

não resolveu este problema, apenas o tornou patente”. 

Eduardo Cintra Torres, Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) - Portugal 

“O conceito de convergência tem sido utilizado em muitas acepções, o que torna 

difícil uma resposta que abranja todas elas. Atendendo a que associa o conceito de 

convergência ao de integração, vou fixar-me numa daquelas acepções. A integração/junção 

de redacções que trabalham para diferentes suportes de difusão/recepção (televisores, 

aparelhos de rádio, jornais, revistas, computadores, telemóveis) não é uma inevitabilidade 

nem uma moda de gestão. É uma possibilidade permitida pela era digital. Algumas empresas 

estão a integrar as redacções e outras não. Há simultaneamente exemplos de sucesso e de 

fracasso quer de integração quer de separação de redacções. Algumas administrações estão 

a forçar a integração de redacções (muitas vezes contra a opinião e a vontade de directores, 

editores e jornalistas) pensando, legitimamente, nas sinergias e na racionalização de 

recursos. Não é uma moda; é uma opção que nalguns casos é bem sucedida e noutros não.” 
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Fernando Zamith, Universidade Fernando Pessoa (Porto) - Portugal 

  “É uma inevitabilidade, desde que foi garantido um primeiro estádio da convergência de 

sistemas e se passou para um novo período que consagra uma outra convergência - a da 

produção de conteúdos multiplataforma e a do "produser multitasker" 

Francisco Rui Cádima, Universidade Nova de Lisboa (Lisboa) - Portugal 

“Creio que é mais uma inevitabilidade. Vai demorar mais tempo a ser levada à prática 

em países como o nosso, onde os problemas estruturais das empresas de media são 

grandes, mas tudo leva a crer que não se trate apenas de uma moda passageira de gestão, a 

que assistimos frequentemente. Isto porque se trata de uma adaptação estrutural das 

empresas e do seu modo de funcionamento a paradigmas digitais que as ultrapassam, pois 

estamos a falar da emergência de toda uma “sociedade em rede”, permanentemente online,  

através de diversos dispositivos, cada vez mais portáteis e versáteis. Torna-se inevitável que 

as empresas se reconfigurem de modo a responder a novos hábitos de consumo, quer de 

entretenimento, quer de informação, quer ainda de publicidade” 

Helder Bastos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Porto) - Portugal 

 “En primer lugar, creo que faltan estudios longitudinales y comparativos serios que, 

más allá del entusiasmo, nos digan qué tipo de convergencia se está haciendo, si es que se 

está haciendo algo. A falta de las conclusiones generales de un estudio de convergencia en 

los medios que estamos acabando en España, podríamos adelantar que la convergencia 

dista, hoy por hoy, mucho de ser un fenómeno generalizado”. 

Javier Díaz Noci, Universidad do País Basco (Bilbau) - Espanha 

“A convergência por integração, e não por acumulação, é uma inevitabilidade. Num 

primeiro momento falou-se muito em integração, mas na verdade tratava-se apenas de 

juntar meios, pessoas e conteúdos num mesmo espaço. Esta convergência espacial limitava-

se a acumular elementos sem conseguir rentabilizar os meios disponíveis. Era como juntar 

meio litro de água com meio litro de azeite: é verdade que estão reunidos na garrafa,  mas 

continuam fisicamente separados. A convergência por integração é diferente, pois existem 

preocupações relacionadas com a melhoria de todo processo de produção de notícias, não 



 

179 

 

só em termos de rentabilização de recursos, mas sobretudo no que diz respeito à melhoria 

do produto final, a verdadeira mais-valia do processo”. 

João Canavilhas, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

“El único proceso inevitable es el cambio: los medios tienen que cambiar para 

sobrevivir. El modo de cambiar es diferente según el tipo de empresa, de cultura 

organizacional y de mercado en el que se opere. No hay fórmulas mágicas”. 

José Luís Orihuela, Universidade de Navarra (Pamplona) - Espanha 

“Aunque no existe un modelo único y universal, la convergencia no es una moda 

pasajera. Ha venido para quedarse porque, de hecho, siempre estuvo ahí, aunque ahora se 

le llame de otro modo. En el pasado había periodistas polivalentes, contenidos que se 

vehiculaban a través de diversos soportes, etc. Eso es convergencia, y no es nuevo. Como 

permite ahorrar, es oportuno, tanto ahora como en el futuro”. 

Josep Lluís Micó Sanz, Blanquerna - Universidad Ramon Llull (Barcelona) - Espanha 

“Parece-me dever-se a uma certa inevitabilidade. O paradigma digital impõe-se e 

alastra neste campo. A gestão, parece-me, terá de ser adquirir um determinado processo de 

adequação para que essa convergência e integração não «empobreça» os diversificados 

produtos que o «novo ecossistema mediático» pode fornecer, realizando de forma racional 

essa mesma integração”. 

José Manuel Paquete de Oliveira, Provedor do Telespectador da RTP (Lisboa) – Portugal 

“La convergencia multimedia es inevitable, entre otras razones porque el público, 

gracias a los dispositivos digitales de consumo de contenidos, ha cambiado y en la actualidad 

demanda información en cualquier lugar y en cualquier formato. Las empresas periodísticas 

tienen el imperativo logístico de atender a esa demanda. Ahora bien, que la convergencia 

sea inevitable no significa que la integración de redacciones lo sea. La primera es un 

ecosistema tecnológico, la segunda es una solución discrecional para la producción de 

contenidos. Integrar las redacciones es sólo una fórmula, entre muchas otras, para producir 

contenidos en el paradigma de la comunicación multiplataforma. Continuando con lo 

señalado más arriba, da la sensación una vez más que ciertas empresas periodísticas están 
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implementando proyectos de integración de redacciones no tanto porque el resultado 

editorial vaya a ser mejor, sino porque este modelo de producción les resulta más barato. De 

nuevo, la lógica economicista pesa más que la lógica de la calidad en los contenidos”. 

Ramon Salaverría, Universiddade de Navarra (Pamplona) - Espanha 

“Se por convergência se entende 'concentração' de empresas e grupos mediáticos, 

não acho que se trate de uma moda e só considero que seja 'inevitável' no sentido em que 

faz parte da própria dinâmica do mercado”. 

Luís Pinheiro, Coordenador de Projectos dos Medios Interactivos da RTVE (Madrid)- Espanha 

”Inevitável, já que estamos a evoluir para novos modelos de negócio e de consumo”. 

Pedro Braumann, Instituto Politécnico de Lisboa (Lisboa) – Portugal 

 

5.ª Questão 

Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos 

grupos de media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 

 

 “A internet é um meio onde todos os outros meios vão lá estar, mas é um meio com 

uma linguagem nova. Não podemos fazer um site de informação da mesma forma que a 

primeira página de um jornal e o que está a acontecer é que a própria linguagem Web 

começa a ter alguns pontos de convergência. Não vai haver uma clara distinção entre o que 

é um site de um jornal e de uma televisão, mas antes conteúdos mais específicos para cada 

um deles”.  

Alexandre Brito, Coordenador da Redacção Multimédia da RTP (Lisboa) - Portugal 

“Menores costes operativos; mejor aprovechamiento de los contenidos en todas las 

áreas; acciones 360º TV-Radio-Web-Móvil-Consolas-Etc que generarán servicios y productos 

muy interesantes para los usuários” 

Andrés Pedrera, Director Técnico dos Medios Interactivos da RTVE (Madrid) - Espanha 
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 “Se pensarmos na convergência entre a Web e a televisão encontramos várias 

vantagens que passam, desde logo, pela oportunidade que a Web constitui como plataforma 

privilegiada de distribuição de conteúdos, a que nenhuma operadora pode ficar alheia”. 

Catarina Rodrigues, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

“Está implícito acima: redacções de quê? de um jornal? jornal escrito? então como 

pôr o cérebro a trabalhar para um conteúdo que não é escrito mas é audiovisual e escrito? 

Redacção de um media radiofónico? então como pôr o cérebro a trabalhar para outra coisa, 

para o audiovisual? E para a escrita, que não é a mesma coisa que a escrita de rádio? A 

tecnologia não resolve problemas apenas, ela cria problemas. O "paradigma digital" poderá 

ser um conceito resultante de um determinismo tecnológico, quero dizer, assume-se que a 

possibilidade de um paradigma digital - resultante de uma possibilidade técnica - é suficiente 

para criar um paradigma de linguagem humana. Quando dizemos "digital" ainda dizemos 

tecnologia, não dizemos nova forma de linguagem humana. A escrita é uma tecnologia, mas 

originou uma forma de linguagem e não só, teve consequências cognitivas e provavelmente 

físicas, ao nível do desenvolvimento do cérebro. Uma tecnologia, neste caso o digital, não se 

transforma numa linguagem apenas por existir enquanto tecnologia. 

Por agora, o digital tem permitido o desenvolvimento e a expansão extraordinária 

das linguagens existentes: escrita, audio, visual e audiovisual. Julgo que ainda não criou nada 

de novo em termos de linguagem”. 

Eduardo Cintra Torres, Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) - Portugal 

“A convergência/integração dos grupos de media, entendida no sentido que dei na 

resposta anterior, poderá significar, em muitos casos, a própria sobrevivência desses grupos. 

Os media - muito especialmente aqueles que apost(av)am no jornalismo - estão a atravessar 

momentos de grande incerteza quanto ao seu futuro. A imprensa está numa tendência 

irreversível de queda de audiência, o consumo de rádio está demasiado confinado ao 

automóvel, a televisão tem custos de produção muito elevados e a Internet está ainda há 

procura do seu modelo de negócio. A integração terá como vantagens principais a redução 

de custos e a presença em simultâneo em várias plataformas, aproveitando o potencial de 

cada uma delas. No caso das operadoras de serviço público, as vantagens são as mesmas, 
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apesar de a definição de um modelo de negócio não ser, muitas vezes, a sua principal 

preocupação”. 

Fernando Zamith, Universidade Fernando Pessoa (Porto) - Portugal 

“Não respondeu”  

Francisco Rui Cádima, Universidade Nova de Lisboa (Lisboa) - Portugal 

“A principal vantagem tem que ver com o aumento da capacidade de resposta a um 

mundo em rede, no qual os modos de recepção têm as suas especificidades 

comparativamente com o mundo “analógico”, ou em átomos, como diria o Negroponte. Isto 

é, uma empresa de media convergente estará mais bem preparada para produzir conteúdos, 

de modo optimizado, para diferentes dispositivos (computadores, telemóveis, pda’s, 

consolas, etc.). Para funcionar bem no modelo convergente, as empresas têm, 

necessariamente, de preparar os seus profissionais para o trabalho no novo ecossistema, o 

que pode estimular o investimento em formação. Julgo que, no geral, não haverá grandes 

diferenças nas vantagens para operadoras privadas e para públicas. Aquelas, no entanto, 

podem ter mais flexibilidade para integrar empresas do mesmo grupo de comunicação e 

para reduzir quadros. Esta redução, vista como inevitável, é uma das principais críticas feitas 

à convergência. Os mais cépticos consideram que esta resulta numa diminuição de pessoal e 

na concentração de múltiplas tarefas num mesmo profissional, o que leva a uma diminuição 

da qualidade”. 

Helder Bastos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Porto) - Portugal 

 “Está por ver que se trata de un proceso ventajoso. Cuando las empresas lo adoptan, 

ahorro en sueldos, mejor aprovechamiento de las informaciones, posibilidad de ofrecerlas 

en diversas plataformas”. 

Javier Díaz Noci, Universidad do País Basco (Bilbau) - Portugal 

“Em primeiro lugar, a rentabilização de recursos humanos,   equipamentos e espaços. 

Em segundo lugar, a melhoria significativa do produto final em cada um dos meios. Por fim, 

destacar ainda a possibilidade de produzir conteúdos multimediáticos de alto valor 

acrescentado como resultado do contributo dos vários meios do grupo. Este tipo de 
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produtos deve ter como destino final a distribuição para web e telemóveis, os dois suportes 

do futuro”. 

João Canavilhas, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

 “La gran ventaja de la convergencia, cuando se aplica correctamente, es que mejora 

la eficacia de las organizaciones”. 

José Luís Orihuela, Universidade de Navarra (Pamplona) - Espanha 

“As vantagens terão de ser, sobretudo, aquelas que derivam de um «comboio em 

marcha» que não pode ser parado e de possibilitar dar respostas contextualizadas com uma 

modernização actualizada, aproveitando as suas virtualidades e oferecendo os serviços de 

modo adequado aos tempos. Pode-se discutir a continuidade de existência de operadoras de 

serviço público, por outras razões ou por outros imperativos. Mas a continuarem a existir 

não podem fugir desta actualização”. 

José Manuel Paquete de Oliveira, Provedor do Telespectador da RTP (Lisboa) – Portugal 

“Además del ahorro, como he indicado anteriormente, la convergencia posibilita 

unificar criterios y lineas editoriales. Además, si se plantea correctamente y se ofrece cursos 

de formación adecuados para los trabajadores, los periodistas pueden acabar teniendo más 

control sobre sus producciones. Todo ello, sin embargo, no debería desembocar en la 

explotación laboral”. 

Josep Lluís Micó Sanz, Blanquerna - Universidad Ramon Llull (Barcelona) - Espanha 

 “Aumento da escala e da dimensão, nova capacidade competitiva, melhor 

aproveitamento em distribuição multiplataforma, etc”. 

Pedro Braumann, Instituto Politécnico de Lisboa (Lisboa) - Portugal 

 “Un modelo integrado de producción de contenidos periodísticos permite generar 

contenidos multiplataforma con mayor sencillez,  y facilita asimismo la coordinación de las 

coberturas informativas entre distintos medios de una misma empresa. Esto se aplica tanto 

a las empresas privadas como a las de servicio público; no creo que existan grandes 

diferencias entre unas y otras, en este sentido”. 

Ramon Salaverría, Universidade de Navarra (Pamplona) - Espanha 
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SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Na generalidade dos casos abordados situamos alterações substanciais na forma de 

trabalhar, nos conteúdos a desenvolver e no modo como cada um dos projectos editoriais se 

relaciona com os seus públicos. Assim, constata-se que a reconfiguração das redacções se 

tem caracterizado por: 

(i) uma aproximação física entre os vários elementos envolvidos (gestores, jornalistas e 

público); 

(ii) na remodelação das formas de trabalho em redor de uma estrutura circular (hub) 

distributiva de funções e tarefas (embora também existam outras formas de 

organização);  

(iii) na flexibilidade e polivalência de funções que em muito extravasam a definição de 

jornalista e anulam funções técnicas paralelas e complementares; 

(iv) na maior rentabilização de recursos que simultaneamente produzem notícias 

(conteúdos?) para as várias plataformas de comunicação;  

(v) na integração de suportes e ferramentas comuns (texto+fotografia+vídeo+infografia) 

independentemente da natureza original do meio.  

As citadas redacções multimédia são reveladoras das tendências de organização 

contemporâneas aplicadas aos novos sistemas de media. A era da convergência, também 

assumida como integração, reveste um papel preponderante que sinteticamente poderemos 

descrever do seguinte modo: 

- A noção de que o canibalismo e a adversidade nas redacções dos próprios meios de 

comunicação social era completamente absurda conduziu à aproximação das 

estruturas e das lógicas de funcionamento; 

- A rentabilização, nos mais variados aspectos, tem induzido um efectivo diálogo entre a 

rádio, a televisão e os jornais com as suas congéneres edições na internet; através de 

uma comunicação permanente, negociação constante e planificação partilhada;  

- A complementaridade dos meios e recursos fez nascer, nalguns órgãos específicos, 

sinergias internas potenciadas em prol de um produto global. O serviço “Última Hora” 
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do jornal Público tem sido, entre outros, um farol no panorama português ao efectivar 

as potencialidades de actualização permanente que a plataforma digital possibilita, 

numa lógica articulada com o produto impresso. Hoje em dia, a maior parte dos órgãos 

tem assumido o procedimento de que as notícias “não se guardam na gaveta para o 

dia seguinte”. Como tal, é frequente que uma notícia tenha a sua primeira edição no 

formato digital (sob pena do órgão ser ultrapassado pela concorrência) e só depois, no 

formato convencional; 

- A aproximação inscreve-se num modelo de gestão integrado que, fisicamente, procura 

colocar debaixo do mesmo tecto, a redacção que, simultaneamente, produz para as 

diversas plataformas; no fundo, uma redacção a produzir vários produtos informativos 

para vários suportes. Tem sido esta a opção adoptada, por órgãos de referência 

internacionais como o já citado Daily Telegraph; 

- O fenómeno de convergência apropriado por alguns grupos de media tende a conduzir 

para uma espécie de fusão organizacional em que os meios e suportes são muito mais 

do que o somatório das partes, convivendo sistemicamente, de forma harmónica e 

integrada; 

- Dada a recente aposta nos processos de convergência e (ainda sem perspectiva à vista) 

de fusão, torna-se excessivo apalavrar a sua eficácia operacional, vantagens e 

benefícios face a outros modelos de gestão dos órgãos de comunicação social. No 

entanto, do ponto de vista dos recursos materiais e humanos, torna-se evidente a 

mais-valia, principalmente para as administrações financeiras das empresas, uma vez 

que se traduz numa melhor rentabilização dos mesmos; 

- A incorporação dos modelos apresentados, ou fundamentalmente, do modelo de 

convergência, depende em grande parte da capacidade para efectivar a mudança, da 

vontade em apostar em novas estratégias de gestão e mobilizar os recursos 

necessários à sua efectivação. Cebrián Herreros é taxativo ao afirmar que o teórico 

processo de fusão não passa de uma miragem e argumenta do seguinte modo:  

“Todavia se piensa excesivamente en productos de televisión para su difusión por 

internet, o a la inversa: informaciones y navegaciones por internet que puedan 
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captarse por televisión. Es decir, no se pierde la mentalidad de la producción para 

el médio del que uno parte, aunque ya se piense en su difusión por otro canal. Falta 

la auténtica fusión de ambos, olvidarse del punto de origen y pensar algo integrado 

y armónico que aglutine ambos médios. Es lo que pasó com la concepción de la 

televisión para difundir cine, pero com tiempo la televisión supero esta fase y pasó 

a crear sus modelos de ficción. Asi ocurrirá con la convergência de la televisión e 

internet. Internet, además de la difusión de contenidos de otros soportes, generará 

sus productos específicos” (2004:218); 

- Pensar os media, no contexto da dimensão de um grupo empresarial, bem como no 

enquadramento da concorrência global, obriga a um exigente, sistemático e rigoroso 

levantamento das situações, avaliação dos riscos e eventuais benefícios da mudança e 

a um acompanhamento constante das necessidades dos usuários. É cada vez mais no 

vértice do consumo e do usufruto dos conteúdos que se colocam as grandes 

preocupações, ou não fosse o utilizador final o que escolhe em definitivo, os vários 

meios concorrentes.  

- No vector dos ensinamentos e das lições a tirar das múltiplas e diversas experiências 

de (tendencial) convergência, Steve Yelvington (2009, Apr. 3), após ter contactado 

envolvidos nestes processos (EUA e Europa) sintetizou alguns dos contributos mais 

significativos: 

(i). “Merging print and online staffs is the right thing to do. 

(ii). Done right, it's a big win. 

(iii). Moving the chairs around isn't enough. 

(iv). Culture gaps are deep, persistent, and troublesome 

(v). It's not a union of equals. 

(vi). There's a great danger of throwing away what we should have learned. 

(vii). People don't know one another, and they make bad assumptions. 

(viii). People are confused by new structures and responsibilities. 

(ix). The strongest resistance to change can come from the online side. 
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(x). Understanding the online medium isn't just a matter of technology. 

(xi). Involve the stakeholders. 

(xii). Communicate the strategic reasons. And communicate them again. 

(xiii). Recognize that on-the-job training is part of the newsroom tradition. 

(xiv). Train for skills, and open the training to all.  

(xv). Train for digital thinking as well.  

(xvi). Be absolutely clear about roles and responsibilities, and position digital 

journalists as significant journalism leaders”.  

Face à tentação de integrar espaços e recursos humanos, porque uma vaga de fundo 

indicia ser o caminho para a gestão dos media, importa registar as cautelas de Kinsey 

Wilson, director executivo do USA Today sobre os processos de mudança em curso 

“If the goal is to create a stronger, more flexible organization, it only makes sense 

to move with some care and deliberation in bringing such disparate operations 

together”. (Wilson citado por Satran, 2006, Oct. 4).  

Salaverría e Negredo alertam para a necessidade de repensar as formas de gestão, 

fundamentalmente, possuir o que denominam visão integral da convergência 

“Para llevar a cabo la convergencia, no basta con planificar una nueva disposición 

de las mesas de trabajo en una redacción y reorganizar el trbajo de los periodistas, 

también se necessita adoptar medidas de otros ámbitos. En concreto, al menos en 

las suiguientes esferas: tecnológicas, empresarial, profesional y editorial” (2008:46) 
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“TV in your pocket, TV anytime, anywhere, TV on the go and Enhanced 
TV” 

Shani Orgad, 2009 

CAPÍTULO 5 

A(S) NOVA(S) TELEVISÃO(ÕES) 
E OS NOVOS DESAFIOS DO SERVIÇO PÚBLICO 

 

 

 

 

RESUMO 

Na generalidade, o pensamento sobre os estudos televisivos, e em particular os 

associados à prestação de Serviço Público, esgrimem a confrontação entre o texto legal, as 

obrigações contratuais entre o Estado e os operadores audiovisuais, com o coro defensivo 

do Serviço Público e um outro crítico das suas premissas, formas de actuação e legitimidade.  

Com o advento da internet, das múltiplas realidades digitais e da dispersão e 

multiplicação das plataformas de comunicação, a principal dificuldade prende-se com a 

definição específica dos meios de comunicação social, a sua integração no sistema de media 

(que oscila entre tradicional e digital) e a sua afirmação na multiplicidade de públicos 

existentes. 

Pela argumentação anteriormente apresentada, assumamos que há um problema de 

identidade e legitimidade face ao dispositivo televisivo na plataforma digital. Vejamos, a 

televisão online em nada se assemelha à sua congénere tradicional e em nada se distingue 

no reino dos jornais, rádios com presença na internet. Observados à lupa, e sem 

identificação clara do site alvo de análise, nenhuma marca a diferencia dos restantes 

elementos da família mediática. Texto, fotografia, vídeo, infografia, ilustração, redes sociais, 

etc. constituem o mesmo património genético dos seus semelhantes.  

Constata Ramonet que 
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“Hasta el momento, cuando alguien se interesaba por el médio televisivo, lo hacía 

por el contenido de la televisión. Hablar de la televisión era hablar de lo que decía 

la televisión; era comentar las emisiones, los programas. Hoy nos vemos obligados 

a reflexionar sobre la televisión como herramienta, como instrumento tecnológico, 

en la medida en la que este experimenta dos grandes transformaciones [contexto 

digital e internet]” (2002:78) 

A caixa que se tornou plana resulta hoje num modelo híbrido. Enquanto processo 

característico das sociedades contemporâneas, a hibridação está presente em todos os seus 

campos, em todas as relações e em todas as interdepedências (Weber, 1999). Daí, a 

necessidade de reforçar que a internet veio provocar a emergência de uma época de 

abundante hibridação: de tecnologias, de discursos, de meios, de recursos, de aparelhagem, 

de práticas, de teorias, de experiências. Entre os imensos qualificativos, substantivos e 

adjectivos que se possam encontrar, a televisão resulta num caldo tecnológico comum, num 

receptáculo de técnicas e instrumentos e também de hibridações de cultura, na expressão 

de Edgar Morin (1977).  

A complexidade desta nova entidade provoca, naturalmente, questões de identidade 

ao meio que, desde os seus primórdios, sempre emitiu o sinal electrónico dirigido a um 

satélite que, por sua vez, o retransmitia para cada um dos televisores individualmente. 

Paleo, Proto e Neo Televisão, são formulações de Umberto Eco (1985) que visam enquadrar 

histórica, social e culturalmente o dispositivo de comunicação de massas que, ao perder o 

seu sentido monolítico e dirigista, se impregna, progresssivamente, no paradigma 

multimédia e digital. A pós-televisão. 

A sua definição está irremediavelmente transformada e em vias de encontrar 

contornos cada vez mais abrangentes – em termos semânticos, a televisão é um conceito 

“em construção” – a Pós-Televisão revela um media à deriva em busca de traços de 

identidade e que, simultaneamente, se aproxima de técnicas, linguagens e narrativas 

diversificadas.  

Fausto Neto (1991) observa que o híbrido tem uma natureza complexa, é fruto do 

pluralismo, da miscigenação, do cruzamento, da mistura de pelo menos duas espécies 

diferentes. No caso da televisão, é inquestionável que a sua realidade, intrincada e 
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emaranhada, não constitui um somatório de partes de origem distinta mas da reunião e 

interdependência dos seus elementos constitutivos. 

O conceito de híbrido, como observa Margarida Carvalho, “tem vindo a ganhar 

crescente destaque no contexto mundial contemporâneo face ao impacto da globalização e 

à respectiva diluição das fronteiras e identidades nacionais, potenciando-se processos de 

mistura e metamorfose cultural através da circulação internacional de pessoas e produtos 

bem como de sistemas sígnicos e de crenças” (2007:9). Ao “aproximar o díspar e o 

contraditório”, instala-se uma nova vaga de comunicação com implicações em todas as áreas 

de actuação humana. A cultura das redes inaugura uma nova retórica – “a retórica da 

conexão generalizada: being online transformou-se no imperativo contemporâneo que nos 

constitui enquanto cibercidadãos das topologias digitais” (Carvalho, 2007:9). 

Os mais recentes mapeamentos e cartografias digitais inscrevem o dispositivo 

televisivo em contextos que o distanciam da relação clássica emissor-receptor, para o tornar 

uma plataforma de diálogo e interacção permanentes. As práticas discursivas passam a 

incorporar objectos, práticas e representações de ambientes diversificados, assumindo o 

novo uma espécie de síntese temporariamente acabada (da qual a componente editorial é 

um dos exemplos mais expressivos).  

“Estamos ante una televisión compleja, distinta de la tradicional, y que fundamenta 

las tendências hacia el futuro. Más que de una televisión habría que hablar de 

concurrencia de modelos de televisión y de implicaciones de convergências com 

otros médios. Se habla de televisión por el gérmen de la idea y su presencia más 

llamativa, pero en realidad aparece una concepción multimédia en la que están 

implicados directa e indirectamente otros médios tradicionales y recientes, cada 

uno con su estratégia singular en relación con los demás”, constata Cebrián 

Herreros (2003:10) 

No actual momento, impõe-se o mercado dos “3 ecrãs”: televisão, internet e 

telemóvel. O âmbito desta investigação, como tem sido evidenciado, situa-se na 

transversalidade dos suportes referenciados, apesar da centralidade do objecto de estudo 

recair sobre a presença online das televisões públicas portuguesa e espanhola.  
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Neste momento do trabalho, pretende-se determinar, sinteticamente, os processos 

dominantes de mudança em curso, quais as novas realidades televisivas, bem como a sua 

associação com o denominador comum desta reflexão – Serviço Público de televisão em 

Portugal e Espanha na plataforma internet. 

5.1 Televisão e internet, ou quando a net alberga o velho media 

No espaço de confluência entre a televisão tradicional e as possibilidades que a 

internet potencia, assistimos à partilha do suporte analógico que, sendo binário, reúne 

simultaneamente, práticas e discursos de ambos os paradigmas. Daí que, falar 

exclusivamente de televisão digital seja ainda uma quimera, e assim sendo, situemo-nos nas 

realidades existentes que acentuam o binómio – televisão e internet.  

A investigação nacional, neste particular, tem nos estudos de Gustavo Cardoso e Rita 

Espanha (2006) um dos melhores exemplos de reflexão e profundidade de análise. A dupla 

de investigadores no texto Das estratégias televisivas de internet à televisão em rede 

apresenta uma síntese teórica e uma análise empírica sobre as principais alterações que os 

diferentes modelos de televisão têm apresentado face à mais recente aventura internética. 

Assim, consideram os autores que 

“após quase dez anos de presença online, as estratégias desenvolvidas pelas 

emissoras televisivas parecem estar a chegar ao nível de maturidade que pode 

influenciar a maneira pela qual elas irão enfrentar o próximo desafio que irá (ou 

não) surgir perante a TV: a emissão através de IP utilizando a actual infra-estutura 

de banda larga, ligando vários milhares de lares na Europa e noutros continentes” 

(Cardoso e Espanha, 2006:20). 

Aliando as características associadas ao suporte digital, às ferramentas que lhe são 

inerentes e aos usos que daí advêm, constata-se que 

“(…) o maior impacto da internet na forma de ver televisão ocorreu, a uma escala 

global, não nos formatos dos conteúdos televisivos ou na distribuição desses 

conteúdos, mas ao nível da audiência, é razoável esperar que as estratégias de 

emissão/difusão tanto de televisão tradicional como na Worl Wide Web, estejam a 

tentar lidar com essa realidade” (2006:20). 
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Sendo inegáveis as mudanças que o suporte apresenta quando aplicado sobre a 

plataforma digital, as principais alterações no medium não se têm feito sentir na 

reestruturação da sua identidade que, apesar de enxertada em novos recursos e 

ferramentas, se mantém idêntica ao formato original. Assim, verifica-se que é ao nível do 

consumo e nas dietas de media que as alterações são mais evidentes 

“ (…) as audiências televisivas estão a partilhar o seu tempo cada vez mais entre o 

visionamento televisivo e a utilização da internet. São passados menos minutos em 

frente à televisão e o tempo destinado à utilização da internet tem vindo a 

aumentar” (2006:20).  

A “omnipresença da televisão”, a que se referem os autores, manifesta-se na 

supremacia que detém face aos restantes meios de comunicação social. Situam-se nos 

99,3% os portugueses que a integram nos seus hábitos diários, sendo por isso a “prática 

comunicacional mais generalizada na vida quotidiana” (2006:24). A pequena caixa, agora 

também no ecrã do PC, congrega todos os escalões etários e grupos sócio-profissionais, bem 

como as regiões de origem, sendo estas constatações válidas quer para o consumo de 

entretenimento, quer de informação (2006:24). 

As alterações observadas com as novas performatividades televisivas atribuem-lhe 

uma centralidade na vida do cidadão comum e um papel crescente nas renovadas formas de 

sociabilidade:  

“O primeiro aspecto a destacar é a alteração do papel da televisão na 

disponibilidade de consumo de comunicação. Do lugar central, agregador e 

polarizador das relações sociais e familiares, a televisão remete-se cada vez mais 

para um papel de contextualização atomizada em rede, isto é, por um lado, em 

termos de perfil de consumo, aproxima-se mais da rádio (algo que deixamos ligado 

de fundo enquanto desenvolvemos outra actividade, como estar na internet, por 

exemplo), por outro lado, em termos de papel social, serve de contexto para a 

restante comunicação, fornecendo referentes e modos de discurso de forma 

interactiva. Este papel potencia o lugar da televisão e dos mass media em geral, 

numa sociedade em rede, reforçando a diversidade em vez de a contrariar” 

(Cardoso e Espanha, 2006:24). 

A posição privilegiada que ocupa nos hábitos de consumo dos portugueses tem sido 

uma constatação identificada desde a sua introdução em Portugal. Cardoso e Espanha, 
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recuperando o início da tv no nosso país e as alterações técnicas que se foram sucedendo, 

fixam sinteticamente uma evolução que tem cativado audiências e mantido a primazia entre 

os demais media: 

“A introdução das emissões televisivas regulares, a preto e branco, tornaram-se 

progressivamente parte do quotidiano dos portugueses, ocupando um lugar 

central, agregador e polarizador das relações sociais e familiares (a “lareira 

electrónica”).  

As emissões a cores e a importância do serviço público de televisão, que tomou 

proporções importantes no pós-25 de Abril, potenciaram esse papel central que a 

televisão tem vindo a desempenhar como principal elemento de comunicação de 

massas no contexto nacional. 

Por sua vez, a entrada no mercado das televisões privadas, em 1991, alterou o 

padrão da oferta de programação, permitindo alguma diversidade no tipo de 

conteúdos e a entrada de novas e mais competitivas abordagens informativas, mas 

não alterou a centralidade que a televisão continuou a ter no quotidiano dos 

portugueses.  

Por último, a TV por Cabo e por satélite também contribuiu para uma diversificação 

da oferta de conteúdos, mas com especificidades relacionadas com o facto de os 

canais oferecidos serem, tendencialmente, canais temáticos” (2006:22-23). 

Fixados os marcos mais significativos na história da televisão portuguesa chega o 

momento de recuperar uma das questões que, tendo sido crucial para os autores 

anteriormente citados, se mantém válida para a presente investigação - “Algo mudou ou 

não, com a introdução de novos sistemas, como a TV digital e interactiva ou mesmo com a 

introdução de hábitos relacionados com o consumo de internet?” (Cardoso e Espanha, 

2006:24). 

Na certeza de que muitas têm sido as alterações ao dispositivo televisivo, reconhece-

se que as limitações ao nível da baixa qualidade da imagem emitida estimularam novos 

traços identitários na presença da tv na internet. Constata-se que a evolução das novas 

linguagens e paradigmas se situa na forma como cada um dos projectos se apresenta online. 

Quer isto dizer que a análise de conteúdo dos sites e portais das televisões na internet, por 

um lado, e o conhecimento sobre as formas de organização das redacções multimédia por 

outro, traduzem formatos, práticas e consumos substancialmente diferentes do formato 
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tradicional. As práticas traduzem diferentes perspectivas dos vários instrumentos disponíveis 

tendo cada uma das emissoras televisivas desenvolvido formas de gestão que procuram 

“ultrapassar a incerteza através da experimentação” (Cardoso e Espanha, 2006:21). Esta 

constatação conduz os autores a propor, face aos produtos disponíveis online uma tabela de 

classificação de cada um dos projectos televisivos, que seguidamente se transcreve, tendo 

por base a análise dos sites e portais.  

Quadro 7 – Modelos de internet dos canais de televisão 

Modelo Características dominantes Exemplos 

Internet de notícias 

Função informativa predominante; forte 
identidade própria das redacções online; 
competindo para no online atingir o mesmo 
estatuto que a informação televisiva já possui 

BBCNews (RU) 
CNN.com (EUA) 

Aprofundamento de 
notícias 

Complementaridade da informação prestada 
em canal televisivo; aprofundamento dos 
temas tratados nos blocos informativos ou 
introdução de novas áreas. 

SIC (Portugal) 
France 2 (França) 

EPG alargado 

Promoção dos seus programas de 
entretenimento; 
Levar quem navega na internet a ver os seus 
programas de entretinemento na televisão 

TF1 (França) 
Canele 5 (Itália) 

Portal televisivo de 
conteúdos 

Permitir ao utilizador a escolha do que 
melhor servirá os seus interesses no acervo 
disponível; 
apelo à consulta do que há produzido 
especificamente para o online. 

RAI (Itália) 

Portal televisivo 
institucional 

Portal de carácter essencialmente 
institucional; 
informação institucional sobre os programas 
dos seus canais 

TVE (Espanha)  

Interactividade em 
rede 

 

Criar interactividade com os próprios 
programas de televisão durante a sua 
emissão regular; 
a interactividade compreende a informação, 
chats e entretenimento; 
combinação de diferentes tecnologias (ex. 
SMS, Internet; Chat, scroll de rodapé e 
Televisão) 

RTP (Portugal), 
TVI (Portugal)  
Telvisio de 
Catalunya 
(Catalunha – 
Espanha)  

Fonte: Cardoso e  Espanha, 2006 
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Tendo em conta os seis modelos analisados, os autores consideram que, embora a 

rentabilidade constitua o objectivo imediato de todos eles destacam, no entanto, os 

modelos Internet de Notícias e Interactividade em Rede, como os que de forma efectiva 

melhor atingem as audiências e, consequentemente, melhores graus de rentabilidade 

obtêm. “O primeiro foca-se principalmente nas notícias e procura atingir rentabilidade 

fundamentalmente através da publicidade ou da notoriedade da marca. O segundo modelo, 

tendo uma abordagem mais ampla em termos de conteúdo, combina notícias com 

entretenimento, e apesar de não se afastar dos ganhos em publicidade, centra as suas 

fontes de rendimentos principalmente nas redes de internet, televisão, SMS e teletexto” 

defendem Cardoso e Espanha (2006:29). 

Concorre para a investigação central desta tese a identificação da operadora pública 

de televisão, RTP, a par da TVI e da Televisio de Catalunya (Espanha) como estando 

integrada no modelo Interactividade em Rede. Tal como demonstra o quadro anterior, os 

seus pressupostos baseiam-se na criação de interactividade com os próprios programas de 

televisão durante a sua emissão regular; a interactividade compreende a informação, chats e 

entretenimento; e a combinação de diferentes tecnologias (ex: SMS; internet; chat; scroll de 

rodapé e televisão). O modelo citado é, no entender de Gustavo Cardoso e Rita Espanha “o 

que melhor espelha a ideia de uma televisão em rede” ou seja “combina diferentes 

tecnologias de comunicação analógicas e digitais, interagindo enquanto rede para promover 

a interactividade com os telespectadores” (2006:54). Observam os investigadores que este 

modelo “apenas pode ter lugar em sociedades onde a penetração de telemóveis, internet e 

redes de teletexto é elevada” (2006:55).  

Apresentar a realidade portuguesa é muito mais do que elencar a existência de uma 

estação estatal com cinco décadas de vida e dois canais generalistas (RTP1 e RTP2); dois 

operadores privados (SIC e TVI), bem como a multiplicidade de serviços por cabo (TVCabo e 

Cabovisão) e a recepção livre via satélite. Actualmente, a realidade é feita de uma crescente 

convergência, tecnologia emergente, renovadas formas de relação com o público e da 

redefinição do próprio objecto de comunicação que é simultaneamente dirigido às massas e 

ao indivíduo.  
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Centrada nos processos de mudança que visam novos contextos, ambientes de 

entretenimento, perspectivas de consumo, usos e necessidades, tecnologias e tendências 

dominantes, serviços e modelos de gestão, a RTP é hoje uma televisão que assenta as 

referidas coordenadas na forma como se apresenta aos múltiplos públicos a que se dirige.  

O actual cenário, conceptual e tecnologicamente ancorado no ambiente digital, é 

simultaneamente laboratório e palco de inovadoras experiências comunicacionais, na sua 

maior parte num claro registo de experimentação mas reveladoras de que meios, suportes e 

consumidores estão crescentemente envolvidos em desafios de grande impacto social.  

Cébrian Herreros questiona, a este respeito, o significado da televisão na actualidade 

e avança perspectivas de resposta 

“Qué es, en suma, hoy la televisión? Unidad y trinidad. La expansión de la televisión 

sigue su big bang. Se multiplican los canales, se diversifican las ofertas, se 

fragmentan los públicos, se engulle aceleradamente culquier contenido”(2004:17).  

O autor defende que o novo conceito aglutina os modelos mais comuns na paisagem 

televisiva: generalista, multitemático e convergente. Face às mudanças que envolvem 

aspectos de convergência tecnológica, comunicativa, económica e empresarial, Cébrian 

Herreros considera que o actual panorama  

“Se requiere desarrolar una macrosemiótica que permita afrontar el discurso 

televisivo en toda su complejidad organizativa de mensajes y contenidos, y además 

en todas las dimensiones que condicionan, amplían o restringen los marcos de 

significación” (2004:17).  

A explanação das ideias anteriormente enunciadas assume nos vértices do triângulo 

as seguintes preocupações que passamos a descrever: (1) enquadrar a dicotomia sistema 

analógico/digital de comunicação; (2) enquadrar o público como elemento catalizador de 

todos os sistemas de comunicação e de informação e, por último, (3) questionar a 

identidade, ou melhor, as identidades que revestem o contemporâneo dispositivo televisivo 

na sua íntima relação com os desafios do serviço público nos contextos digital e internet. 
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5.2 Do apagão analógico à emergência do digital 

O ano de 2012 tem sido apontado pela Comissão Europeia como a data de transição 

radical entre dois sistemas de media: tradicional e binário. O propagado “apagão analógico” 

tem surgido no discurso político, através das suas directrizes principais, como um objectivo 

de grande dimensão, revelador de significativos esforços tecnológicos e financeiros. Em 

Portugal, o governo assinalou o 26 de Abril de 2012 como a data de entrada de uma nova 

era da televisão – a proposta apresentada em Conselho de Ministros “estipula o regime à 

construção e acesso de redes de banda larga e a metodologia a aplicar na transposição do 

sistema analógico para o digital” (Pacheco, 2009, 27 Fev.). Pretende-se que passem a “estar 

disponíveis para a generalidade dos portugueses um conjunto de funcionalidades que, até 

agora, só estavam disponíveis para quem tinha TV Cabo ou outros mecanismos pagos”  

refere Paulo Campos, Secretário de Estado das Obras Públicas, citado por Pachedo (2009, 27 

Fev.).   

O “switch-off” pretende mudar a agulha convencional dos processos de comunicação 

de massas para uma realidade que se pretende que seja unificadora, simultânea e 

integradora dos países da União Europeia, tendente à comunicação P2P. Portugal, 

juntamente com a Espanha, França, Bélgica, Irlanda e Grécia previram antecipar esta data 

para 2010. Por questões “meramente operacionais” como refere a Anacom, da data da 

cessação das emissões televisivas analógicas foi recalendarizada, devendo ser implementada 

entre Janeiro e Abril de 201227.  

O Reino Unido definiu a data apontada pela Comissão Europeia para integrar o mais 

avançado e ambicioso mercado de televisão digital no espaço europeu, embora a vários 

níveis, inclusivamente no processo de Televisão Digital Terrestre se encontre 

manifestamente avançado face aos restantes parceiros. Este é claramente um vértice de 

                                                

 
27

 De acordo com deliberação da ANACOM (24 de Junho de 2010) e em cumprimento do n.º 2 da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 26/2009, publicada a 17 de Março a calendarização é a que seguidamente se 
apresenta: “1.ª Fase - 12 de Janeiro de 2012, para os emissores e retransmissores que asseguram 
sensivelmente a cobertura da faixa litoral do território continental; 2.ª Fase - 22 de Março de 2012, para os 
emissores e retransmissores que asseguram a cobertura das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira;3.ª 
Fase - 26 de Abril de 2012, para os emissores e retransmissores que asseguram sensivelmente a cobertura do 
restante território continental”. 
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natureza tecnológica, condicionador de processos de mudança com múltiplos impactos em 

várias realidades.  

Enquanto o interruptor da mudança se mantém neste horizonte temporal no 

próximo ano, apresenta-se como evidente um período em que cumulativamente, se assistirá 

à emergência de novos media (velhos sistemas renovados pela alavanca tecnológica) e que 

configuram novas paisagens audiovisuais. Deste modo, (1) os contextos de comunicação 

através de múltiplos suportes, (2) a assumpção de uma filosofia de redes planetária, (3) os 

enquadramentos proporcionados pela utilização da web e das comunicações móveis 

constituem-se como elementos estruturantes de uma realidade complexa, apetecível e 

inesgotável.  

Os processos de convergência mediática que, na sua melhor forma, potencializam 

efectivas fusões que envolvem a gestão de múltiplos recursos, (técnicos, humanos, físicos, 

organizacionais, etc.) traduzem visivelmente um ambiente favorável à mutação permanente, 

constante e infinita nos vários cenários comunicacionais, com particular destaque para o 

audiovisual. 

A transição para o digital tem sido feita num duplo registo já que na maior parte das 

casas e dos ambientes de trabalho, coexistem ambas as tecnologias. Apresenta-se como 

uma absoluta inevitabilidade a migração da tecnologia digital para os mais amplos aspectos 

da vida comum, não sendo por isso encarada sequer como uma opção individual. A um ritmo 

mais dinâmico ou mais lento, produtores e consumidores, passam a integrar ferramentas, 

utensílios, hábitos de consumo, dependências e necessidades que, “naturalmente” o 

mercado vai adoptando, entranhando e interiorizando.  

O futuro trará, de forma mais vincada, a vaga tecnológica que há vários anos vem 

sendo preparada, designadamente, a consolidação da televisão digital através do satélite e 

do cabo, a extensão do sinal através do ADSL, a implementação da Televisão Digital 

Terrestre (TDT), apenas para referir algumas questões dominantes. Neste aspecto, a 

realidade europeia contrasta com a norte-americana, uma vez que, este país, 

tradicionalmente com forte vocação para aceder ao sinal por cabo, se encontra mais 
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receptivo à tecnologia de alta definição (HDTV e SDTV) do que na possibilidade de 

multiplicar a oferta de canais. 

5.3 Multi-Televisão 

Apresentados alguns aspectos de natureza tecnológica e também da constituição 

do(s) público(s) emergente(s) como fenómeno global da comunicação, é o momento de 

centrar particular atenção no dispositivo televisivo, em especial quando integrado na galáxia 

Internet. Constata Cádima que 

“ (…) numa época em que se confrontam conflitualmente proto e pós-televisão, o 

certo é que muitos são ainda os pontos de encontro entre modelos televisivos 

contraditórios, o que permite identificar uma resistência clara da televisão 

generalista à sua potencial canibalização pelo novo contexto da multiplicidade da 

oferta e da interactividade emergente”(2001:158).   

De entre os indicadores que definem a nova era televisiva, e que merecerão 

particular atenção nas próximas páginas, Cádima problematiza a emergência deste 

dispositivo na fronteira de afirmação e de colisão entre os modelos fixos/tradicionais e 

dinâmicos/digitais. O público é aqui investido de um particular protagonismo, elemento 

decisor de uma nova era comunicacional 

“Assim, a pós-televisão afirma-se cada vez mais como uma televisão para públicos 

mais diversificados, rompendo progressivamente com um modelo cristalizado de 

programação que a televisão generalista construiu ao longo de décadas e do qual 

ainda não se separou. A radicação de um novo modelo que eventualmente só 

poderá ganhar consistência em pleno desenvolvimento da era digital assentará 

assim prioritariamente numa nova lógica marcada por novas competências dos 

públicos face aos programadores. E a ruptura do modelo analógico é como que 

uma oportunidade histórica para que isso possa acontecer”(2001:162).  

A este respeito, Cebrián Herreros considera que a discussão actual deixa em aberto 

quais as influências da internet na televisão, da televisão no suporte digital, e na 

componente informática que rodeia ambos os suportes. Deste modo, sustenta o autor, “El 

debate y las opciones se orientan hacia la implantación del televisor, del monitor informático 

o de un terminal multimedia” (Cebrián Herreros, 2004:291). O autor constata desde já 
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interesses e opiniões divergentes nesta avaliação, situando diferentes pontos de vista de 

acordo com as conveniências dos envolvidos 

“Según los intereses de los fabricantes se cantan las bondades de unos y se 

desprestigia a los de la competência. Hay aportaciones beneficiosas para unos y 

para otros, pero la inclinación final provendrá no de los estúdios prévios, sino de 

los comportamientos e inclinaciones reales de los usuários, algo que todavia está 

pendiente de confirmar” (2004:291-292). 

Apesar das imensas indefinições que revestem a emergência da televisão no contexto 

digital, da influência binária no fenómeno televisivo e da antevisão de um meio de 

comunicação com identidade híbrida, Cebrián Herreros referindo-se à televisão como 

terminal multimedia, elenca alguns dos serviços que lhe estão associados: 

“- Recepción de televisión analógica, digital y de alta definición. 

- Reprodución-grabación de videocintas, DVD y demás recursos multimédia con 

todas sus aportaciones de enciclopédias, libros electrónicos y revistas, así como de 

discos duros de vários gigas, como ocurre con los ordenadores personales 

existentes en el mercado, y capacidad para la edición digital. 

- Recepción de áudio de alta fidelidad, estereofónico, dual y multicanal, y 

reprodución de discos compactos, sonido digital en MP3 y minidiscos. Se 

experimentan diversos programas para que puedan operar mediante sistemas de 

reconocimiento de voz. 

- Conexión a las líneas telefónicas fijas y de telefonia móvil para dar todos los 

servicios específicos de las mismas. 

- Conexión com ordenadores e internet com los correspondientes servicios, 

incluindo el de la webcam para vídeo, mensajería, de correo electrónico y de 

videoconferências. 

- Incorporación de un sistema de rayos infrarrojos para trasnsmitir órdenes 

inalámbricas a electrodomésticos. 

- Recepción de otras señales de satélite, cable y ondas terrestres. 

- Integración de los dispositivos necesarios para hacer viables los servicios (…) con 

sus correspondientes tarjetas personales de pago” (2004:293) 

Antevendo o que poderá ser um cenário emergente da televisão no contexto 

internético apresentam-se várias perspectivas sobre a sua configuração futura acentuando-
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se a sua capacidade híbrida, bem como a sua integração multimédia num contexto vasto de 

outros canais e suportes comunicacionais 

“El televisor se transforma en un terminal de comunicaciones: canales de televisión 

convencional, representación de teletexto, telejuegos y, sobre todo, capacidad de 

interactividad. La mayor transformación que se aprecia es la utilización del televisor 

como terminal de internet junto a otros electrodomésticos” (2004:293).  

Inventariadas as questões consideradas centrais e que envolvem a mundivisão 

promovida pelo fenómeno televisivo através das suas etapas sucessivas e, por vezes 

complementares, constata-se que assistimos a um momento de fortes desafios nos planos 

conceptuais e técnicos. O “medium” tv deve agora ser apreciado e enquadrado já não 

através de um caixilho clássico, com moldura, uma dúzia de botões no rosto do aparelho e o 

seu dobro nos comandos à distância mas numa lógica amplamente alargada na forma, no 

conteúdo, na dimensão, no impacto e no envolvimento que provoca.  

Apresenta-se com particular ênfase que a nova televisão do início do século XXI 

dificilmente se resume ou encaixa exclusivamente numa moldura fixa: ela caracteriza-se, à 

semelhança de um cada vez mais vasto conjunto de dispositivos comunicacionais, por ser 

multi-ecrãs, móvel, dinâmica, multifacetada e urbi et orbi.  

5.4 Como devemos chamar-lhe? Talvez TV’s, não TV.  

A perda da singularidade e o acrescento da forma plural é reveladora de quanto a 

televisão cresceu, contaminou e se deixou contaminar pelos vários dispositivos de 

comunicação e sistemas de media revolucionários. A redefinição dos conceitos estende-se, 

por isso, a todas as formas de comunicação que compreendem a emissão e a recepção de 

informação através de renovadas formas intertextuais e de esquemas híbridos. Defende 

Cébrian Herreros que as análises investigativas não podem ficar enclausuradas, mas atentas 

aos “cambios y a las variantes que se introduzcan en cada uno de los sistemas y modelos 

televisivos y al desarrollo de nuevas metodologías de investigación televisiva” (2004:19) 

Os novos cenários de múltiplos ecrãs remetem a televisão, como procuraremos 

defender, para lá da sua abreviatura clássica de “TV”, estendendo-se aos canais web, ao 
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telemóvel, ao iPod, às trocas P2P, aos videoblogues – no limite, a TV, é aquela que assenta 

na comunicação em rede.  

Um olhar sobre o esquema que seguidamente é apresentado permite uma avaliação 

panorâmica sobre a evolução cronológica da televisão, sendo destacados aspectos desde o 

seu aparecimento até aos nossos dias. Durante 75 anos, o dispositivo televisivo reinou como 

mass media assumindo as formas de tv pública analógica, comercial analógica e digital 

multicanal. Só após 2005, e com a introdução de mecanismos associados ao cabo (set-top 

box), se iniciou um processo crescente de individualização dos suportes e dos seus 

conteúdos, que sublinha uma tendência crescente para a televisão do ego ou, na expressão 

de Rosen (2005), do egocasting. A observação do quadro revela-nos uma sucessão de vários 

modelos de natureza tecnológica, complementares na sua maioria, e que, ao longo dos 

tempos, têm mantido simultaneamente áreas chave de actividade: produção, programação, 

e, por último, a criação e o talento. 

Figura 16 – Etapas da indústria televisiva Europeia 

Fonte: Meyer, 2006, Nov. 7 

Hoje, a oferta generalizada de formatos, modelos, técnicas e recursos permite 

ensaiar um alargado conceito de televisão que procura reunir a diversidade e riqueza do 
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Youtube, Google Video, Myspace, Coolstreaming, TvTuga, Mogulus, Zoom in, Fora.Tv, 

Intruders tv, Blip tv, QuieroTV, WebTVNetworks, Tu.tv, etc., etc. etc28.  

Então, como definir o aparelho que, confortavelmente, temos apelidado de TV? Para 

além de tudo o que ficou registado, acrescenta-se ainda que, na era-pré-apagão-analógico a 

televisão deve ser lida também à luz dos seguintes contextos:  

Novo paradigma de comunicação 

Assente principalmente na interactividade, linguagem hipertextual, consumo 

individualizado e selectivo. Cebrián Herreros defende que 

“Las plataformas de comunicación digital tratan de integrar sus possibilidades com 

las aportaciones de internet. El objetivo es llegar a la plena simbiosis de la 

televisión com internet y de internet com la televión, y a la convergência del vídeo 

difundido por streaming com las animaciones de flash incorporadas al vídeo” 

(2004:219). 

Ambiente Digital 

Se os bits representam unidades básicas de informação, também a televisão tem 

múltiplas áreas de expressão traduzidas na produção e realização, emissão e recepção por 

satélite, integração em multiplataformas, etc.  

“Los televisores digitales dan servicios para la reprodución de las videograbaciones, 

la conexión a internet, la visualización de fotografias digitales, la espectaularización 

del cine registrado en DVD, escenificación de los videojuegos, la muestra e 

interactuación com los datos de un CD-ROM. Los televisores digitales permiten 

captar más canales, mejorar la calidad de imagen y de sonido y acceder a más 

posibilidades interactivas. Incorporan tarjetas VGA para navegar por internet como 

si se tratara de monitores de ordenador com pantalla de gran tamaño” (2004:292), 

refere Cebrián Herreros.  

TV convergente, integrada e em fusão 

De espaços, funções, conteúdos, plataformas e canais de distribuição. Tal como 

referido oportunamente no Capítulo IV, este tem sido um dos principais desafios à gestão 

                                                

 
28 www.youtube.com, http://video.google.com, www.myspace.com, www.coolstreaming.us, 
www.tvtuga.com, www.livestream.com, www.zoomin.tv, http://fora.tv, http://intruders.tv, http://blip.tv,  
www.quiero.tv, www.webtv.com/pc, www.tu.tv/ 
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das empresas de media e, em particular, às operadoras de televisão. Tal não pressupõe a 

existência de um meta-modelo, exportável em todas as circunstâncias e contextos 

organizacionais, mas antes uma tendência com algumas provas dadas. Os casos 

referenciados permitem afirmar, neste momento, que o saldo de tais experiências é 

positivo. No entanto, o amadurecimento, consistência e avaliação de cada uma das 

situações, validará ou talvez não, a propensão de contornos internacionais. Pelo estado da 

arte, pelas práticas analisadas, os episódios de convergências são dominantes, registam-se 

situações de integração com sucesso e, com grande raridade, a fusão total de uma cultura 

organizacional  

TV multimédia  

Está por reunir tudo o que faz parte da sua dimensão histórica (as suas características 

próprias) e agregar as linguagens e ferramentas comuns a outros meios de comunicação 

(contaminação de meios). Como refere Cebrián Herreros 

“Las experimentaciones se multiplican. Además de la integración de los médios que 

han desarrollado las plataformas, se busca la interación de los modelos: el mismo 

contenido se difunde com tratamientos diferentes por el modelo generalista, por el 

modelo multitemático y por el convergente” (2004:268). 

TV multiecrã 

De polegadas, espessura, dimensão e peso variáveis, a televisão passa a ser parte 

integrante de outros dispositivos que lhe conferem um carácter omnipresente. O sentido da 

ubiquidade é-lhe conferido pela alteração radical do modo de distribuição de conteúdos, 

transitando do conceito baseado no fluxo linear de programas para um conjunto de escolhas 

“a la carte”, competindo ao usuário optar pelos conteúdos pretendidos, no momento em 

que os deseja e através do dispositivo eleito.  

Alberto Dafonte Gómez sustenta que 

“mientras el modelo televisivo generalista en abierto (el más importante en cuanto 

a audiencia) responde a una estructura lineal o de flujo en la emisión de sus 

contenidos, internet es el modelo de la estrutuctura no-lineal o fragmentada, mejor 

dicho incluso, de la no-estructura en cuanto a la oferta de productos audiovisuales” 

(2007:77). 
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A distribuição multiplataforma configura uma alteração substancial na forma de 

emitir um produto e no modo como é consumido – regista-se uma mudança que deriva do 

conceito de programação vertical – prime time, para a horizontalidade, dispersão e 

fragmentação dos modos de usufruto, próprios de um day time em continuum e suportado 

por múltiplos menús informativos e por tecnologias emergentes.  

Alberto Dafonte Gómez analisou não só os modelos básicos de distribuição de 

conteúdos audiovisuais, associados ao suporte tradicional de comunicação mas, 

fundamentalmente, a distribuição através de múltiplos suportes via internet, estabelecendo 

um conjunto de características próprias. De acordo com a nomenclatura do autor, passamos 

a citar os novos canais de distribuição: 

a) Sítios que funcionam como servidores de vídeo online: Desde Fevereiro de 2005 que 

o Youtube se transformou no veículo primordial para “broadcast yourself”, mas ao qual 

as empresas também se têm associado em massa, inaugurando canais próprios e 

alimentado-os diariamente com novos conteúdos. À semelhança de outros sites com 

menos expressão e amplitude (Google Video, Metacafe, Daily Motion, Tu.tv) o Youtube 

baseia-se na disponibilização de conteúdos em circuito aberto: gratuitamente é 

possível introduzir vídeos, ver, partilhar e potenciar esse acto através de redes 

colaborativas temáticas. “En estes sentido es interesante destacar la dobre via de 

“apropiación” de contenidos establecida entre televisión e internet: por una parte la 

red difunde contenidos televisivos de los operadores convencionales, ya sean 

programas, ficción, informativos, etc. y por outra, cada vez es más frecuente que 

ciertos programas emitan contenidos colgados en estos servidores de vídeo on-line, ya 

sea por su fuerte impacto social, por su exclusividade (…) o, simplemente por su 

peculiaridad” (2007:81-82);  

b) Televisões de emissão exclusiva através da internet: A quantidade e a diversidade de 

televisões que hoje se encontram alojadas na rede das redes configuram não só uma 

indefinição conceptual mas também uma montra de produtos maioritariamente 

situados na linha dos programas informativos. 
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“El modelo más usual es la reproducción automática del contenido más actualizado 

en cuanto entramos en el sítio Web, permitiendo además el acceso al archivo de 

contenidos anteriores” (Dafonte Gómez, 2007:81-82). 

Basicamente responde a duas características comuns: na sua maioria são projectos de 

natureza temática (Mobuzz TV – tecnologia; DiocésisTV – religião; EuropocketTV – 

União Europeia); de grafismo simples, e por vezes, rudimentar, face aos recursos 

habitualmente disponíveis. Assinala ainda o autor que 

“mientras algunas televisiones optan por alojar sus contenidos en sus propios 

servidores, otras prefieren mantenerlos en sítios como You Tube o Google Vídeo 

embebiéndolos posteriormente en sus próprios sítios para su visionado y 

disfrutando así de ambos canales de distribuición” (2007:83).  

c) Televisão convencional através da internet: Corresponde à forma mais tradicional de 

assegurar uma presença online, traduzindo-se, fundamentalmente, pela oferta de 

parcelas de programas, através de uma grelha de opções. Configura a versão mais 

pobre e limitada de estar no ambiente internético já que não recorre a ferramentas e 

linguagens multimédia, remetendo-se para uma atitude clássica, pese embora as 

limitadas possibilidades de interactividade.  

d) Software sindicador de vídeos (videocast, vidcast ou vodcast): Constitui, de acordo 

com o autor citado 

“aplicaciones informáticas que permiten buscar en la red y sindicar contenidos al 

igual que los lectores de feeds RSS, de modo que el usuário puede “abonarse” a 

canales específicos de contenidos audiovisuales, ser avisado de las nuevas piezas 

disponibles, descargarlas y verlas en un reproductor”( 2007:83). 

Trata-se de um conjunto de recursos com múltiplas vantagens: permite assinalar 

tematicamente os meios através dos utilizadores comuns, direcciona os conteúdos de 

acordo com escolhas prévias, alimenta o contacto entre meio-usuários e entre 

usuários-usuários, fideliza as relações entre os vários intervenientes envolvidos, 

favorece um ambiente colaborativo de efeitos positivos para todos os que se 

encontram na rede de comunicação.  
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e) Videoblogues ou vloges: À semelhança da generalidade dos blogues, estes têm a 

particularidade de oferecer peças audiovisuais como conteúdo fundamental. De fácil 

elaboração, referimo-nos a dispositivos que se caracterizam ainda por serem 

actualizados com muita regularidade, obedecendo a gestão dos materiais a uma 

ordem cronológica. Veículos de divulgação de informação e conhecimento, têm a raiz 

do seu sucesso na vasta rede social, sustentada através de comunidades específicas. 

São uma mais-valia para a aproximação entre os envolvidos não só pela facilidade de 

manuseamento e ambiente amigável, mas porque permitem encontrar informações e 

conhecimentos de grande actualidade de um modo simples e eficaz. Em termos gerais 

os blogues são reveladores da fragmentação dos públicos, fazendo emergir uma 

capacidade de selecção personalizada dos conteúdos. O paradigma de comunicação 

digital encontra nos vídeoblogues uma das formas de maior sucesso, já que a partilha 

de imagem em movimento revela ter grandes capacidades de atracção e de 

mobilização.  

Na emergência de novas formas televisivas, também o dispositivo tradicional tem 

sofrido influências da internet, e nem sempre com saldo positivo. O excesso de informações 

disponível no pequeno ecrã, fruto das várias contaminações dos meios e na ânsia de 

informar simultaneamente, traduz-se neste retrato de difícil leitura 

“ Lo audiovisual, tal como se produce en la televisión actual, tiende a una gran 

heterogeneidad, a reunir en una pantalla el máximo número de fragmentos de 

información y una gran variedad de recursos multimedia: ventanas visuales, 

comentários en off, superposiciones de iconos, informaciones gráficas, textos 

hablados en estúdio, conversaciones telefónicas, mensajes SMS… em suma, lo 

audiovisual se há convertido en los médios en un producto tipicamente 

multimédia”(Alcalde e Reyes, 2005:5).  

TV móvel 

Esta é, provavelmente, uma das qualidades mais apreciadas na comunicação global 

orientada para um consumo individual, interactivo, multisuporte e sobretudo, de digestão 

fácil. Consumo rápido (Orgad, 2006) de conteúdos “snack” (García García, et al., 2009) 

associada ao “nomadismo high-tech” (Montplaisir, 2005, août) constituem algumas das 

características desta nova televisão.  
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Contra o estatismo de décadas, a TV é hoje um produto dinâmico, a par com os 

suportes de comunicação onde se insere (automóvel, telemóvel, PDA, etc.). A portabilidade 

poderá ser potenciada com a emissão streaming em directo. Ou seja, aproveitando a 

ubiquidade da internet torna-se tecnicamente possível emitir em directo através de uma 

rede de aparelhos portáteis. Um telemóvel com câmara de vídeo incorporada pode emitir 

para um site ou para outros congéneres em simultâneo – seria o imediatismo e o user 

generated content numa das suas formas supremas.  

A portabilidade é hoje, e acentuar-se-á futuramente, como uma das características 

fundamentais do dispositivo televisivo. “El telefono móvil se há convertido en el máximo 

aliado de la televisión en la búsqueda de una supuesta interactividad”, defendem Selva e 

Ramos (2005:98). Os autores sugerem um conjunto de aplicações entre o media televisão e 

o telefone móvel, designadamente: (i) download de toques para telemóvel, jogos, etc; (ii) 

alertas informativos; (iii) mensagens de inscrição ou teleinscrição; (iv) teleconcursos; (v) 

mensagens de opinião; (vi) mensagens de decisão ou televoto (2005:102-103). Para os 

investigadores esta aliança é exclusivamente comercial, e baseia-se na facilidade do 

dispositivo, na rapidez de contacto, na juventude do seu público, no desejo narcisista dos 

participantes.  

Pelo exposto, Selva e Ramos manifestam-se críticos quanto à alegada interactividade 

reinante 

“El espectador tiene la possibilidad de asumir un papel indublemente más activo y 

participativo que tiempos atrás en la televisión generalista, aunque debemos 

concluir que tal interactividade és simbólica y está fundamentada en cuestiones 

más interesadas de lo que, por momentos, se nos intenta hacer creer” (2005:107-

108).  

Ao apreciarem os contornos de uma “television personal”, García García, Vinader 

Segura e Galiano Sansegundo (2009) consideram que a tv móvel é uma das faces da 

apropriação individual do dispositivo baseado em tecnologias cruzadas e que oferece 

produtos finais bastante diferenciados do modelo tradicional 

“(…) una pantalla minúscula en comparación com las dimensiones que las pantallas 

de los receptores televisivos convencionales; radical en el desarrollo tecnológico 
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com técnicas de compresión avanzada o de time-slicing, que posibiliten un servício 

com la suficiente fiabilidad y calidad para atraer al enorme potencial de usuários 

com que cuentan las plataformas de comunicación móvil; y, por último, radical en 

la propia concepción del servicio, puesto que se basa en un consumo 

esencialmente individual, com acceso condicional, posibilidad de funcionamento 

bajo demanda y com contenidos fragmentados en pequeñas piezas” (García García, 

Vinader Segura e Galiano Sansegundo, 2009:499) 

A televisão mobile é, no entender de Montpalisir (2005), coordenador do estudo 

Televisión numérique et mobilité caracterizada por três circunstâncias fundamentais: 

movimento, cobertura e autonomia. Da sua conjugação resulta um serviço móvel que se 

poderá traduzir em várias abordagens complementares – TV in your pocket, TV anytime, 

anywhere, TV on the go e Enhanced TV (Orgad, 2009:1)  

Quando a equipa de investigadores do Pew Internet & American Life Project indagou 

um painel de especialistas para perspectivar o futuro da internet, um dos cenários mais 

universalmente aceites é o que traduz a ideia de que “The mobile phone is the primary 

connection tool for most people in the world”. Quase 80% dos respondentes consideram que 

em  

“2020, while “one laptop per child” and other initiatives to bring networked digital 

communications to everyone are sucessfull on many levels, the conection and the 

only one for a majority of the people across the world, providing information in a 

portable, well-connected form at a relatively low price. Telephony is offered under 

a set of universal standards and protocols accepted by most operators 

internationally, making for reasonably effortless movement from one part of the 

world to another. At this point, “bottom” three-quarters of the world’s population 

account for at least 50% of all people with internet acess – up from 30% in 2005” 

(Anderson e Rainie, 2008, Dec. 14:59) 

TDT – Televisão Digital Terrestre 

Seguramente um dos maiores desafios que se enfrenta a nível global, e em particular 

na Europa. Prevê-se que, a passagem do sistema analógico para uma distribuição por via 

hertziana ou terrestre (DVB-T) permita uma maior qualidade de imagem e som, serviços de 

valor acrescentado, interactividade, optimização da banda larga, Personal Video Recorder 
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(PVR), maior expressão estratégica dos conteúdos, recepção portátil e móvel, Video on 

Demand (VOD). 

O sistema prevê uma maior eficiência dos serviços disponibilizados e uma recepção 

de conteúdos em alta definição. Oficialmente, e de acordo com as definições da Comissão 

Europeia, até 2011 Portugal deverá alargar gradualmente a cobertura TDT, embora decorra 

desde 2009 um período de simultaneirdade das transmissões analógicas e digitais. De 

acordo com as etapas de implementação da Televisão Digital Terrestre, Portugal registará o 

switch-off no início de 2012. 

Um novo aparelho? Ou novos aparelhos? 

Tem sido evidente a transformação do clássico aparelho de televisão numa 

multiplicidade de rostos. Destaca-se a parceria entre a Google e a Panasonic na tentativa de 

criar televisores que, entre outras funções, acedam directamente a sites de Internet. 

Idêntico caminho tem sido feito pela Appletv, também apostada em transformar o pequeno 

ecrã num interface dinâmico para serviços habitualmente acedidos via computador: 

Youtube, Flickr, etc. Cebrián Herreros constata que 

“ (…) la tendência a que en el televisor se reciba internet lleva al diseño de 

televisores com esta capacidad denominados TVPC. A la inversa, si se emplea el 

monitor de internet para recibir televisión, se habla em PCTV. Es decir, se hace 

hicapié en la parte sustantiva según el predomínio de uno o de outro” (2004:292).  

A actualidade mostra que falar em dispositivo televisivo configura uma multiplicidade 

de suportes, razão pela qual o conjunto de aparelhos envolvidos é variado, polimórfico, com 

características próprias, condicionando a montante a produção de conteúdos e a jusante os 

modos de os usufruir. 

Televisão em rede 

“O que é a televisão em rede?” perguntam Gustavo Cardoso e Rita Espanha (2006). 

Os autores entendem que “a resposta encontra-se na análise das práticas dos 

telespectadores, nas fórmulas de interacção com a televisão, mas também nas fórmulas de 

organização da interactividade por parte dos programadores televisivos e nas articulações 

tecnológicas que se desenham no actual sistema de media” (2006:55). Assistimos hoje a uma 

oferta de interactividade que se situa na multiplicidade e simultaneidade de suportes 



 

220 

 

tecnológicos, nomeadamente, na “oferta de televisão sobre IP” (Thadayoni, 2004, citado por 

Cardoso, 2007b:178), “na oferta dos portais internet das televisões, à aposta da Microsoft 

em televisão interactiva, à televisão digital terrestre, às emissões via satélite e cabo, às redes 

móveis de telemóveis e, obviamente, à televisão onde se combinam o uso da internet, SMS 

e telefones” (Cardoso e Espanha, 2006:55). 

Vivendo na confluência de um cada vez mais vasto e complexo conjunto de 

tecnologias, a televisão em rede faz parte de um nó de mediação aberto ao público, sendo o 

medium que mantém a primazia de chegar ao maior número de pessoas. Neste sentido, a tv 

afasta-se da televisão interactiva por não se desenvolver sob o signo da convergência 

tecnológica.  

“Ao invés, defendem Cardoso e Espanha, combina várias tecnologias de 

comunicação, analógicas e digitais, interagindo em formas de rede com o intuito de 

promover a interactividade com os seus telespectadores. Assim, a televisão em 

rede desenvolve-se num ambiente de divergência tecnológica, o que fica 

demonstrado através da análise dos dados recolhidos em que é patente a utilização 

de vários meios, como o telefone, SMS, e-mail e WWW como formas de os 

telespectadores interagirem com os programas” (2006:61). 

Egocasting 

O protagonismo cada vez mais intenso por parte dos internautas através da 

individualização e personalização dos conteúdos associados aos processos de recepção e 

construção foi condensado por Christine Rosen no termo – egocasting. Após a observação 

de tecnologias interactivas focadas em escolhas individuais de conteúdos de lazer e 

entretenimento, a autora sugeriu um conceito que procurava explicar “a world where we 

exercise an unparalleled degree of control over what we watch and what we hear” 

(2005:67). 

Face à possibilidade de customizar as escolhas de acordo com os interesses 

particulares, factor de aproximação e especialização de realidades muito específicas, Rosen  

alertou desde logo para os perigos das tecnologias da personalização. Ou seja, as novas 

ferramentas ao focarem excessivamente o mundo num pequeno conjunto de interesses 

individuais, permitem “evitar conscientemente ideias, sons e imagens com as quais não 

concordamos ou de que não gostamos” (2005:67). No limite, alerta Rosen, esta postura 
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poderá traduzir-se num défice de participação democrática, com sérios perigos para o 

sufrágio, controlo e avaliação das instituições. 

Numa perspectiva complementar, Laurence Meyer (2007, 26 mars) situa o egocasting 

numa associação directa com os fenómenos da personalização, controlo e participação. Ao 

ter o (aparente) controlo sobre a sua dieta de média, abre-se ao usuário múltiplas 

possibilidades de opção entre um gigantesco universo de conteúdos disponíveis. Para Meyer 

é no reduto individual que se jogam grande parte das questões da comunicação 

contemporânea, numa clara satisfação das necessidades pessoais, na expressão máxima de 

um nascisismo e hedonismo exacerbados.  

Também Francisco Rui Cádima tem uma leitura sobre o egocasting situando-o na 

emergência de um novo espectador de tv. Ao definir a televisão que, possessivamente, lhe 

chama “sua”, “o telespectador está a tornar-se um editor e difusor e na maior parte das 

vezes os conteúdos que disponibiliza ou as histórias que constrói, (…), obedecem a uma 

estratégia narcísica” (Cádima, 2007a:214). Estamos perante o efeito de um processo de 

mudança comportamental do indivíduo contemporâneo face aos media, pois ao 

estabelecerem-se interactividades através da internet, surgem novos dispositivos e 

sobretudo, novas apropriações sociais que marcam o início do ecossistema mediático do 

início do milénio. 

Com as vantagens e desvantagens associadas a qualquer processo de mudança 

tecnológica e de apropriação social, o egocasting vinca uma paisagem mediática, na qual o 

indivíduo atomizado é dotado de potencialidades e competências nunca antes imaginadas 

ao nível da comunicação de massas. No contexto dos selfmedia, a satisfação do ego pela 

apropriação dos vários mecanismos de comunicação e informação (produção, edição, 

realização, selecção, partilha, etc.) muda radicalmente a relação que mantemos com a 

comunicação social, alargando o seu contexto, domínio, rede colaborativa e mais-valias de 

todos estes processos.  

Neste particular, a televisão tem dado passos largos para não só permitir a satisfação 

de interesses individuais, mas para ampliar ofertas, diversificar produtos e plataformas de 

comunicação e procurar posicionar-se num ecossistema de interrelações, de 
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interdependências, entre os meios técnicos e a sociedade e os indíviduos. Como refere Mark 

Deuze (2005) using media significa, cada vez mais, media making.  

TV rede social?  

Embora esteja longe de ser um sucesso, a Joost (televisão criada pelos fundadores do 

Skype) prenuncia neste dispositivo comunicacional um cariz social sem precedentes. As 

funcionalidades experimentadas possibilitam o recurso ao chat com os espectadores de um 

programa, elaborar listas de programas mais populares, etc. 

Ao analisar a televisão de Serviço Público portuguesa e espanhola, constatamos que, 

apesar das limitações existentes nas tv’s estatais, tem sido notório o esforço de investimento 

em conhecimento e recursos vários para acompanhar a configuração das televisões 

internacionais (serviço tradicional e online).  

Apesar de todas as limitações, de natureza pontual, é de sublinhar o esforço na 

actualização tecnológica, a integração de novas ferramentas de suporte à comunicação 

multiplataforma e o desejo manifestado em aproximar o Serviço Público do público em 

geral. Tendo em conta as características do meio e o nascimento permanente de novas 

técnicas e funcionalidades, não será descabido afirmar-se que as questões da identidade dos 

meios constituem um trabalho permanentemente “em construção”! E a pergunta continua a 

impor-se – E agora TV como devo chamar-te? Talvez TV’s, não TV. Talvez seja preciso deixar-

te crescer um pouco mais para te dar um nome sólido! Talvez adoptar as denominações 

propostas por Cebrián Herreros “nuevas televisiones” ou “hipertelevisión” (2004:177).  
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A VISÃO DOS PROFISSIONAIS  
E ESPECIALISTAS ENTREVISTADOS 
PARA ESTA INVESTIGAÇÃO 
 
6.ª Questão 

É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo 

internet? Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 

 

“Claramente que sim. Qualquer pessoa, em qualquer sítio do mundo já pode ver, por 

exemplo, o telejornal da RTP. Isso é claramente serviço público e não acontecia 

antigamente. Da mesma maneira que é possível aceder a vários programas online e que ao 

nível das notícias se consegue acompanhar o dia-a-dia do país estando fora dele. E isso é, na 

minha opinião, serviço público no seu expoente máximo”. 

Alexandre Brito, Coordenador da Redacção Multimédia da RTP (Lisboa) - Portugal 

“Rotundamente, sí. Principalmente, la posibilidad de acceder a usuarios que no están 

en otros dispositivos. Recibir feedback directo del usuário”. 

Andrés Pedrera, Director Técnico dos Medios Interactivos da RTVE (Madrid) - Espanha 

“Sim. Para além da distribuição de conteúdos há um factor que me parece essencial e 

que diz respeito à interacção com os utilizadores. O envolvimento e participação do público 

constituem uma mais-valia. Mas para além de pensar no ecrã do computador, a extensão do 

serviço público deve pensar sem demoras na distribuição de conteúdos em ecrãs ainda mais 

reduzidos como é o caso dos telemóveis, o que, inevitavelmente, requer uma nova 

linguagem”. 

Catarina Rodrigues, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

“Não. Vejo esta questão como visceralmente política e como tal deve ser tratada pelo 

sistema político e pela sociedade em geral. A maior parte dos conteúdos televisivos 

produzidos pelo aparelho de Estado (RTP) não faz sentido enquanto serviço público pago 
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pelos contribuintes. Daí que a questão não é acrescentar na internet mas antes reduzir em 

geral”. 

Nenhumas. Não esqueçamos que essa "extensão" é apenas a transposição de 

conteúdos para novo ambiente tecnológico e comunicacional. Se esses conteúdos forem 

medíocres, como são na esmagadora maioria, qual o sentido de um debate fora do debate 

visceralmente político sobre o que deve ser a interferência do Estado na comunicação 

social?”.  

Eduardo Cintra Torres, Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) - Portugal 

“Sim. A prestação de serviço público em mais plataformas, chegando, por isso, a mais 

gente”. 

Fernando Zamith, Universidade Fernando Pessoa (Porto) - Portugal  

“Não respondeu” 

Francisco Rui Cádima, Universidade Nova de Lisboa (Lisboa) - Portugal  

“Sim. O serviço público deve estar onde quer que os privados estejam. Isso é 

benéfico para um equilíbrio na oferta, pois, como sabemos, há diferenças entre público e 

privado. Esse equilíbrio é indispensável (mesmo tendo em conta as falhas que se verificam 

no serviço público) para os cidadãos que se querem bem informados”. 

Helder Bastos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Porto) - Portugal 

“Sí. Un mayor acceso de la población, mayor comodidad, posibilidad de un servicio 

móvil de televisión”. 

Javier Díaz Noci, Universidade do País Basco (Bilbau) - Espanha 

“Mais do que favorável, acho que é uma obrigação das empresas que têm a 

concessão do serviço público. Diria mesmo que, pelas próprias características, a web é um 

meio de excelência para a prestação desse serviço.  

Há pelos menos três grandes vantagens: a) fazer chegar os conteúdos a todo o 

mundo com custos muito baixos; b) divulgar a cultura e a língua portuguesas, podendo 

mesmo funcionar como um canal comercial para distribuição de produtos culturais, como 
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filmes, livros, CDs, etc.; c) estabelecer relações bidireccionais duradouras com os 

utilizadores, explorando correctamente a interactividade”.  

João Canavilhas, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

“La televisión, como todos los medios, tienen necesariamente que aprovechar cada 

nueva opción tecnológica que le permita llegar de manera más eficaz a sus usuarios. 

En el caso de los medios electrónicos, como la radio y la TV, la distribución de 

contenidos mediante internet, permite la separación de la emisión del consumo, lo que se 

traduce en mayor libertad de los usuarios para conformar su menú audiovisual”. 

José Luís Orihuela, Universidade de Navarra (Pamplona) - Espanha 

“Pelos argumentos anteriormente invocados, sou. Se a Internet é a nova forma social 

inventada, não faz sentido serviço público sem utilização da INTERNET. As vantagens 

parecem óbvias. Estar no mundo, hoje, é estar na Internet. Um serviço público 

enclausurado, fora desta extensão, nunca poderá ser verdadeiramente público. E como tal 

deverá estender-se em todas as plataformas”. 

José Manuel Paquete de Oliveira, Provedor do Telespectador da RTP (Lisboa) – Portugal 

“Sí, no tengo ningún inconveniente al respecto. En cualquier caso, esta es una vía 

complementaria al servicio convencional, ya que, por ahora, la penetración de internet no es 

comparable a la de la televisión tradicional, sea analógica o TDT. Las ventajas son las propias 

de la plataforma: se puede pasar del audiovisual al hipermedia. Además, desaparecen muchos 

de los condicionantes técnicos o legales (por licencias y permisos de emisión, por ejemplo). 

Con respecto a la explotación de este negocio, por ahora, los anunciantes no ven con los 

mismos ojos a la televisión que a la red (prefieren la primera). Como ejemplo de todo ello, le 

recomiendo que consulte la web del Diari de Barcelona, una televisión pública por internet con 

una fórmula muy interesante (es propiedad del Ayuntamiento de Barcelona) ”. 

Josep Lluís Micó Sanz, Blanquerna - Universidad Ramon Llull (Barcelona) - Espanha 

“A definição de "serviço público" está longe de ser consensual e está sujeita a 

critérios subjectivos de adaptação e interpretação. Mas, pelo carácter aberto, distribuído e 

não linear da Internet, é o meio perfeito para incluir todos os públicos. No caso das radio-
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televisões públicas, dado que foram financiadas pelos contribuintes durante décadas e 

detêm um património muito importante da consciência colectiva, têm se não a obrigação 

pelo menos a responsabilidade de pôr à disposição da cidadania os seus arquivos - e o 

mundo online é o que melhor se adapta, a todos os níveis, a esta necessidade”. 

Luís Pinheiro 

“Sim. A tendência de evolução de um serviço público de televisão ou de rádio para 

um serviço público global de média é vital para alargar a capacidade dos operadores 

públicos e a sua própria sobrevivência a prazo”. 

Pedro Braumann, Instituto Politécnico de Lisboa (Lisboa) - Portugal 

 “Absolutamente. Internet se ha convertido en una plataforma universal de 

comunicación social. En este sentido, pienso que así como se acepta el papel del servicio 

público en el medio televisivo, también se puede aceptar del mismo modo en internet. En 

las democracias occidentales, el papel del servicio público de radio y televisión 

tradicionalmente se ha entendido como complementario de los medios privados. Considero 

que esa misma lógica debería primar a la hora de determinar los contenidos que esos entes 

públicos deben ofrecer en internet. En este sentido, pienso que los contenidos informativos, 

los culturales y los que muestran al exterior la imagen de un territorio deben ser 

esencialmente los pilares informativos de estos grupos. También puede emplearse internet 

como una excelente plataforma para la formación; no sólo en idiomas, sino en múltiples 

contenidos y áreas. La BBC es, sin duda, el ejemplo más evidente de esto. 

Asimismo, pienso que los sitios web públicos deberían ofrecer un servicio informativo 

accesible a los disminuidos físicos o psíquicos, pues con frecuencia los sitios web comerciales 

olvidan las necesidades y circunstancias de estos segmentos desfavorecidos de la 

población”. 

Ramon Salaverría, Universidade de Navarra (Pamplona) – Espanha 
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7.ª Questão 

Como define o serviço público de televisão através da internet? 

 

“A qualidade é fundamental, depois há uma diferença entre os sites públicos e os 

privados, pois prevejo que no futuro o acesso aos conteúdos dos sites privados seja cobrado, 

pois não há volta a dar porque isto não pode ser gratuito sempre. Num serviço público já 

tenho algumas dúvidas que isso aconteça. Ao nível dos conteúdos acho que o SP deve ter 

muito mais conteúdos a diversos níveis – programação, informação, infantis”. 

Alexandre Brito, Coordenador da Redacção Multimédia da RTP (Lisboa) - Portugal 

“Como el medio más cercano al usuario final, ya que éste se involucra directamente. 

Que permite que el usuario decida qué quiere hacer, entre la gran oferta que se pone a su 

disposición. La posibilidad de canalizar y dar voz a las opiniones y necesidades de los 

usuários” 

Andrés Pedrera, Director Técnico dos Medios Interactivos da RTVE (Madrid) - Espanha 

“O serviço público de televisão é importante assim como é igualmente importante se 

for feito através da Internet, sendo que há vários factores a ser considerados como a 

qualidade do serviço e o seu financiamento. Um bom exemplo de um programa de serviço 

público que, no entanto, tem lugar numa estação privada é o “Nós por Cá” da SIC. 

Questões relacionadas com a informação regional são muitas vezes esquecidas e na 

Internet podem conseguir o seu espaço chegando ao público interessado, não só através dos 

profissionais da área, mas também da participação dos utilizadores. A inclusão de blogues no 

espaço dos media (caso da RTP e da TVE, por exemplo) constitui uma forma de aproximação 

aos cidadãos, sublinhando a importância da participação. No caso de blogues sobre 

determinados espaços informativos ou outro tipo de programas, acaba por ser alargado o 

tempo que na TV é limitado, a circulação de vídeos é maior, surge a possibilidade de 

estabelecer contacto directo com o público, e a escrita atrai outro tipo de participação 

comparando, por exemplo, com a possibilidade de intervir via telefone”. 

Catarina Rodrigues, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 
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“Não aceito submeter-me a uma utilização visceralmente política mas escondida do 

conceito de "operador público de serviços de comunicação social". Estamos a falar da 

utilização do dinheiro dos contribuintes para fazer "conteúdos" através da internet? Estamos 

a falar da prestação de serviços úteis ao público, por parte de empresas ou indivíduos, 

através da internet? De uma definição à outra vai um mundo”.  

Eduardo Cintra Torres, Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) - Portugal 

“Não tenho uma definição específica. Serviço público é serviço público, 

independentemente do suporte”. 

Fernando Zamith, Universidade Fernando Pessoa (Porto) - Portugal 

“Não respondeu” 

Francisco Rui Cádima, Universidade Nova de Lisboa (Lisboa) - Portugal 

“Essencialmente, como prolongamento do serviço público de televisão “tradicional”, 

com as devidas adaptações aos paradigmas e linguagens da Web, nomeadamente no que à 

interactividade diz respeito. Online, os cidadãos têm modos diversos de participarem. Isso 

deve ser potenciado e estimulado pelo operador público de televisão”. 

Helder Bastos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Porto) - Portugal 

“Posibilidad de acceder a la señal de televisión a través de una dirección IP (IPTV)”. 

Javier Díaz Noci, Universidade do País Basco (Bilbau) - Espanha 

“Exactamente nos mesmos termos em que é definido para a Televisão por via 

hertziana”. 

João Canavilhas, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

“Marca + online (por ejemplo, Deutsche Welle Online): es la vieja marca en el nuevo 

entorno, haciendo más eficazmente lo de siempre, pero también haciendo cosas nuevas”. 

José Luís Orihuela, Universidade de Navarra (Pamplona) - Espanha 

“Terá de se assumir como serviço público: No campo da informação oferecendo o 

máximo de informações, fidedignas, com rigor, veracidade, sem enfeudamentos a qualquer 

poder político, financeiro, económico. No campo dos outros produtos, oferecer conteúdos 
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alternativos, bem seleccionados, com preocupações de responder à diversidade cultural e 

política dos cidadãos e com objectivos bem claros no campo da formação e educação”. 

José Manuel Paquete de Oliveira, Provedor do Telespectador da RTP (Lisboa) – Portugal 

“Se trata de la difusión de contenidos audiovisuales e hipermedia a través de la red a 

cargo de una entidad pública que desea o no tiene más remedio que seguir esta vía para 

llegar a su audiência”. 

Josep Lluís Micó Sanz, Blanquerna - Universidad Ramon Llull (Barcelona) - Espanha 

“Ou integrando formas activas de participação em programas de debate. Ou dando 

ao 'receptor' ferramentas efectivas e eficazes que o transformem em 'emissor' (desde 

manipular a grelha de programação a contribuir com conteúdos).”  

Luís Pinheiro, Coord. Projectos dos Medios Interactivos da RTVE (Madrid) - Espanha 

“Todos os media tradicionais serão futuramente novos média. Os media tradicionais 

tendem a transformar-se em media digitais e convergentes, capazes de integrar todas as 

formas dos media existentes e de os assimilar, combinando todos os níveis e modelos de 

comunicação social e todos os modos de difusão de conteúdos”. 

Pedro Braumann, Instituto Politécnico de Lisboa (Lisboa) - Portugal 

“Lo definiría como aquel servicio de contenidos textuales y audiovisuales producido 

por un organismo público, que se pone al alcance de los internautas a través de una 

plataforma web de acceso libre, gratuito y tecnológicamente accesible, y que se centra en la 

difusión de contenidos informativos y culturales, con carácter complementario a los medios 

comerciales”. 

Ramon Salaverría, Universidade de Navarra (Pamplona) – Espanha 
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8.ª Questão 

Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua 

identidade? 

 

“A marca distintiva prende-se com a interactividade – nós escolhemos o que 

queremos ver e quando. Já muita gente deixou de ver o Telejornal às 20.00 horas, as pessoas 

vêem quando querem, e apenas o que lhes interessa. Se as televisões não dão algo mais do 

que foi apresentado noutras plataformas vai ser um problema.” 

Alexandre Brito, Coordenador da Redacção Multimédia da RTP (Lisboa) - Portugal 

“No sabría qué decir. Creo que está todavía por encontrarse un modelo que el 

usuario entienda, acepte y en el que se sienta cómodo, y que al mismo tiempo sea un 

modelo sostenible. No sé qué forma tendrá ese modelo”. 

Andrés Pedrera, Director Técnico dos Medios Interactivos da RTVE (Madrid) - Espanha 

“Uma TV online tem desde logo que oferecer um leque de oferta aos seus 

utilizadores que permita usufruir de todas as características possíveis na Internet. Tem que 

oferecer informação, entretenimento e possibilitar a participação”.  

Catarina Rodrigues, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

“Gostava de saber...” 

Eduardo Cintra Torres, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa 

“Não acho que a tv online deva afirmar a sua identidade. Acho mesmo que não deve 

ter identidade própria. Não sou nada favorável a jornais online, rádios online ou televisões 

online, mas sim a cibermeios. Os media na Internet devem ser meios (cibermeios) 

 adequados às características da Internet (independentemente do eventual meio de origem) 

e que aproveitem da melhor forma possível as suas potencialidades  (o que, no caso 

português, não está a acontecer, como demonstro no meu livro). Os cibermeios, 

globalmente,  devem seguir os mesmos caminhos que a Internet vier a percorrer. A Internet 
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vai estar cada vez mais em novos suportes e é necessária uma adaptação a cada um deles e 

ao uso que as pessoas farão deles”. 

Fernando Zamith, Universidade Fernando Pessoa (Porto) - Portugal 

“Penso que essa identidade se gerará mais num contexto de fusão com o ambiente 

Web, perdendo-se progressivamente a ideia/conceito de "televisão". 

Francisco Rui Cádima, Universidade Nova de Lisboa (Lisboa) - Portugal 

“Creio que o conceito de “tv online” ainda não está suficientemente claro e não está 

ainda devidamente calibrado. Para afirmar uma identidade própria, tem, por um lado, de 

produzir conteúdos de qualidade específicos para o online (não basta a simples adaptação) 

e, por outro lado, de saber adaptar-se ao ambiente Web e às múltiplas modalidades 

comunicacionais que esta implica. O simples streaming de áudio e vídeo produzido para a tv 

tradicional não é suficiente: os cibernautas não vêem tv na Web da mesma forma que o 

fazem através de um televisor”.  

Helder Bastos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Porto) - Portugal 

“Poder ofrecer una calidad y resolución de imagen igual a la de la televisión; y 

poderse ver en dispositivos móviles”. 

Javier Díaz Noci, Universidade do País Basco (Bilbau) - Espanha 

“As televisões online têm sido apenas... online: são televisões tradicionais que usam a 

web como mero canal de distribuição. Aliás, foi o que aconteceu também com os jornais. 

Para afirmar uma identidade própria, a televisão na web deverá assumir-se como uma 

webtv, explorando as características próprias do meio. 

Como disse antes, uma das grandes vantagens é a interactividade. A televisão 

tradicional sabe o valor da interactividade e por isso inclui nas suas grelhas vários programas 

em que o telespectador é convidado a participar via telefone ou e-mail. É um claro exemplo 

da “remediação” referida por Bolter & Grusin, mas em sentido contrário. A webtv deve 

explorar este recurso que faz parte da sua própria natureza, pois os programas podem 
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integrar as ferramentas necessárias ao desenvolvimento de um processo de interacção com 

telespectador. 

Outra forma da webtv se afirmar é através da oferta de uma grelha de programação 

personalizável, uma televisão on-demand destinada a todos os públicos, mas disponibilizada 

apenas num canal. Enquanto as televisões tradicionais multiplicam a sua presença em canais 

temáticos e estão permanentemente mergulhados em guerras de programação nos horários 

nobres, a webtv pode oferecer, em simultâneo, vários programas que respondem a 

diferentes necessidades dos utilizadores. Na webtv não há horário nobre, há conveniências e 

interesses dos utilizadores, independentemente da hora. 

Por fim, referir ainda que a proximidade é outra das características que a webtv pode 

explorar. É mais uma forma simples de segmentar o mercado, criando espaço para 

conteúdos oriundos de diferentes locais conseguirem igual visibilidade”. 

João Canavilhas, Universidade da Beira Interior (Covilhã) -  Portugal 

“De momento el modelo más exitoso de TV online está siendo YouTube, aunque no 

se parezca en casi nada a lo que hasta ahora entendíamos que era una TV. 

José Luís Orihuela, Universidade de Navarra (Pamplona) - Espanha 

“Porventura «reinventar-se» no próprio meio e como «dispositivo» digital na forma e 

no conteúdo. Um erro, em especial, nos «media» tem sido operar uma transposição para o 

novo modelo, decalcando processos e formas tradicionais. Por outro lado, no campo da 

informação, e também dos outros conteúdos alternativos, credibilizar-se pelos métodos, 

pelo rigor, e pela qualidade”. 

José Manuel Paquete de Oliveira, Provedor do Telespectador da RTP (Lisboa) – Portugal 

“Pues, en principio, adecuarse a la plataforma. Un televisor no es lo mismo que 

internet. Ni por funcionamiento ni por posibilidades. Por lo tanto, cada plataforma reclama 

un lenguaje y un modo de expresión propio (por horario, elementos y recursos, etc.)”. 

Josep Lluís Micó Sanz, Blanquerna - Universidad Ramon Llull (Barcelona) - Espanha 

“Mais conteúdos, melhores interfaces e mais e melhores ferramentas de interacção e 

participação, sem esquecer o layer de 'social media'. Do ponto de vista externo, a reforma 
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completa dos conceitos de propriedade intelectual, direitos de autor e dos modelos de 

negócio construídos à sua volta é de suma importância para a sua consolidação.” 

Luís Pinheiro, Coord. Projectos dos Medios Interactivos da RTVE (Madrid) - Espanha 

“Adaptação dos públicos, credibilidade, desenvolvimento das redes de nova geração, 

etc.”.  

Pedro Braumann, Instituto Politécnico de Lisboa (Lisboa) - Portugal 

 “El medio televisivo se enfrenta a dos desafíos principales en internet. Por un lado, 

hallar un modelo de negocio alternativo al sistema de concesiones administrativas de 

frecuencias de emisión, en un entorno como la web donde potencialmente cualquiera puede 

convertirse en emisor de contenidos audiovisuales. Por otro lado, se enfrenta al desafío de 

desarrollar una nueva narrativa audiovisual adaptada a las características y circunstancias de 

la comunicación hipertextual, multimedia e interactiva que caracteriza a la red”. 

Ramon Salaverría, Universiddade de Navarra (Pamplona) – Espanha 

 

9.ª Questão 

Como podemos definir tv online ou webtv? 

 

“Como un contenedor de vídeo en el que el usuario puede decidir qué ver en cada 

momento … y participar en lo que vé”. 

Andrés Pedrera, Director Técnico dos Medios Interactivos da RTVE (Madrid) - Espanha 

“Web TV, como o próprio nome indica, é um canal de televisão disponível on-line, 

que tem portanto características da televisão adaptadas à internet e onde a convergência 

entre o vídeo, som e texto se alia a uma maior intervenção dos utilizadores não só no 

processo de recepção dos conteúdos, mas também ao nível da distribuição. 

É de assinalar o aparecimento de Web Tv’s interessantes, normalmente associadas a 

uma região determinada ou a projectos específicos. Aqui assume especial importância o 

factor proximidade. Nos últimos tempos, temos assistido ao arranque de várias Web Tv’s um 
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pouco por todo o país. Não me parece que seja uma alternativa aos media em geral, ou à 

televisão em particular, mas sim um elemento complementar interessante”. 

Catarina Rodrigues, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

“Actualmente tv online ou webtv é um serviço de comunicação no âmbito do 

paradigma da linguagem televisiva através da internet, quer reproduzindo conteúdos 

produzidos para operadores de televisão quer reproduzindo conteúdos específicos mas 

culturalmente no âmbito do paradigma da linguagem televisiva ou audovisual em geral”. 

Eduardo Cintra Torres, Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) - Portugal 

“Podemos definir as duas da mesma maneira: televisão através da Internet. Há, 

contudo, quem distinga as duas, definindo tv online como televisão tradicional difundida 

pela Internet e webtv como televisão nascida na Internet e difundida apenas através dela”. 

Fernando Zamith, Universidade Fernando Pessoa (Porto) - Portugal 

“A primeira é de raiz analógica e do domínio do broadcast, a segunda combina com algumas 

dimensões nativas do digital, embora não se tenha distanciado ainda totalmente do próprio 

broadcast, o que configura mais um "bloqueio" ao paradigma emergente”. 

Francisco Rui Cádima, Universidade Nova de Lisboa (Lisboa) - Portugal  

“Como referi atrás, a definição ainda está por consolidar. Em termos muito básicos, é 

televisão através de internet. Muitas empresas de televisão levam isto de tal modo à letra 

que o que fazem é quase só reutilização de conteúdos. Mas a web tv não pode limitar-se a 

isto. Talvez a resposta para muito daquilo que ela (também) deve ser se encontre em 

modelos como o YouTube”.  

Helder Bastos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Porto) -  Portugal 

“Uma televisão a qualquer a hora, em qualquer local e para todos os públicos. Em 

suma, uma televisão sem constrangimentos”. 

João Canavilhas, Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 
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“Webcasting” 

José Luís Orihuela, Universidade de Navarra (Pamplona) - Espanha 

“É óbvio que há distinção tecnológica, mas a diferença terá de resultar mais pelos 

usos favorecidos e pelos utilizadores”. 

José Manuel Paquete de Oliveira, Provedor do Telespectador da RTP (Lisboa) – Portugal 

 “Como la difusión de un servicio audiovisual a través de la red. Lo que sucede es que, 

precisamente por descansar sobre un nuevo medio, a la televisión tradicional se le añaden 

características de internet: hipertextualidad, multimedia, interacción/interactividad, 

memoria, etc. Para muchos autores, no hay que confundir denominaciones como televisión 

por internet, televisión a la carta, TVIP, etc. 

Josep Lluís Micó Sanz, Blanquerna - Universidad Ramon Llull (Barcelona) - Espanha 

“As suas características são o que melhor a define: aberta, participativa, interactiva, 

multiplataforma e social”. 

Luís Pinheiro, Coordenador de Projectos dos Medios Interactivos da RTVE 

 “Entiendo por "TV online" o "web tv" aquel medio dedicado prioritariamente a la 

difusión de contenidos audiovisuales propios y que emplea la World Wide Web como 

plataforma prioritaria de distribución”. 

Ramon Salaverría, Universidade de Navarra, Espanha 
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SÍNTESE DO CAPÍTULO 

A síntese deste capítulo é apresentada em forma de quadro para que, de um modo 

esquemático, se reúnam alguns dos aspectos mais importantes que constituem o anterior 

momento do trabalho. A sua elaboração foi baseada na análise comparativa entre os dois 

modelos técnicos de televisão: a tradicional e a online.  

A grelha sugerida é suportada em eixos fundamentais, tais como, as características 

de cada um dos modelos, as formas de gestão, as tecnologias envolvidas, o tipo de 

conteúdos e os traços distintivos dos seus públicos. Da sua observação, emergem diferenças 

substanciais entre os momentos do processo televisivo mas que, pese embora sejam 

opostos, continuam a comungar o mesmo espaço na história dos media dada a 

transversalidade e a multiplicidade dos meios e das sociabilidades envolvidas.  

 

 

Quadro 8 - Televisão Tradicional/Televisão Online 

Televisão Tradicional Televisão Online 

Modelo 

Um para Muitos Muitos para Muitos 

Unidireccional Bidireccional 

Generalista Temática 

Monomédia Multimédia 

Estática Dinâmica 

Mass Media Group Media, Self Media 

Push Media Pull Media 

Paleo e Neo televisão Póstelevisão 

Broadcasting, Narrrowcasting Egocasting (Rosen), Hipertelevisão (Scolari), 
Nuevas televisiones (Cebrián Herreros), 
Webcasting29 
 

                                                

 
29 Conceito frequentemente utilizado pelos vários profissionais do mercado e não especificamente por 
investigadores.  
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Televisão Tradicional Televisão Online 

Gestão 

Gestão Vertical Gestão Horizontal 

Redacções isoladas Redacções em processos de Convergência, 
Integração e Fusão 
 

Tecnologias 

Plataforma analógica/digital Plataforma digital  

Ecrã único Multiecrã 

Emissão através de sinal hertziano e por 
cabo 

Emissão exclusiva através da net 

Tv estática Tv móvel 

Dispositivos associados: não existem Dispositivos associados: videocast, vidcast ou 
vodcast, videoblogues ou vloges 

Temporalidade sequencial (sincrónica) Temporalidade múltipla (assíncrona) 
 

Conteúdos 

Oferta de conteúdos em programação 
clássica 

Fragmentação da oferta de conteúdos a la 
carte 

Isolada 
Em Rede 
 

Público 

Orientada para o Colectivo – “nós” Orientada para o Individual – “eu” 

Tv audiências (massas) Tv pessoal 

Telespectador passivo Usuário activo 

Concentração do público de uma tv Fragmentação do público 

Televisor no centro da casa Televisor no centro da vida 

Isolada Colaborativa, Social 

Sociedade da Observação Sociedade da Conversação (Verdú, 2005) 

Zapping Navegação hipertextual 
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“Um portal é um local central para disponibilizar todos  

os tipos de informações a um público variado” 

Oracle, 2005 

CAPÍTULO 6 
PORTAIS, WEB 2.0 

E CICLOS DE PRODUÇÃO INFORMATIVA 

 

 

 

 

RESUMO 

O presente capítulo situa, em termos históricos, cada uma das concessionárias de 

serviço público, procurando fixar-se nos seus episódios estruturais, nomeadamente, os que 

revelam um maior vínculo de natureza política, pois são os que determinaram e determinam 

as opções de gestão e de orientação estratégica. 

Em ambos os casos, são apresentados dados que permitem, sinteticamente, 

caracterizar os mercados televisivos em Portugal e em Espanha, sendo incontornáveis os 

desafios que envolvem as dimensões online, bem como o mega desafio da televisão digital 

terrestre, ambições maiores de cada uma das operadoras. 

A contextualização sobre o novo paradigma de comunicação, assente em múltiplas 

estruturas tecnológicas e dinamicamente suportado por novas formas de sociabilidade, 

conduz a investigação a dois patamares fundamentais: enquadrar conceptualmente os 

portais de suporte a cada uma das cadeias televisivas e as suas novas abordagens teórico-

práticas. Por outro lado, é objectivo abordar a influência da Web 2.0 nos vários processos de 

organização de um espaço informativo (redacções). No final do capítulo, dispomos de 

informações que nos permitem situar, através de análise comparativa, quais as principais 

características existentes entre as redacções tradicionais e as desenhadas em processo de 

convergência digital.  
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6.1 Estudo de caso: o Serviço Público de televisão em Portugal - do 

dispositivo analógico ao digital 

Nascida sob o regime ditatorial de António Oliveira Salazar, a RTP regista nos seus 51 

anos de vida as tendências políticas e ideológicas dominantes, o papel central enquanto 

órgão massivo de comunicação público, a condição de ser um factor de mudança social30 e a 

sempre polémica função (nem sempre cumprida) de ser a concessionária audiovisual de 

Serviço Público do país. 

De um modo panorâmico, Arons de Carvalho (2009:15-40) situa as três fases do 

Serviço Público em Portugal, designadamente “A Era do Monopólio” – das suas origens na 

Europa à governamentalização e dependência do poder político; “O fim do monopólio e a 

era da concorrência” – compreende as várias transformações operadas no sector, o início da 

televisão comercial e o novo quadro concorrencial para a RTP; por último, “A transição para 

o digital” – assinala os desafios, oportunidades e obstáculos a um processo tecnológico de 

forte impacto político, tecnológico, financeiro e social. Por se tratar de uma periodização e 

análise de particular pertinência, foi tomada em consideração para a breve síntese que se 

pretende fazer sobre esta matéria.  

Dezassete anos sob uma ditadura, trinta e dois num contexto de uma democracia 

progressivamente amadurecida, a Rádio Televisão Portuguesa31 inicia, primeiro com Salazar 

e depois com Caetano um longo processo de proximidades e influências políticas na 

televisão 

“ (…) através dos seus boletins noticiosos regulares, foi o principal porta-voz da 

política do Estado Novo” (Cádima, 1995:19).  

                                                

 
30

 António Barreto em Nos 50 Anos da Televisão em Portugal – Quando Tudo Começou, reconstitui com detalhe 
o impacto da introdução da caixa mágica no nosso país - “A chegada da televisão mudou os horários. Mudou a 
vida em família. Mudou sobretudo as conversas do dia seguinte. Nas escolas, no Liceu, nos empregos, nos cafés 
e nas ruas falava-se do que se tinha visto na véspera. A comunidade local enriqueceu-se com assuntos vindos 
de fora. Os concursos, as charlas, as notícias, as peças de teatro, as variedades e o desporto passaram a fazer 
parte do quotidiano. Não pensávamos nisso, mas era assim por todo o país”. 
31

 1955 - Sociedade Anónima – SARL, com capital tripartido entre o Estado, emissoras de radiodifusão privadas 
e particulares.  
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Francisco Rui Cádima, num texto que assinala o 50º Aniversário da Televisão Pública 

Portuguesa, aponta a relação e a influência que Salazar mantinha com a caixa que acabava 

de dar os primeiros passos na história do país: 

“Con Salazar, la RTP mantuvo una línea editorial rigurosamente institucional, 
convirtiéndose en muestra privilegiada de la agenda protocolar del régimen y de sus 
figuras preeminentes. Sin embargo, la RTP nunca consiguió transformar al dictador en 
un líder carismático. Salazar cultivó una suerte de “telefobia” que lo mantuvo a distancia 
razonable tanto de las trivialidades tele-periodísticas como de la propaganda organizada 
en torno a su figura. En verdad, como fue reconocido, Salazar entró en la política como 
pudo haber ingresado en cualquier orden monástica. El dictador no utilizó la televisión 
como “instrumento” de su política, y su modo de gobernar desde el “retiro” de San 
Bento fue, sin duda, refractario al desempeño mediático” (Cádima,  2007b) 

. 

Embora as emissões tenham sido iniciadas a 7 de Março de 195732, com Salazar na 

liderança do regime, foi no entanto Marcelo Caetano quem reconheceu a importância deste 

meio de comunicação e se colocou frente às câmaras – “Fui o primeiro membro do governo 

a utilizar a televisão para expor ao país, em Junho de 1957, problemas de interesse geral. (…) 

Segui os primeiros passos da RTP com profundo interesse e até com entusiasmo. Não 

imaginava que, anos depois, como Chefe de Governo, esta me seria de tanta utilidade”  

(Caetano citado por Cádima, 2010c:57). Assinala o investigador que a par do sistema judicial, 

da censura prévia e do sistema colonial, a RTP foi um “instrumento de propaganda”, e um 

dos “eixos de manutenção do regime”. Joaquim Letria, ao referir-se ao livro RTP 50 Anos de 

História de Vasco Hogan Teves, constata tratar-se de uma obra que pesa “um quilo e 

duzentas de ditadura e um quilo e seiscentas de democracia” (Letria citado por Feio, 2007, 8. 

Nov.).  

A íntima relação entre o sistema político33 e as sucessivas administrações da televisão 

nacional regista, ao longo das mais de cinco décadas de existência, um intrínseco pendor de 

domínio e influência:  

                                                

 
32 Com o estatuto de Sociedade Anónima concessionária do Serviço Público de Televisão. 
33 Sinteticamente apresentam-se os principais momentos da história política de Portugal, do Estado Novo à 
actualidade, momentos sempre intimamente ligados à forma como a RTP tem sido conduzida ao longo dos 
anos: Salazar/Caetano (1957-1974), Governos Provisórios pós-25 de Abril (1974– 1976), Bloco Central (1976-
1985), Cavaco Silva (1985-1995), António Guterres (1995-2002), Governos sociais-democratas (Durão Barroso - 
2002-2004; Pedro Santana Lopes – 2004-2005),  José Sócrates (2005-…) 
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(1) Pós-25 de Abril – A TV foi a “grande tentação da política emergente” no pós 25 de 

Abril quando comandada por um “complexo caldo de militares, comunistas, 

esquerdistas revolucionários e socialistas [que] transformaram a RTP num campo de 

batalha das suas estratégias político-partidárias”. Foi o momento de mudança do 

estatuto da empresa concessionária da radiotelevisão através do processo de 

nacionalização e da sua consequente transformação em empresa pública 

Radiotelevisão Portuguesa, pelo Decreto-Lei n.º 674-D/75, de 2 de Dezembro. 

(2) Década de 70 – Os esquemas de “instrumentalização” sucederam-se entre a 

Revolução dos Cravos e a Aliança Democrática, circunstância em que os “mecanismos 

de censura e o “aparato ideológico de Estado” se manifestaram de múltiplas formas. 

Na cronologia dos factos, os governos de Mário Soares e também do Bloco Central, os 

dispositivos instrumental e institucional estiveram de tal forma próximas o que veio a 

traduzir-se num período de forte conflitualidade. Vai ser apenas no final da década de 

70 que se assinala a estabilização da democracia em Portugal e que, 

consequentemente, obteve efeitos positivos no apaziguamento de conflitos no interior 

da RTP, proporcionando um enquadramento favorável à sustentação económica e 

laboral.  

(3) Décadas de 80/90 – O início dos anos 80 fica marcado pela introdução de emissões a 

cores (1980) e o começo do processo de internacionalização do operador que 

extravasa fronteiras com a implantação em 1992 da RTP – Internacional. Em termos 

políticos seguiram-se as legislaturas de Cavaco Silva com a “liberalização da televisão” 

e o consequente fim do “monopólio estatal” – o fim da paleo televisão, na expressão 

de Umberto Eco (1985). Em Outubro de 1992 e Fevereiro de 1993, SIC (Sociedade 

Independente de Comunicação) e TVI/Quatro (Televisão Independente) inauguram as 

emissões regulares, transformando-se nos dois projectos audiovisuais comerciais, 

concorrentes da TV estatal. Nesta breve contextualização importa referir que em 1992 

a RTP é transformada em Sociedade Anónima de capitais exclusivamente públicos – a 

Radiotelevisão Portuguesa, S.A e sublinhar a importância estratégica da assinatura, em 

Março de 1993, do Contrato do Serviço Público de Televisão. Assim, a concessionária 

do Serviço Público de TV encontra na legislação as condições respeitantes ao 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_Dezembro
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pagamento de indemnizações compensatórias, via Orçamento de Estado, pela 

especificidade das suas funções. Outro aspecto de particular relevo, neste período de 

assinaláveis mudanças, prende-se com o fim da taxa televisiva, sendo que a partir 

deste momento a televisão estatal passa a estar também dependente das receitas 

publicitárias. 

Com as alterações anteriormente referidas iniciou-se, nos anos 90, com particular 

incidência na segunda metade deste período, uma luta sem tréguas entre a operadora 

pública e as estações privadas. As questões que envolvem o Serviço Público de televisão em 

Portugal encarniçaram a discussão sobre a tirania dos números ao invés da aposta na 

qualidade dos produtos televisivos, a conquista de telesespectadores ao invés da 

diferenciação entre uma televisão de natureza pública e os recentes projectos comerciais -   

ao monopólio do Estado sucede a ditadura das audiências nos anos 90  A maximização das 

audiências, numa perspectiva centrada ostensivamente na audiometria, passou a constituir 

a medida padrão para avaliar o sucesso ou o insucesso dos vários projectos televisivos.  

Neste contexto, Manuel Pinto assinala que “no período aqui considerado [segunda 

metade da década de 90], prosseguiu e, de algum modo,  adensou-se o debate sobre o 

sentido de um serviço público de televisão” (2000:20), fortemente condicionado pela crise 

que a empresa atravessou. É num ciclo de franca instabilidade que a RTP manifesta lógicas 

ambíguas face às suas obrigações. Refere Luís Oliveira Martins que é evidente 

“uma aposta declarada em critérios de eficiência empresarial e de 

desregulamentação e a manutenção de um sector público de televisão pesado e 

pouco eficiente” (2006:94). “Privada das receitas da taxa da televisão e pressionada 

por objectivos de eficiência, a televisão pública portuguesa (tal como a dos outros 

Estados-membros da EU) adoptou grelhas de oferta de programas fortemente 

comerciais, descurando várias vezes o seu estatuto de prestador de serviço público. 

E pode-se dizer que esta situação configurou um cenário em que a RTP acabou por 

não agradar “nem a gregos nem a troianos”, constata Luís Oliveira Martins 

(2006:94). 

É com este pano de fundo que Arons de Carvalho assinala “As crises de influência e 

de legitimidade” da operadora pública que se traduzem na perda de influência social (por via 

da fragmentação das audiências e pelo protagonismo crescente de cada um dos 
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utilizadores); a perda de influência no mercado audiovisual (por via da concorrência de 

empresas, grande parte multinacionais, bem como de empresas de telecomunicações). O 

autor assinala ainda a perda de legetimidade, traduzindo-se numa crise de identidade que as 

concessionárias estão longe de superar – doravante emerge uma “dupla legitimidade – pela 

popularidade e pela qualidade – face a um panorama televisivo e multimédia com uma 

oferta tão diversificada e apelativa”(2009:156).   

Já em plena legislatura socialista (2000), liderada por António Guterres, é criada a 

holding Portugal Global, SGPS, S.A, (Sociedade Anónima de capitais exclusivamente públicos) 

que pretendia gerir as participações do Estado na RTP, na RDP e Lusa Agência de Notícias. A 

união duraria três anos, tendo sido desfeita em 2003, aquando da reestruturação do sector 

empresarial do Estado na área do audiovisual, passando, com poderes muito limitados a 

designar-se por “Viver Portugal”. A RTP S. A., Sociedade Anónima de capitais exclusivamente 

públicos, transformou-se numa nova sociedade gestora de participações sociais, 

denominada Rádio e Televisão de Portugal, SGPS, S. A. que passa a incluir, num só grupo, 

quatro entidades operacionais:  

- RTP – Radiotelevisão Portuguesa que difunde a televisão; 

- RDP – Radiodifusão Portuguesa que difunde a rádio; 

- RTP Meios de Produção dedicada à produção interna; 

- Media Parque, estrutura gestora das instalações.  

A Rádio e a Televisão públicas anteriormente eram entidades jurídicas 

independentes. Por essa altura foi ainda criada uma sociedade anónima de capitais 

exclusivamente públicos designada Radiotelevisão Portuguesa – Serviço Público de Televisão, 

S. A. 

Ao longo de todo este processo de mudança, os defensores do serviço público de 

televisão foram assinalando sucessivas falhas da concessionária, traduzidas em aspectos 

diferenciados tais como a 

“diluição dos apoios da RTP à ficção nacional, a marginalização da programação 

cultural e o peso cada vez menor da expressão das minorias” (Martins, 2006: 95). 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ag%C3%AAncia_LUSA&action=edit&redlink=1
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Alicerçando-se em Vasconcelos, Luís Oliveira Martins sintetiza que se observa 

“um desleixo dos sucessivos governos, um endividamente constante da empresa, 

um adiamento das decisões estratégicas que impediram a RTP de se reestruturar, 

de mudar de instalações ou de investir, como devia, em canais temáticos e na 

sociedade da informação (…) o caos legislativo em matéria de regulação, e a 

desorientação da programação do Canal 1 durante toda a década de 90” 

(Vasconcelos citado por Martins, 2006:95). 

A este cenário acresce, no entender de Helena Sousa e Luís António Santos uma 

questão delicada que se prende com a avaliação do serviço prestado. Constatam os autores 

a seguinte ambiguidade: 

“O Estado entende ser ele próprio o melhor garante do cumprimento dessa 

“missão” de Serviço Público. Compete, portanto, à RTP ‘ser’ um Serviço Público de 

Televisão e compete ao Estado garantir que a RTP ‘é’, de facto, um Serviço Público 

de Televisão” (Sousa e Santos, 2003:16). 

A diversidade e profundidade da paisagem audiovisual deste período 

consubstanciam-se ainda num conjunto de alterações das quais se destacam a tendência 

para o “aligeiramento da informação e o seu cruzamento com lógicas de entretenimento”. 

Manuel Pinto refere o fenómeno de “espectacularização da informação nos vários 

simulacros de referendo, no recurso frequente ao fait-divers e na utilização de imagens 

chocantes não imprescindíveis à avaliação da importância das notícias pelos cidadãos” (Pinto 

citado por Martins, 2006:95). Apesar das situações referidas e que progressivamente têm 

acentuado um certo modelo de televisão, Pinto também reconhece que a televisão, e em 

particular o jornalismo, acentuou uma vertente claramente positiva ao apostar e 

incrementar a “capacidade de denúncia, o investimento no jornalismo de investigação e a 

produção de documentários de grande qualidade” (Pinto citado por Martins, 2006). 

Por seu lado, Felisbela Lopes constata que “o aparecimento dos canais privados de 

televisão veio quebrar uma agenda televisiva institucionalizada, construída pelas fontes 

oficiais que pululam à volta do poder instalado em Lisboa” (2000:91). A autora identifica, 

entre outras, alterações significativas ao nível dos alinhamentos, na introdução de espaços 

temáticos e no reforço de visibilidade do cidadão anónimo. 
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Nos mutantes dias do novo século os desafios ao Serviço Público de televisão, 

consubstanciam-se em integrar as virtudes da herança passada com os novos reptos 

tecnológicos e, por consequência, de grande impacto social – “El mayor desafío para la RTP 

es, fundamentalmente, reunirse con lo mejor de su pasado. Se trata de que la RTP 

reencuentre la osadía e inteligencia de hacer televisión, preparando de esta forma su 

migración para la era digital” (Cádima, 2007b). Acrescenta ainda o investigador que “Los 

años que vendrán son años de una mayor exigencia en el desempeño de los servicios 

públicos en Europa – en relación con la calidad, la accountability y el escrutinio de la 

ciudadanía – y Portugal, ciertamente, no escapará a la regla” (2007b).  

As múltiplas alterações no processo histórico da RTP, que tivemos oportunidade de 

registar anteriormente, conduzem ao questionamento sobre o seu papel enquanto 

concessionária, enquadrada por uma componente tecnológica e social que pressiona à 

refornulação do seu conceito e matriz. Arons de Carvalho é peremptório ao afirmar que 

“ (…) O serviço público não deve permanecer acantonado na sua oferta tradicional. 

No momento em que as próprias instancias europeias se referem a um serviço 

público de media, representando o pleno aproveitamento das potencialidades 

tecnológicas, a RTP deverá igualmente seguir esse caminho, entendendo a 

universalidade, conceito tão inseparavelmente associado à origem do serviço 

público, com um imperativo para a sua presença nas diferentes plataformas e as 

consequentes disponibilidade e acessibilidade de conteúdos e serviços” (2009:427). 

Esta capacidade de adaptação aos desafios da era digital, por parte da operadora 

portuguesa, é vista por Arons de Carvalho, como um processo claramente 

condicionado, não só por limitações financeiras, mas pela histórica falta de 

consenso entre a classe política sobre qual o papel do serviço público de televisão. 

Daí que, o político e investigador remate o seu trabalho de doutoramento neste 

domínio com uma constatação de grande realismo – “Se existe uma clara linha de 

continuidade na história do serviço público de televisão, desde 1974, ela consiste 

na controvérsia, quer na classe política, quer na própria Comunicação social, em 

torno da RTP, desde os seus modelos de governação e de financiamento até ao seu 

papel na era digital” (2009:427). 

Na opinião de Arons de Carvalho, “A adaptação da RTP às exigências e beneficios da 

era digital decorreu muito mais de sucessivos impulsos gerados na própria empresa, 
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percorrendo um caminho paralelo às suas congéneres europeias, do que de uma estratégia 

global do poder político ou da própria empresa” (2009:219). 

De acordo com o documento Présence et stratégies des médias de service public sur 

les services numériques (IMCA), a RTP tem apostado em três princípios fundamentais para a 

sua estratégia numérica: “(i) développer les contenus multisupports afin de rationaliser les 

coûts, (ii) ces nouveaux programmes doivent promouvoir l’interactivité, (iii) surtout, offrir 

aux 220 millions de lusophones, répartis sur les cinq continents, des contenus de qualité afin 

de rassembler les différentes communautés” (International Media Consultants Associés 

[IMCA], 2008, 1 juil.:133). O mesmo relatório sublinha a utilização de alguns instrumentos 

como oportunidades para o desempenho das suas actividades de concesssionária – “La RTP 

voit ainsi dans le numérique une opportunité de renforcer le lien social de la communauté 

lusophone via une stratégie d’ouverture internationale. Le numérique est un outil qui sert la 

mission du service public” (2008, 1 juil.:133). 

A RTP, Rádio e Televisão de Portugal é hoje uma operadora com nove canais de 

programação distinta, plataformas variadas e públicos-alvo diversificados. 

Esquematicamente, apresenta-se a configuração da actual concessionária através da 

nomenculatura dos canais em que opera: 

Canais Nacionais Generalistas 

 

RTP1 – Constitui o canal principal da operadora tendo sido 
fundado a 7 de Março de 1957, com o início das emissões 
regulares; 

 

RTP2 – Iniciado em 1968, em regime experimental e circunscrito 
à região de Lisboa, sofreu uma alteração de denominação em 
2004, tendo temporariamente sido apelidado de “2”. Retomou a 
designação original em 2007. Assume-se como um canal 
orientado para as questões culturais, do conhecimento, 
conteúdos europeus e também programação dedicada às 
crianças;  

Canais Regionais Generalistas 

 
RTP Madeira – 6 de Agosto de 1972 – Canal da Madeira 

 
RTP Açores – 10 de Agosto de 1975 – Canal dos Açores; 
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Canais Internacionais 

 

RTP – Internacional – 10 de Junho de 1992 – Canal dedicado às 
comunidades portuguesas fora de Portugal; 

 

RTP – África – 7 de Janeiro de 1998 – Canal dedicado às 
comunidades lusófonas como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique e São Tomé e Príncipe. 

Canais por Cabo 

 
RTP N34 – Canal por cabo de informação e de magazines;  

 
RTP Memória35 – Canal por cabo dedicado a programas antigos. 

Canal Multimédia 

 
RTP Mobile36 – Canal dedicado a plataformas móveis de comunicação. 

Canal externo 

Canal Youtube da RTP37 (Março de 2006) 

 

Canal SAPO da RTP (Julho de 2007)38 

 

                                                

 
34

 Junho de 2004, sucedendo à extinta NTV. Fonte: Planeta RTP: números e conteúdos 2004; p.36, Abril 2005 
35 Outubro de 2004 (Planeta RTP: números e conteúdos 2004; p.42, Abril 2005). Emissões experimentais a 
partir de 4 de Outubro de 2004 (fonte: Planeta RTP: números e conteúdos 2005; p.50, Julho 2006). emissões 
regulares a partir de 6 de Dezembro de 2004 (fonte: Livro RTP 50 anos de história, p.381) 
36 Setembro de 2006 (Planeta RTP: estatísticas e conteúdos 2006; p.60, Julho 2007) 
37 2007 – Planeta RTP 2007, p. 60; RTP 50 Anos de história, p.383. Este canal pode ser consultado em  
http://www.youtube.com/rtp 
38  Planeta RTP 2007, p.60. Este canal pode ser consultado em http://videos.sapo.pt/rtp/  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9-Bissau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_e_Pr%C3%ADncipe
http://www.youtube.com/rtp
http://programas.rtp.pt/canais-tv/rtpn/perfil.php?can
http://programas.rtp.pt/canais-tv/rtpmemoria/perfil.php?can
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Figura 17 – Organigrama RTP 
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Quadro 9 – Síntese das datas mais significativas na história da RTP 

1956 
Feira Popular – Emissões experimentais  
“Vai o povo de Lisboa tomar o primeiro contacto com uma das maiores invenções que até hoje o 
Mundo viu”. 
1957 
Início das emissões regulares da RTP a 7 de Março de 1957. Reportagem sobre a visita de Isabel II a 
Portugal (Fevereiro) – “Cheios de ambição de fazer o melhor, todos davam tudo para captar o 
momento, o gesto, o sorriso, o grande plano, a multidão, a lágrima no olho, o colorido do ramo de 
flores (filmávamos a preto-e-branco), o grito que não se ouviria jamais (não tínhamos captação de 
som).”, Hélder Mendes, Repórter RTP 
1968 
Nascimento da RTP2. Sofreu uma alteração de denominação em 2004, tendo temporariamente sido 
apelidado de 2:. Retomou a designação original em 2007.  
1972 
Início das emissões da RTP Madeira (6 de Agosto).  
1975 
Início das emissões da RTP Açores (10 de Agosto).  
1980 
Festival RTP da Canção de 1980, o primeiro programa emitido a cores em Portugal (7 de Março). 
1991 
É abolida a taxa da televisão 
1992 
 Início da RTP – Internacional (10 de Junho) 
É registado o domínio rtp.pt a 28 de Maio 
1995 
Estreia do site da RTP em Novembro de 1995 
1997  
Início das emissões regulares em teletexto 
1998  
Início do site da RTP 
1998 
Início da RTP – África (7 de Janeiro) 
1999  
Serviço de legendagem de teletexto dirigido a pessoas com necessidasdes especiais (1999) 
2003 
Em Março é assinado o Contrato de Concessão Especial de Serviço Público de Televisão 
2004 
O novo site da empresa reúne, de forma integrada, a oferta de conteúdos de rádio e televisão. 
2004 
A 31 de Março a Rádio e Televisão de Portugal inauguram a sua sede na Avenida Marechal Gomes 
da Costa, em Lisboa.  
2004 
Início da RTP N Canal (31 de Maio) tendo sucedido à extinta NTV  
2004 
Início do canal por cabo RTP Memória (4 de Outubro) 
2006 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_RTP_da_Can%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1980
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Início do Canal Youtube da RTP (Março de 2006) 
2006 
Início da RTP Mobile. Canal dedicado a plataformas móveis de comunicação (27 de Junho). Desde 27 
de Julho de 2007 emite 24 horas diárias.  
2006 
Início do Canal SAPO da RTP (Julho) 
2006 
Designando o Provedor do Telespectador (Abril) que estreia o programa “A Voz do Cidadão” 
(Setembro) 
2007 
Comemorações dos 50 anos da RTP 
2009 
Portugal Telecom promove o lançamento da Televisão Digital Terrestre (29 de Abril) 
2011  
Arranque da TDT – Televisão Digital Terrestre  

Fonte39: Elaboração própria 

Mercado televisivo em Portugal 

O mercado de televisão em Portugal, sinteticamente, possui as seguintes 

características: 

 Gira em torno de quatro grandes operadores – RTP (RTP1 – 23,8%; RTP2 – 5,6%), TVI 

(30,5%), SIC (24,9%); 

 A TV pública compete com o sector privado na conquista de publicidade; 

 A RTP1 tem uma programação generalista de âmbito nacional com uma penetração de 

quase 100%; 

 A RTP2, apesar de ser generalista tem um pendor cultural e complementar aos 

conteúdos do canal principal; 

 A RTP recebe do Estado uma indemnização compensatória anual pela prestação do 

Serviço Público de Televisão e fica obrigada a cumprir as  obrigações de carácter 

qualitativo expressas no contrato. Por outro lado, o Estado limita o tempo destinado à 

                                                

 
39 Fontes consultadas para a elaboração desta tabela: “Breve Retrospectiva Histórica do Operador de Serviço 
Público – RTP – Radiotelevisão Portuguesa” (documento cedido pelo Centro de Documentação da RTP e 
enviado por e-mail a 25.03.2009); Exposição RTP 50 Anos – A Caminho do Futuro – Centro Museológico da 
Rádio e Televisão (documento cedido pelo Centro de Documentação da RTP e enviado por e-mail a 25.03.2009) 
Meios & Publicidade (1 de Janeiro de 2009); Azul: RTP Newsletter (Edições: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); Planeta 
RTP 2004, 2005, 2006, 2007, 2008; Teves, Vasco Hogan , RTP 50 Anos de história (versão electrónica em 
http://ww2.rtp.pt/50anos/, consultada em 22.03.2009) 



 

257 

 

publicidade (6m na RTP1 e 0 na RTP2, contra os 12 minutos possíveis para os restantes 

operadores comerciais) e indemniza a empresa no valor da  perda. 

 A televisão por cabo é distribuída pelas empresas Zon (TVCabo), Meo (Portugal 

Telecom) e Cabovisão (Cogeco Cable); 

 O processo da TDT tem início previsto para Janeiro de 2012, devendo estar concluído 

em Abril do referido ano. (Deloitte, 2004) 

6.2 Estudo de caso: o Serviço Público de televisão em Espanha – do 

dispositivo analógico ao digital 

Por ocasião dos 50 anos da televisão em Espanha, multiplicaram-se as 

comemorações, testemunhos dos seus obreiros e textos científicos que procuraram, em 

múltiplas dimensões, mostrar e reflectir sobre a realidade da operadora audiovisual do 

Estado. Face a discursos agarrados a um pretenso passado glorioso, Bustamente diz não 

haver motivos para dourar uma pílula que não tem conseguido curar a tv pública de 

enfermidades crónicas – “El relato histórico de las vicisitudes de la radiotelevisión pública en 

España deja claro que no hay posibilidad de nostalgias – no siquiera en medio de 

aniversários redondos de medio siglo – sobre una supuesta y maravillosa edad de oro que 

debamos añorar” (2006a:259). 

Com matizes muito diferenciadas apresentam-se algumas das edições que foram 

publicadas durante o ano de 2006: Las cosas que hemos visto (RTVE e Universidade Carlos III 

de Madrid), Religión Catódica (Yolanda Veiga e Isabel Ibáñez), La manipulación en televisión 

(Alicia G. Montano), Radio y Televisión en España (Enrique Bustamente), 50 Anos de TVE 

(Lorenzo Dias) e La Televisión en España (José Carlos Rueda Laffond e María del Mar 

Chicharro Merayo).  

Procurando sistematizar ideias essenciais, a abordagem ao estudo de caso fixa 

algumas das principais reflexões que assinalam mais do que o registo de uma efeméride, 

aspectos de natureza histórica, analítica e crítica da tv pública espanhola. Justamente, os 

aspectos que envolvem a sua missão de Serviço Público apresentam-se como dominantes 

nos discursos que seguidamente se apresentam e o olhar que se debruça sobre a realidade 
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da RTVE ao longo das suas cinco décadas de história confunde-se com as ideologias políticas 

instaladas40.  

A primeira etapa, fixada por Cármen Caffarel entre 1956 e 1980, constitui o momento 

em que as suas estruturas e funcionamentos estiveram sujeitos às dinâmicas do regime. A 

TVE assume, a partir de 1976, um papel essencial no processo de democratização na 

transição política, registando-se em 1980 a aprovação do Estatuto da Rádio e Televisão. Tais 

alterações consubstanciaram-se na adaptação da RTVE a um “nuevo contexto democratico y 

constitucional” (2007a:156). 

Esta longa etapa da história da televisão espanhola, ficou caracterizada pelo 

monopólio absoluto do cenário audiovisual que encontrou o seu epílogo em 1984, data em 

que entrou em vigor a Lei do Terceiro Canal e se abriu o espectro das televisões 

autonómicas. 

Cebrián Herreros considera que “Durante sus primeros 29 años fue la imagen de la 

dictadura franquista, la cual empapó la información y programación con su ideologia y la usó 

como exaltación del Régimen y ocultación de la realidad concreta de la sociedad, además de 

los contextos extranjeros desfavorables” (2007). Esta constatação, longe de ser um 

comentário isolado, assume uma posição de tarnsversalidade face aos testemunhos 

produzidos, como o de Manuel Paéz ao constatar o uso sistemático da cadeia televisiva 

pelos sucessivos governos, assinalando vários erros e incapacidades 

“ (…) la utilización política de la cadena en beneficio de los distintos gobiernos, la 

inexistencia de un sistema de financiación viable (que ha conducido a un 

endeudamiento permanente) y la incapacidad de Televisión Española (TVE) para 

adaptarse a los distintos cambios del sector” (2007). 

Mas a alteração capital acontece em 1988 com a entrada em vigor da Lei da Televisão 

Privada. Por esta altura o panorama sofre profundas alterações, observadas deste modo por 

Carmen Caffarel 

                                                

 
40 Enrique Bustamante (2006) fixa cinco períodos políticos que correspondem a cinco momentos de influência 
directa na condução dos destinos da televisão pública: Franquismo (1939-1975), Transição (1975-1982), 
Período Socialista (1982-1996), Governos Populares (1996-2004) e Governos de Rodríguez Zapatero (2004-
2006). 
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“El pluralismo se instalaba en un ámbito en el que, en España, sólo había actuado la 

iniciativa pública y se abría paso una etapa radicalmente nueva en la que ya no 

habría tarta publicitária única, ni audiencias unívocas, ni garantía de 

autofinanciación vía ingresos publicitarios” (2007a:157).  

Esta etapa da televisão espanhola é ainda encarada como a fase da 

“diversidad televisiva, también de la pluralidad de la oferta tanto en contenidos 

como en información y, por derivación, la etapa que obligava a la industria 

audiovisual española (no sólo a las televisiones existentes o a las recién nacidas) a 

la búsqueda de nuevos caminos, de nuevas formas de producción” (2007a:157).. 

As alterações fomentaram a diversidade do Serviço Público de televisão já que até 

2004 nasceram a TVE Internacional, os canais temáticos Canal 24 Horas e a difusão 

programática através do cabo e satélite. A ausência de um plano financeiro que 

compensasse a perda das verbas publicitárias, com os inevitáveis agravamentos dos défices, 

trouxeram tremendos problemas à administração da TVE. Desde essa altura que a 

Corporación RTVE se empenhou em introduzir alterações fundamentais que, entre outros 

aspectos, se centraram na 

“renovación tecnológica, o a la falta de eficiencia y de eficácia en la prestación del 

servicio público o a la inexistência de mecanismos de atención a los derechos 

delespectador” (2007a:158).  

Em 2006, ano do cienquentenário da TVE, surgem os canais Cuatro e a Sexta, que 

transmitem em sinal aberto e em analógico para quase todo o território nacional tendo 

surgido também nesta altura os operadores autonómicos de Aragão e Múrcia. Estremadura 

e Astúrias iniciam as suas emissões regulares e desde o fim de 2005, quase nove milhões de 

pessoas acedem ao serviço de TDT que progressivamente se vem consolidando. Por essa 

ocasião Caffarel considerava que a TVE “produce, programa y emite en un ecosistema 

televisivo enormemente complejo al que podríamos calificar de opulento en términos de 

oferta” (2007a:159).  
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Ao longo de mais de 5 décadas de existência, a RTVE consolidou e diversificou a 

seguinte oferta televisiva41:  

Imagem Institucional 

Novo logo da TV Espanhola Novo logo da Web da RTVE 

  

Canais Generalistas Nacionais 

 

La Primera (1957) 

 

La 2 (1966) 

Canal Internacional 

 

TVE Internacional (1989) 

Canais temáticos 

Nascidos de forma a complementar a plataforma clássica da oferta da TVE, os canais 

temáticos (sinal codificado via cabo/satélite) tiveram um forte incremento a partir de 1997 

mas cedo foram reestruturados, apresentando hoje uma configuração completamente 

diversa do seu início. Parte deles foram abolidos, outros integrados em canais existentes, 

enquanto outros nasceram com projectos de raiz. Seguidamente, contextualiza-se a 

realidade dos canais temáticos na televisão espanhola. 

                                                

 
41 A esta lista junta-se a descrição pormenorizada de Caffarel – “(…)contamos con dos canales públicos 
estatales, com cuatro canales privados estatales, com diez y ocho canales públicos autonómicos, todos ellos en 
analógico; com veintitrés canales públicos y privados emitiendo por TDT; com una plataforma de pago de 
televisión por satélite; com más de mil emisoras locales de televisión, públicas y privadas; com redes de 
distribuición por cable mediante pago; con redes de distribuición por ADSL, también mediante pago y, por 
último, canales internacionales de TV por satélite” (2007:159) 



 

261 

 

 

Canal Alucine (1997 – 2000) - Inspirado inicialmente no programa do 
canal La 2 Alucine, tinha como programação específica o cinema, séries 
de terror e ficção científica. Teve início a 15 de Setembro 1997 (a par 
do Alucine e do Nostalgia) e, por razões financeiras, desapareceu em 
Setembro de 2000. Integrado na La 2 TVE 

 

Cine Paraíso (1997 – 2000) - Cinema clássico e séries históricas de 
televisão constituem a base da sua programação. A redução de custos 
em 2000 ditou o seu encerramento. Integrado na La 2 TVE  

 

Canal Nostalgia (? – 2005) - Baseado nos arquivos históricos da RTVE, o 
Canal Nostalgia revisitava programas e séries de produção própria, 
acontecimentos informativos e festivais musicais, entre outros. 
Terminou em 2005. Integrado no Clan TVE. 

 

TVE 50 Años (2005 – 2007) No dia seguinte ao desaparecimento oficial 
do Canal Nostalgia, em Novembro de 2005, nascia com a mesma 
configuração o Canal TVE 50 Anos. Diferenciava-se do anterior pela 
redução do horário de emissão e pela programação temática. A 1 de 
Janeiro de 2007 terminaram as suas emissões. Integrado no Clan TVE. 

 

Clásico – Canal Clásico (1994) 

 

Tdp – Teledeporte – Canal dedicado à informação desportiva, e em 
particular ao futebol (1994) 

 

Docu – Docu TVE (1994) 

 

24 Horas – Definido como Canal “todo noticias”. (1997) 

 

Clan TVE – Canal com programação dedicada à infância. (2005) 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_2
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Canais Autonómicos (por ordem de criação)42 

 

Euskadi (1982) 

 

Catalunha (1982) 

 

Galiza (1984) 

 

Andaluzia (1988) 

 

Comunidade Valenciana (1988) 

 
Comunidade de Madrid (1989) 

 

Canárias (1999) 

 

Castela e La Mancha (2000) 

 

Aragão (2005) 

                                                

 
42 Estes são canais regionais que emitem em âmbito autónomo, sendo geridos por cada um dos governos das 
13 Comunidades Autónomas. Apenas 3 provincias não possuem estações televisivas: Cantábria, La Rioja e 
Navarra, juntamente com as cidades de Ceuta e Melilla (África) recebendo, todavia, o sinal de Radio e Televisão 
da Andaluzia. Foi com o Governo de Felipe González que estes canais surgiram, tendo por enquadramento a Lei 
do Terceiro Canal de Televisão. Era objectivo político criar um terceiro canal de televisão em Espanha com 
representações em cada Comunidade mas a pressão dos vários governos autónomos acabou por vingar, 
terminando o monopolio da TVE. A ETB 1, televisão autónoma basca, foi a primeira a emitir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_auton%C3%B3mico#Castilla-La_Mancha#Castilla-La_Mancha
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Astúrias (2005) 

 

Estremadura (2005) 

 

Ilhas Baleares (2005) 

 

Região de Murcia (2005) 

 

Castela e Leão (2009) 

Fonte: Elaboração própria43 

Canais Temáticos em TDT (Desde 30 de Novembro de 2005)  

 

TVE 1 

 

TVE 2 

 

Clásico TVE 

 

Teledeporte TVE 

                                                

 
43 Fontes de informação para obtenção dos logótipos institucionais:  
http://www.summa.es/html/eng/26_p.php?proyecto=26&seccion=96; 
http://www.lyngsatlogo.com/tvcountry/es_1.html, http://www.brandsoftheworld.com/ 
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Docu TVE 

 

24 Horas TVE 

 

Clan TVE 

Fonte: Elaboração própria 

Canal externo 

Canal Youtube da RTVE 
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Figura 18 – Organigrama RTVE 

 

Fonte: RTVE 
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A introdução num primeiro momento de canais autonómicos (1982) e o 

aparecimento dos operadores privados (1990) provocaram a fragmentação do mapa 

audiovisual, o reforço do pluralismo e a perda do poder da televisão estatal. Tais factos 

obrigaram, no entender de Cebrián Herreros, a “(…) ampliar y equilibrar más la información 

y reducir la manipulación a formas más sibilinas (Telos, 2007).  

Assumem particular relevo as constatações de que mesmo os governos mais 

recentes, e as novas configurações da RTVE, entretanto transformada em Corporación 

Radiotelevisión Española (Janeiro de 2007) manifestam tremendas dificuldades em 

operacionalizar com eficácia, transparência e rigor os principios do Serviço Público.  Facto 

que pode ser exemplificado, nomeadamente no testemunho de Teresa Fernandéz de la Veja 

Sanz, no prefácio da obra Hacia la Radio Televisión Española, ao sublinhar a necessidade  

Cármen Caffarel, Directora Geral da Radiotelevisión Española (2004-2007) e primeira 

Administradora da nova Corporação (2006-2007) defendia o seguinte ponto de vista:   

“La recuperación de la credibilidad de los informativos; la calidad en la 

programación; algunas medidas para fomentar la austeridad en lo económico, 

entre ellas la implantación de la contabilidad analítica, hasta entonces inexistente; 

la defensa del modelo europeo del servicio público de radio-televisión, frente al 

modelo americano, meramente testimonial; la petición de liderazgo en la 

implantación de la Televisión Digital Terrestre; la búsqueda de fórmulas para salvar 

los fondos documentales, patrimonio audiovisual de los españoles; medidas de 

control democrático como la creación del Defensor del telespectador y radioyente 

o el Código de Autorregulación; la firme voluntad de servicio público en las 

funciones de informar, educar y entrever asignadas a los medios; la petición de 

consenso a todas las fuerzas políticas para abordar la reforma de Radiotelevisión 

Española y la elección del Consejo de Administración, son, entre otras, cuestiones 

que se abordan en estas líneas” (2007a:17). 

Entre os princípios enunciados por quem teve na televisão espanhola 

responsabilidades de gestão, contrapõe-se o discurso crítico de quem não reconhece no 

produto final um exercício integral da função pública nos meios de comunicação social 

estatais. 
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“Seguimos sin tener una auténtica televisión pública al servicio de todos, incluidos 

los que piensen o tengan una sensibilidad política, económica, social, educativa y 

cultural diferente a la de los gobiernos, lo cual provoca su utilización permanente 

como arma arrojadiza entre los partidos políticos” critica Cebrián Herreros (2007). 

Pelo exposto, verifica-se que é fundamentalmente ao nível das influências políticas 

na gestão da tv e na forma como economicamente a operadora tem sido gerida que se 

aponta a principal bateria de críticas. 

“Desde el punto de vista económico, la Televisión Española pasó de una fase de 

generación de beneficios por ser la única que imponía las reglas en el mercado 

publicitario de la televisión, a otra en la que entabló la batalla por mantener la 

audiencia a cualquier precio y aumentar la financiación” (2007), sustenta Cebrián 

Herreros. 

Para o autor citado, a TVE deixou-se enredar por caminhos que provocaram a sua 

deterioração identitária com danos imensos nas suas atribuições de operadora pública:  

“En este proceso de deterioro ha ido perdiendo la noción de servicio público hasta 

llegar a una situación insostenible. En lugar de ser mar de todas las corrientes 

políticas, se ha convertido en afluente de la política del gobierno. Ha perdido el 

liderazgo de referencia social, siguen incrementándose sus costes de producción y 

de difusión y, en consecuencia, el endeudamiento, han descendido sus audiencias y 

todavía falta por llegar el reajuste televisivo más fuerte por la presencia de nuevos 

canales generalistas, de otros temáticos y del despliegue de la cibertelevisión o 

IPTV a la carta y de la televisión móvil que repercutirán aún más en todos sus 

puntos débiles (2007)”. 

A configuração da TVE na nova Corporación RTVE, resultante do trabalho realizado 

pelo “Comité de sábios” (2005), e (parcialmente) plasmada na mais recente legislação, não 

convence Cebrián Herreros que aponta as falhas que considera mais gritantes: 

“Estamos ante un panorama que quiere corregirse con su refundación 

convirtiéndola de Ente Público en una Corporación, pero cuyos males siguen 

estando presentes en la raíz de su planteamiento: en el viciado inicial por la 

manera política de elegir a los Consejeros de Administración y, entre ellos, al 

Presidente, mediante un reparto según cuotas de partidos y parcialmente 

sindicales; en el sistema de financiación con buena voluntad de solución, pero de 

escaso realismo; en el sometimiento a la tiranía de la audiencia a la que se verá 
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cada vez más subyugada al implantarse una mayor competitividad en el mercado 

televisivo, y en la pérdida de casi la mitad de su capital humano con mayor 

experiencia” (Cebrián Herreros, 2007). 

As considerações, maioritariamente críticas face ao modo como a televisão pública 

espanhola tem sido influenciada pela esfera governamental, pelo modo como têm sido 

utilizados os dinheiros do erário, bem como as dificuldades em conviver com os operadores 

privados traduzem um mal-estar que também Manuel Paéz assinala 

“(…) crear una televisión pública independiente, con una presencia fuerte en el 

mercado, vocación de servicio público y un sistema de financiación que permita su 

viabilidad económica. Este último apartado se convierte en una de las piezas clave 

del modelo, junto con la independencia del poder político, para saber si realmente 

se apuesta por una cadena pública equiparable al resto de las europeas” (2007). 

Mais do que fixar as celebrações inerentes aos cerimonais, importa reter a 

necessidade de efectuar um exacto balanço e contas do que tem sido o trabalho 

desenvolvido pela Rádio y Televisión de España. De onde vem, para onde vai, são as 

inquietações de quem observa a operadora pública audiovisual com responsabilidades na 

prestação de um efectivo Serviço Público 

“Televisión Española viene de un mal pasado dictatorial, de un pobre proceso 

democrático interno, de un endeudamiento económico acelerado y de un 

desvanecimiento del servicio público. ¿Conseguirá un mejor futuro?” questiona 

Cebrián Herreros (2007). 

A questão enunciada reveste-se de particular importância quando lhe acrescentamos 

o cenário complementar do desafio do digital em amplos domínios. O exercício do Serviço 

Público diversifica-se pelo conjunto de plataformas, anteriormente abordadas, e que 

remetem para uma reflexão mais profunda, ou seja, neste contexto qual é o verdadeiro 

papel de um operador audiovisual de chancela estatal. Daí que, para Enrique Bustamante, ao 

protagonismo clássico e tradicional da tv se deva adicionar com carácter de urgência todo o 

contexto da Sociedade da Informação e do Conhecimento, frequentemente reiterado pelos 

organismos de especialidade da União Europeia.  

“Pero [defende Bustamante], este generalizado consenso social sobre la 

transcendência nodal de las nuevas tecnologías de la comunicación para todos los 
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órdenes de sociedade revela que la información y la cultura no afectan ya sólo al 

pluralismo democrático, sino a todos el desarrollo económico y social de los 

individuos y los pueblos” (2006a:263-264).  

E esta é uma questão de importância capital que parece ter na actual TV espanhola 

acolhimento e estima. Nos princípios que têm norteado a gestão da actual corporação é 

evidente a intenção de aperfeiçoar o produto televisivo colocando-o em crescentes 

patamares de qualidade. Essa busca  

“no significa siempre atender solo a públicos minoritários. Significa, claro, atender 

a esa audiência más especializada y significa, también, buscar la atención de 

amplios sectores de la población. Significa convertir a TVE en un referente en el 

que el servicio público, de objectividad, veracidad y pluralismo, de sensibilidad a 

favor de la innovación, de atención a la industria cinematográfica española, a la 

cultura, al libro; de solidaridad, de tolerancia… y de calidad con mayúsculas” 

(Caffarel, 2007a:166). 

A actual RTVE manifesta estar comprometida com os reptos das novas realidades 

audiovisuais apostando na área do multimédia e da interactividade. Cármen Caffarel 

considera que este é um “instrumento de gestión de la plataforma de internet de RTVE y 

para el desarrollo de nuevos proyectos en la producción de contenidos para los nuevos 

formatos” (2007a:214-215). É este um dos principais desafios transcorridos mais de 50 anos 

entre o início das emissões regulares (28 de Outubro de 1956) no Paseo de La Habana e as 

actuais instalações no Prado del Rey, em Madrid.  

No texto Televisión española, ante  el reto del futuro, Cármen Caffarel reconhece a 

necessidade de potenciar as possibilidades de participação cidadã através da 

implementação, por exemplo, da TDT – Televisão Digital Terrestre. Este é um instrumento 

que, no entender de Caffarel, vai implementar novas formas de exercício democrático 

“Pienso, ante todo, en la interactividad, algo que nos permitirá avanzar en la 

relación permanente entre los informadores e informados, entre instituciones y 

electores o ciudadanos. Si ahora somos el operador que ofrece el abanico más 

completo de servicios interactivos (con acceso a la actualidad meteorológica, al 

tráfico, a la evolución, en tiempo real, de la Bolsa y al mercado de empleo), en el 

futuro esa oferta se multiplicará (2007a:163). 
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Os desafios da era digital, no contexto da TVE, revestem-se de vários mecanismos 

que passamos a elencar: 

 “Producir más e mejor. La calidad debe de ser una seña de identidad rotunda 

en la oferta de TVE. 

 Mejorar la oferta informativa renovando y actualizando el formato «todo 

noticias» de tal modo que, por su diversidad, atraiga también a los más 

jóvenes. 

 Integrar, en la oferta de TVE, la radio en sus diversas modalidades y los 

servicios vía Internet a través de ADSL. TVE, en el futuro ha de contar con una 

potente plataforma multimedia de tal modo que el actual Portal de Internet 

sea, a todos los efectos, un canal específico. La reciente incorporación de la 

tecnología P2P supone un paso de primer orden. 

 Establecer sinergias y vias de colaboración con las televisiones autonómicas. 

 En definitiva, TVE debe de ser un medio ágil, flexible en su capacidad de 

adaptación a las nuevas demandas, pemeable a las inquietudes ciudadanas y a 

la innovación. Algo que conecte, con claridad, con la sensibilidad de las nuevas 

promociones de telespectadores, con el desafío, al que me he referido antes, 

de captar a la audiencia más joven” (2007a:164). 

Deste modo, a RTVE e a RTP, para além de continuarem a assumir o seu papel na 

transmissão directa de televisão através dos processos tradicionais, encontram-se hoje na 

encruzilhada dos reptos que procuram intensificar, entre outros, a TV via telefone móvel, a 

TV via múltiplos portais de internet à imensidão de usuários, desdobrando formatos e 

plataformas de comunicação. É neste sentido que importa agora discutir uma questão 

capital deste trabalho: qual deve ser a visão estratégica para o suporte online no contexto de 

serviço público audiovisual? Esse é fundamentalmente o cerne do problema que iremos 

abordar no sub-capítulo seguinte, procurando demonstrar quais as razões para incluir o 

formato digital (online) na missão de serviço público.  
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Quadro 10 – Síntese das datas mais significativas na história da RTVE 

1956 – Fundada a 28 de Outubro de 1956. Início das emissões regulares da TVE, no Paseo de La 
Habana, com o Canal La Primera.  
1964 
Mudança de instalações do Paseo de La Habana para o Prado del Rey. Franco inaugura a 18 de 
Julho o Estudio 1, à época, o maior plateau da Europa. 
1966 
Nascimento do segundo canal TVE 2 (actualmente La 2) a 15 de Novembro. 
1972 
Com o concurso “Un, dos, três…” começam as emissões regulares da televisão a cores. 
1984 
Criada a Lei do Terceiro Canal. Dá-se início do processo das Tv’s autonómicas.  
1989 
Lançada a TVE Internacional. 
1992  
A emissão dos Jogos Olímpicos de Barcelona constitui um dos maiores desafios de reportagem e 
cobertura informativa para a TVE 
1995 
Registo do domínio rtve.es (26 de Setembro)  
1996 
Registo do domínio tve.es (27 de Junho)  
1997 
Início dos Canais Temáticos (Alucine 1997-2000; Cine Paraíso 1997-2000, Canal Nostalgia (1996-
2005) 
1997 
É criado o primeiro departamento dedicado à internet 
2005  
- O Conselho para a Reforma dos Meios de Comunicação de Titularidade do Estado, conhecido como 
Comité de Sábios, entrega ao governo um relatório para a reforma da televisão púbica. (21 de 
Fevereiro) 
- Início das emissões em TDT – Televisão Digital Terrestre (30 de Novembro) 
- Nasce o Canal TVE 50 Anos (30 de Novembro) 
2006 
- Ano do Cinquentenário da TVE (28 de Outubro). Surgem os canais Quatro e Sexta 
2006 
Início do Canal Youtubeda RTVE (30 de Março) 
- Aprovada pelas Cortes (11 de Maio) a nova Lei da Radiotelevisão pública. 
- Início da actividade do Defensor del Telespectador y del Radioyente atribuída a Manuel Alonso 
Erausquinm. 
2007 
- Desde 1 de Janeiro de de 2007 é designada por Corporación de Radiotelevisión Española 
- Em Janeiro inicia-se o polémico plano de reestruturação financiero da RTVE.  
- Elena Sánchez Caballero é desde 29 de Novembro Defensora del Espectador, Oyente y Usuário de 
los Medios Interactivos. 
2008 
Coincidindo com os Jogos Olimpicos de Pequim 2008, foi lançado o canal em alta definição (HD), o 
TVE HD disponível através do Digital+. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Digital%2B
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Em Maio é criado o canal Medios Interactivos renovando totalmente a presença web e as formas de 
comunicação entre a tv e os telespectadores/internautas. 
Assinatura do Contrato Programa (Serviço Público)  
2010 
Apagão analógico em Abril. 

Fonte: Elaboração própria 

Mercado televisivo em Espanha 

O mercado de televisão em Espanha possui as seguintes características: 

 Gira em torno de quatro grandes operadores – RTVE (31,1%), Tele 5 (21,7%), Antena 3 

(19,1%), Forta – operadores regionais autonómicos (18,1%), Outros (10,0%); 

 A RTVE é composta por duas sociedades públicas: Televisão Espanhola (TVE) e Rádio 

Nacional de Espanha (RNE). Da sua estrutura fazem ainda parte a Orquestra Sinfónica y 

Coro de RTVE (instituição musical), o Instituto Ofical de Radio e Televisión – IORTV, dedicado à 

formação profissional e a Editora RTVE Musica;  

 A RTVE aglutina 90% da audiência total de televisão; 

 Reúne 98% do mercado publicitário destinado ao meio televisivo; 

 A TV pública compete com o sector privado na conquista de publicidade44; 

 A TVE 1 tem uma programação generalista de âmbito nacional com 100% de 

penetração; 

 La 2, apesar de ser generalista tem um pendor cultural e complementar aos conteúdos 

do canal principal; 

 A RTVE recebe financiamento estatal e, simultaneamente, concorre com o mercado 

privado na angariação de publicidade para os diferentes dispositivos. 

 O processo da TDT terminou em Abril de 201045  (Deloitte, 2004, Dic.); 

                                                

 
44 Sobre la publicidad en TVE, le informo que el pasado viernes 24, el Congreso aprobó el proyecto de ley de 
financiación de RTVE, que permitirá que a partir del 1 de enero de 2010, TVE ya no tenga publicidad en sus 
emisiones. Es probable que el Senado ratifique el proyecto de ley este jueves, lo que implica que la entrada en 
vigor de la misma sea en breve. Más información: 
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/financiacion.pdf 
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6.3 A emergência do dispositivo online – oportunidade de extensão do 

Serviço Público 

O investigador Josef Trappel consta que o “Public service media are no longer limited 

to radio and television as new media genres emerges. Among others, the online medium has 

supplemented radio, television and the press since the mid-1990s and has become a 

medium in its own right” (2008:313). Este aspecto absolutamente decisivo vai marcar a 

configuração das operadoras públicas e definir um campo de actuação com regras próprias, 

rico em potencialidades mas numa encruzilhada de identidade particularmente delicada.  

Em Online media within the public service realm? Trappel (2008) estabelece uma 

fronteira entre dois campos opostos sobre a presença das concessionárias na galáxia 

internet: Num terreno claramente conservador, encontram-se os que entendem que o 

serviço público deve estar limitado exclusivamente à rádio e à televisão, considerando os 

media online como um mercado emergente para competição apenas entre empresas 

privadas.  

“The conventional intepretation of public service holds that PSBs |Public Service 

Broadcasters|have no role to Play in the emerging new non-broadcast digital services, such 

as internet and on-demand services” (Hultén citado por Trappel, 2008:211). “Scholars have 

warned that such a position would in to the long run prevent PSBs from fulfilling their role in 

society and exclude them from future development” (Hoffmann-Riem citado por Trappel, 

2008:23), contextualiza Trappel.   

Diametralmente oposto, o campo liberal dos que aceitam a expansão do serviço 

público para o online e que atribuem particular importância a esta plataforma no conjunto 

das suas actividades. Esta é a tese globalmente aceite e traduz a expressão de que também 

as operadoras têm um papel importante no que diz respeito à oferta de serviços associados 

à internet. Hultén, citado por Trappel considera que “Internet users appreciate websites 

offered by public broadcasters for the quality of news and information” (2008:212).  

                                                                                                                                                   

 
45

 De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo de Espanha -
dahttp://www.televisiondigital.es/Terrestre/TDTEspana/Paginas/TDTEnpana.aspx (12.07.2010) 
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O presente trabalho situa-se nesta segunda linha de argumentação entendendo-se 

que as potencialidades próprias do novo meio constituem um leque amplo de possibilidades 

que permitem proporcionar, mais e melhor serviço público. Suportando-se no princípio da 

neutralidade da tecnologia, a Comissão Europeia (Abril de 2007) indeferiu uma queixa por 

parte dos operadores privados alemães que acusavam a estação pública de práticas ilegais 

ao utilizarem a net como veículo. Entendeu a CE que as concessionárias devem ter toda a 

liberdade de actuação e de expandirem as suas actividades, desde que cumpram os 

princípios estipulados nos respectivos contratos de concessão. Neste sentido, focamos um 

serviço já não de cariz radiofónico ou televisivo, mas eminentemente comunicacional e 

informativo, reflectindo uma tendência global – a transformação de empresas de natureza 

editorial em grupos de comunicação. 

Ao contrário da televisão clássica, nascida em 1950, e imediatamente envolta em 

regulação que lhe ditou a integração através das leis, a convulsiva internet nasce num 

contexto de desregulação absoluta, sujeitando e estando sujeita às flutuações e pressões do 

mercado global. Independentemente da existência de moldura legal, o autor, alicerçando-se 

em Denis McQuail, sublinha a necessidade de cumprir um dos requisitos fundamentais – 

“Diversity has been the most potent concept in communication policy in modern times and 

in some degree remains so” (McQuail citado por Trappel, 2008:41). Gerir o trabalho de uma 

concessionária, independentemente do suporte, deverá consistir em saber orientar pela e 

para a diversidade de temas, de públicos, de suportes, de discursos, etc., de modo a permitir 

uma oferta ampla e a alcançar os melhores resultados possíveis. A democraticidade implícita 

neste conceito, afirma um dos princípios mais importantes para as operadoras com esta 

responsabilidade pública. Neste sentido, as interrogações de Trappel são de grande 

pertinência e servem também de linhas condutoras para este trabalho – “What is the 

contribution of new online media to diversity? Might the concept of public service media be 

meaningful for online media?” (2008:314). 

O modo como as operadoras de serviço público têm interpretado os seus princípios 

fundadadores, as suas responsabilidades enquanto concessionárias, a reorganização dos 

serviços e as exigências do novo médium traduz-se em fisionomias diversas como passamos 

a descrever: 
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 Gestão diferenciada dos meios rádio, televisão e online; independência total das 

estruturas físicas; 

 Convergência de redacções entre televisão e online; partilha das estruturas físicas; 

 Redacção online separada mas em estreita colaboração com a rádio e a televisão.  

Os modelos expostos, e havendo casos de sucesso e fracasso empresarial em cada 

um deles, prova que esta é uma questão ainda em fase de experimentação, não se podendo 

afirmar com certeza absoluta qual o modelo, ou, se quisermos, o metamodelo que melhor 

integra os recursos (humanos e materiais), que responda às necessidades, cumpra objectivos 

e seja gerador do melhor produto.  

Apesar de extenso, o contributo de Trappel é suficientemente clarificado face ao 

novo contexto de actuação das operadoras de serviço público que, longe de estarem 

confinadas a espartilhos tecnológicos, devem ser capazes de integrar e responder a serviços 

específicos emergentes - “Public service broadcasting was and is commissioned to provide 

high quality services for a wide variety of tastes and preferences. It should cater for 

minorities and functions as a counterbalance to overwhelming commerciallism. The need for 

these values is equaly evident in the field of online media. In particular, public service online 

media might become – and actually already are in the case of the aforementioned 

autonomous and in-between model – important elements and benchmarks for quality and 

diversity. In this respect, online media do not differ from television and radio: public service 

media represent an additional voice within media markets that have strong tendencies 

towards concentration. And online developed by media markets do not relieve the overall 

media landscape from ownership concentration” (2008:320). 

Diversidade e qualidade são exigências que desde sempre têm estado associdadas à 

prestação de um serviço público audiovisual e que, nesta ainda recente experiência online, 

se coloca com particular acutilância. À semelhança do papel regulador do mercado e de fiel 

do interesse público na dimensão tradicional, também na plataforma digital, as 

concessionárias têm o dever de fazer erguer princípios, valores e indicadores de um efectivo 

serviço público. Trappel considera que “Online media produced by public service 

broadcasters play an important role in counterbalancing dominant trends such as 
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concentration and commercialization. Attempts to limit PSB activities to radio and 

broadcasting would eliminate these online voices to the detriment of competition in quality” 

(2008:321). 

E se os conceitos enunciados – diversidade, qualidade (entre tantos outros), têm 

constituído motivo de acesa discussão entre os responsáveis pelas operadoras audiovisuais e 

os críticos desse mesmo serviço, a situação sobre a plataforma digital, é ela própria uma 

extensão desse debate, mas sem ter ainda atingido a mesma profundidade e dimensão 

quando comparada com o suporte clássico. Face a um terreno que se encontra numa fase 

inicial de exploração ao nível dos trabalhos académicos, a presente investigação esforça-se 

por dar resposta às exigências emergentes, tendo a noção clara de que a vastidão do seu 

espaço de actuação e a dispersão de indicadores constituem um terreno simultaneamente 

atractivo e perigoso. Atractivo pela sua imensa abrangência transversal (gestão, produção, 

conteúdos, distribuição, plataformas, públicos, etc., etc., etc.) e perigoso pelas fronteiras 

nem sempre claras dos seus contornos.  

Num esforço para definir essas novas fronteiras e desafios surge o estudo elaborado 

por Miquel de Moragas e Emili Prado (2001), Repensar la televisión en el contexto digital, no 

qual são analisadas comparativamente políticas de comunicação a nível europeu e, 

fundamentalmente, a situação actual e as perspectivas para o futuro da telelevisão pública 

na era digital. Nele, são definidos princípios de defesa do SP de informação no que diz 

respeito à presença online das operadoras: 

 “Para garantizar una producción informativa de interés social y no sólo la que 

responda a los intereses y a las lógicas comerciales. 

 Para facilitar el acceso a estos servicios de información a la totalidad de la 

población sin discriminaciones. 

 Para garantizar los valores clásicos de las políticas democráticas de 

comunicación (pluralismo, acceso, identidad) y, ahora también, para favorecer 

los procesos debienestar social. 

 Para mantener la garantía del servicio universal de telecomunicaciones. 

 Para favorecer la sinergia y planificar el futuro de forma sostenible, en 

beneficio dela colectividad y no de los intereses coyunturales de las iniciativas 

privadas sinresponsabilidad colectiva. 
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 Para mantener, también en la era digital, los espacios públicos de 

comunicación, como espacios compartidos por todas las personas de una 

misma sociedad, sindiscriminaciones” (2001). 

Num contributo invulgar entre os estudiosos do dispositivo televisivo Moragas e 

Prado, evidenciam não só a defesa do SP mas, de um modo original, situam esse mesmo 

serviço na plataforma digital de informação, já que se inscrevem num vasto e complexo 

ecossistema de comunicação.  

Preocupação semelhante revela Arons de Carvalho ao situar os novos desafios do 

serviço público uma vez que, no seu entender, deverão neste quadro responder a três 

desafios de grande importância: (i) “provar que mesmo num contexto em que o mercado 

proporciona tanta e tão diversificada oferta de canais e serviços continuaria a justificar-se a 

existência de um serviço público; (ii) manter um conceito de serviço público que rejeite um 

papel suplementar e marginal no conjunto da oferta televisiva; (iii) ser capaz de assegurar, 

no novo contexto digital, uma qualificada e influente oferta de televisão, não só através de 

canais, como igualmente de novos serviços” (2009:158). 

As preocupações anteriormente apresentadas têm conduzido à redefinição de 

estratégias de natureza política e empresarial e, no aspecto que particularmente analisamos, 

a uma reconceptualização de termos que só agora começam a dar os primeiros passos – 

referimo-nos às mudanças operadas no serviço público de rádio e televisão para uma 

designação que, como é compreensível nos processos de mudança, não se encontra 

estabilizada, logo, é objecto de múltiplas formulações: Serviço Público de Media 

(Recomendação nº 2007 do Comité de Ministros do Conselho da Europa, 31 Jan. 2007), 

Serviço Público de Publicações (Ofcom, 2006, July 27), Serviço Público de Informação 

(Moragas e Prado, 2001). Estas propostas não só englobam os anteriores dispositivos de 

comunicação, incluídos em sentido lato no “Public Service Broadcasting”, mas também 

integram as realidades que ligam a televisão (meio tradicional) à internet, comunicações 

móveis e demais suportes e veículos.  

Independentemente das terminologias a adoptar, apresentamos seguidamente 

alguns dos contributos mais relevantes sobre o enquadramento da televisão pública na era 

digital, em particular, no universo da internet. Tendo em conta a diversidade de 
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interpretações sobre esta temática, sublinhamos algum do pensamento crítico sobre o 

assunto, que, naturalmente, não se reduz às opções aqui assumidas.  

O contributo de Juhani Wiio, citado por Arons de Carvalho, sintetiza o modo como o 

Serviço Público deve operar, dando resposta a necessidades diferenciadas:  

(i). ”Os tradicionais serviços lineares de programas para a generalidade do público, 

que deveriam continuar com toda a probabilidade, no futuro previsível, a manter-

se como o aspecto essencial do serviço público de televisão;  

(ii). os serviços lineares dirigidos a audiências específicas, como os canais com 

conteúdos temáticos informativos, culturais, etc., que já teriam um grau de 

interactividade superior ao dos canais para o conjunto da população; e  

(iii). os serviços pessoais, realizando o que se poderia classificar como serviço público 

personalizado, ou seja, todos os serviços que cada consumidor individualmente 

pode optar por utilizar, podem ser solicitados, quer através do leque de serviços 

do operador de serviço público, quer através da rede de televisão digital” 

(2009:169-170). 

Moragas e Prado apresentam uma perspectiva mais pormenorizada, destacando 

aspectos que consideram de importância capital face ao novo contexto de comunicação: 

(i). “Para garantizar una producción informativa de interés social y no sólo la que 

responda a los intereses y a las lógicas comerciales. 

(ii). Para facilitar el acceso a estos servicios de información a la totalidad de la 

población sin discriminaciones. 

(iii). Para garantizar los valores clásicos de las políticas democráticas de comunicación 

(pluralismo, acceso, identidad) y, ahora también, para favorecer los procesos de 

bienestar social. 

(iv). Para mantener la garantía del servicio universal de telecomunicaciones. 

(v). Para favorecer la sinergia y planificar el futuro de forma sostenible, en beneficio 

de la colectividad y no de los intereses coyunturales de las iniciativas privadas sin 

responsabilidad colectiva. 
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(vi). Para mantener, también en la era digital, los espacios públicos de comunicación, 

como espacios compartidos por todas las personas de una misma sociedad, sin 

discriminaciones” (2001). 

Sublinhando o que considera como as novas tendências e linhas de evolução em 

televisão interctactiva, Célia Q uico (2003) aponta algumas áreas de desenvolvimento a 

curto e médio prazo: (i) novas funcionalidades e formas de utilização do Personal Video 

Recorder, (ii) serviços de Comunicação e formação de comunidades, (iii) convergência com 

Telemóveis, (iv) convergência com Jogos electrónicos, (v) serviço público de Televisão 

Interactiva. De forma mais detalhada a investigadora acentua algumas áreas que considera 

de importância crucial para o desenvolvimento do dispositivo televisivo no universo do 

online:  

(i). “O utilizador deve estar no centro do processo de desenvolvimento de novos 

serviços(…);  

(ii). É necessário recompensar e motivar os utilizadores a interagirem, seja por terem 

a possibilidade de influenciar o desenrolar do programa, seja pela oferta de 

prémios, entre outras possibilidades;  

(iii). Os programas de televisão interactiva têm vindo a crescer em popularidade, 

como foi o caso do Big Brother e do Wimbledon 2001 e 2002, em particular 

devido à percepção dos broadcasters que TV interactiva deve equivaler a uma 

melhor oferta de televisão;  

(iv). As aplicações de comunicação são cada vez mais populares, em particular o Chat 

e o Email, com cada vez maior relevo na oferta de broadcasters e operadores;  

(v). Os serviços de comércio e de informação (t-commerce e virtual magazines) 

disponibilizados pelos operadores têm sido pouco sucedidos, devido em grande 

parte ao pouco incentivo dado aos utilizadores para interagirem;  

(vi). Ver televisão não é utilizar software: televisão é entretenimento e informação, 

sendo agora também comunicação, personalização e criação de comunidades;  

(vii). Isto ainda está no início” (2003).  
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Pelo exposto, a investigação irá, por uma questão de rigor metodológico e de 

encadeamento conceptual, estender a sua fundamentação, progressivamente a domínios de 

natureza empírica que passamos a sintetizar: 

 Portais – a grande montra do serviço público online; 

 Processos e estruturas de organização informativa; 

 Análise dos portais da RTP e da RTVE. 

6.4 Portal – a grande porta de entrada 

Na efervescência de fenómenos e conceitos renovados, surgem no cenário da 

internet duas definições abrangentes mas que simultaneamente procuram situar, do ponto 

de vista da sua natureza, recursos e objectivos, formas diferenciadas de apresentar uma 

empresa ou instituição: site e portal. 

Quando recuamos a 1996, situamos o nascimento dos portais na internet, já que foi 

nessa altura que os directórios e motores de busca, liderados pelo Yahoo!46e Altavista3947, 

iniciaram um processo de ampliação das suas home pages. Assim, paralelamente à 

existência dos sites, definidos originalmente como espaços de informação online disponíveis 

para livre consulta através de barras de navegação, categorias e directórios, orientados para 

interesses específicos, surgiu a necessidade de criar plataformas mais abrangentes. De uma 

forma ampla, o portal define-se como um tipo de website, um ponto único de acesso aos 

conteúdos, com uma finalidade agregadora, e dirigido a um público determinado. Deste 

modo, melhora-se a experiência do usuário já que este ponto único reúne os principais 

canais de informação, através de dispositivos interactivos, capazes de responder 

eficazmente às várias solicitações.  

O portal, ou porta grande, é um ponto de partida para o internauta que pretende 

realizar buscas e obter informação pertinente para os seus interesses e actividades. O portal 

é um ancoradouro de conteúdos e serviços agregados numa base de identificação comum e 

                                                

 
46

 Web: <http://www.yahoo.com>. 
47 Web: <http://www.altavista.com>. 
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que tende a fidelizar os usuários48. Estes, por sua vez, integram-no nas suas rotinas habituais, 

elegendo-o como favorito, e utilizando-o como acesso a múltiplos recursos e a alcançar 

objectivos práticos – acesso a informação generalista ou especializada.  

Constituindo-se como um dos mais importantes utensílios no apoio à gestão da 

informação, os portais são imprescindíveis na organização e integração em basess de dados, 

facilitando o acesso e a sua partilha.  

Dada a diversidade de contributos sobre esta matéria, traduzidos na multiplicidade 

de definições, classificações e tipologias apresentam-se, seguidamente, alguns dos que 

consideramos mais significativos, de modo a contextualizar um dispositivo de comunicação e 

informação de elevada importância na realidade actual dos media.  

De acordo com a consultora Gartner Group49 o portal é entendido como o acesso e a 

interacção com informação relevante, aplicações e processos comerciais dirigida a um tipo 

de audiência e de modo personalizado. As suas funcionalidades foram identificadas por 

López Carreño em Análisis de los portales periodísticos españoles. Taxonomia de sus 

elementos componentes que sugere os seguintes indicadores: Infomediação, Personalização, 

Pesquisa, Categorização, Integração de aplicações, Publicação, Colaboração e Escalabilidade 

(2003).  

Em Portales de Internet: concepto, tipologia básica y desarrollo, García Gómez sugere 

uma definição de portal, tendo por base as letras que o compõem. No seu entender, as suas 

características principais residem nos aspectos que se sintetizam: 

 “Personalización para el usuario final. 

  Organización del escritorio. 

                                                

 
48 A wikipedia descreve as suas funcionalidades orientando-o, fundamentalmente,  para: “(i) Servicios de 
búsqueda que incluye mecanismos de búsqueda, directorios y páginas amarillas para localizar negocios o 
servicios. (ii) Contenidos. Es decir, información de varios temas como noticias, deportes, pronósticos de clima, 
listas de eventos locales, mapas, opciones de entretenimiento, juegos, ligas a estaciones de radio y a otros 
sitios con contenido especial en ciertas áreas de interés como coches, viajes y salud entre otros. (iii) Facilidades 
de comercialización: anuncios clasificados para trabajos, coches y casas; subastas, pequeños agregados de 
vendedores y ligas a otros sitios que también se dedican a la venta.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal (01.04.2009) 
49 <http://www.gartner-group.com>, 06.04.2009 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1ginas_amarillas&action=edit&redlink=1
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  Recursos informativos organizados. 

  Trazado o seguimiento de las actividades de los usuarios. 

  Acceso a bases de datos. 

  Localización de gente o cosas importantes” (García Gómez, citado por López 

Carreño, 2003:42). 

Por seu lado, o UMTS Forum·, no boletim intitulado “3G – Portals: A Call For Open 

Standards”sugere que podemos designar um portal como “un punto de entrada a un cúmulo 

de información y servicios de valor añadido basado en tecnologías Internet/Intranet, con 

interfaz basado en navegador, y que puede ser personalizado en cuanto al envío de su 

contenido, en función de las características del dispositivo físico de conexión y las 

necesidades del usuario” (Garcia Gómez citado por López Carreño, 2003:42).  

A versão colectiva da Wikipedia apresenta o portal como um website cujo ojectivo 

consiste em “ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos 

y de servicios, entre los que suelen encontrarse buscadores, foros, documentos, 

aplicaciones, compra electrónica, etc. Principalmente están dirigidos a resolver necesidades 

específicas de un grupo de personas o de acceso a la información y servicios de una 

institución pública o privada”50. 

Dada a fluidez e a imprecisão dos seus contornos, David Sacks (2007, May 31), sentiu 

a necessidade de estabelecer uma breve cronologia da evolução dos portais para defender 

as substanciais alterações que se têm registado em dois ângulos diferenciados: por um lado, 

aspectos de natureza tecnológica, e por outro, o modo como os usuários procuram 

informação.  

 

 

 

 

                                                

 
50  http://es.wikipedia.org/wiki/Portal 
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Figura 19 – Evolução do Portal 

 

Fonte: Sacks, 2007, May 31 

Assim, tendo por base a evolução técnica dos suportes e o modo como têm sido 

apropriados pelo público, Sacks estabelece uma triologia histórica baseada num (i) primeiro 

momento em que o portal se identificava com o browser, sendo o Yahoo (criado em 1994) a 

referência maior, uma segunda fase (ii) em que o Google (fundado em 1998) se impõe num 

contexto em que a busca de informação se confunde com o próprio suporte e por último, 

(iii) a geração das redes sociais, em que a partilha, designadamente, através do Facebook 

(lançada em 2004) é encarado como um exemplo de sucesso e rosto do mais recente 

fenómeno na progessão dos portais.  

Embora o esquema proposto pressuponha uma sucessão dos vários modelos, no 

entanto, é o próprio autor a admitir a complementaridade dos meios pelas suas 

especificidades 

“ To be clear, the social graph will not replace search, in the same way that search 

did not replace browsing. And search may still be more easily monetized than the 

social graph. Still, as a basis for a portal, neither Google nor Yahoo has anything 

nearly as cohesive holding its properties together. Google can layer on any feature 

where search is paramount, which is hugely valuable, but as it expands beyond this 

core competency, it becomes increasingly hard to press its advantages into new 

areas. Yahoo already seems to have reached the limits of its far-flung empire, 

eliminating redundant operations such as Yahoo Photos” (2007, May 31). 

Se a consensualidade ao nível do conceito tem sido difícil de encontrar, o mesmo 

poderemos afirmar sobre as tipologias dos portais. A classificação encontrada até ao 

momento enquadra-os de um modo generalista e abstracto em três grandes famílias:  
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(i). Portais Horizontais ou Gerais – Basicamente, estes portais também denominados 

de horizontal enterprise portal ou megaportais, procuram reunir de uma forma 

estruturada um vasto conjunto de conteúdos e funcionalidades. Tendo objectivos 

gerais têm o propósito de veicular uma mensagem de forma massiva, dirigindo-

se, por isso, a uma ampla audiência. Exemplos: Terra, AOL, AltaVista, UOL, Lycos, 

Yahoo, MSN, SAPO.  

(ii). Portais Verticais ou Especializados (Corporativos) – Quanto às vertical entreprise 

portal, especializados ou de nicho, centram-se de um modo particular num 

âmbito geográfico ou temático adaptando os seus conteúdos às necessidades do 

usuário. Se o seu âmbito é exclusivamente restrito e de carácter interno, 

referimo-nos a portais corporativos já que se desenvolvem dentro de uma 

intranet, dirigindo-se a um público circunscrito empresarialmente, servindo de 

plataforma para a partilha de informação interna e externa relevante para as 

rotinas de trabalho. Exemplos: Portais especializados em informação desportiva, 

estudos de comunicação, mercados financeiros, imobiliário, emprego, etc.  

(iii). Portais Diagonais – As tendências dos últimos anos têm estilhaçado as fronteiras 

da rigidez dos modelos anteriomente apresentados, pois a diversidade de formas 

e desafios que o mercado tem exibido conduz a uma hibridação dos conceitos. 

São orientados para um público muito concreto, fortemente enraizado na 

internet, aliando informação e entretenimento. Deste modo, os portais diagonais 

misturam as características enunciadas com as virtudes das redes sociais ou 

aplicações generalistas – Exemplos: Facebook, Linkd, Flickr ou YouTube.  

López Carreño considera que os portais, de um modo geral, poderão ser descritos de 

acordo com parâmetros que classifica de componentes básicos:  
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Quadro 11 – Componentes dos Portais 

Conteúdo, 
Produtos Informativos 
ou Documentais 

“uno de los principales elementos de fidelización de los 
clientes o usuarios y que se ofrece tanto de forma gratuita 
como comercializado [URB, 2002]. Lo mismo ocurre con los 
productos informativos/documentales, contenidos tratados, 
ampliados y organizados para cubrir una necesidad 
concreta” 

Serviços de Valor 
Acrescentado 

“se constituyen como reclamos idóneos para los usuarios, 
además de otorgar altas prestaciones al portal, ya que 
proporcionan una utilidad pragmática al usuario”. 

Acesso 

“Hasta la implantación y desarrollo de la tecnología móvil, se 
entendía el concepto de portal desde la perspectiva fija, es 
decir, desde un PC, generalmente. Pero el panorama actual 
presagia la evidente evolucióndel portal fijo y su derivación 
hacia el portal móvil”. 

Fonte – López Carreño, 2003 

A rede móvel de comunicação tem intensificado a sua sustentabilidade e penetração 

no mercado possibilitando que, crescentemente, os portais se afirmem como móveis, tendo 

por base, entre outras, as tecnologias de GSM (Sistema Global para Comunicações Móveis 

ou no original Group Special Mobile), GPRS (Serviço Geral de Pacotes por Rádio ou, no 

original, General Packet Radio Service), WAP (Wireless Application Protocol), WML (Wireless 

Markup Language). Sinteticamente podemos elencar algumas categorias de serviços 

associados aos portais móveis (López Carreño, 2003:44), sob o ponto de vista da perspectiva 

do usuário: (i) serviços de acesso a internet móvel, (ii) serviços de acesso a internet/extranet 

móvel, (iii) serviços de infoentretenimento personalizados, (iv) serviços de mensagem 

multimédia, (v) serviços de localização e (vi) serviços de voz. 

Na prática, o desdobramento da informação pelos portais fixos e móveis decorre das 

características de cada um dos suportes e das inevitáveis implicações: linearidade/não 

linearidade, sequencialidade/não sequencialidade, analógico/digital, um para muitos/ 

muitos para muitos, monomedia/multimédia, massas/indivíduo, audiência/personalização, 

etc.  

Das iniciais pesquisas boleanas e da navegação associada a links, caminhou-se para 

uma forma mais audaz e eficiente de disponibilizar informação, optimizar as buscas e 
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conseguir melhores resultados (Reynolds e Koulopoulos, 1999). Esquematicamente, a 

progressão ocorrida nos portais poderá ser sintetizada do seguinte modo: 

Pesquisa Boleana → Navegação por categorias → 
→ Personalização → Múltiplas funções (informacionais e comerciais) 

 

6.4.1 Portais Informativos ou Jornalísticos 

Na aproximação progressiva ao objecto de análise – os portais da RTP e RTVE, 

importa situar um modelo específico – o portal informativo ou jornalístico. Sendo 

reconhecida a heterogeneidade de conceitos e de terminologias que envolvem a internet, e 

no caso particular dos sítios e portais, a designação sugerida é suportada por López Carreño 

(2003) com dois argumentos base: o forte impulso da internet para a inserção dos meios de 

comunicação tradicionais em novas plataformas; e por outro lado, a consolidação dos 

portais como principais pontos de acesso à web, traduzindo-se num reconhecimento e num 

hábito por parte dos seus usuários.  

De acordo com o ponto de vista enunciado, encontramos várias modalidades de 

portais jornalísticos. Definido o âmbito, torna-se mais claro entender as variações existentes 

bem como a classificação proposta: 

Quadro 12 – Modalidades dos Portais Jornalísticos 

Âmbito Modalidades 

Segundo a informação 
Generalista 

Temática 

Segundo o âmbito geográfico 

Internacional 
Nacional 
Regional 

Local 

Segundo o design 
Modelo (Generalista) 

Específico 

Segundo a origem 

Imprensa 
Rádio 

Televisão 
Internet 

Fonte: Adaptado de López Carreño, 2003 

 



 

287 

 

6.4.2 Portais informativos – o caso da televisão 

Os sites e os portais informativos confrontam o usuário com uma situação de grande 

estranheza – se ocultado o pórtico de identificação dificilmente se diferenciam jornais, 

rádios e televisões na web. Tal facto encontra justificação no hibridismo dos meios através 

da componente multimédia das múltiplas plataformas e da aproximação crescente de 

instrumentos e novas ferramentas de informação e comunicação. Embora no início a 

televisão se tenha apropriado do modelo de portal generalista, hoje a transversalidade dos 

vários paradigmas resulta num espécime de configuração diagonal pois é produto de vários 

cruzamentos. Quer no arranque da aventura no ciberespaço, quer actualmente, a 

webtelevisão tem manifestado a preocupação de conciliar uma dupla tarefa: capacidade de 

penetração na audiência associada ao encaixe financeiro. 

Este esforço é visível na integração de múltiplos recursos, bem como na oferta ampla 

de conteúdos em várias plataformas. Cebrián Herreros considera que  

“A su vez, desde los sítios web de los canales televisivos se tiende a incorporar más 

información escrita, gráficos, estadísticas y una visualización próxima a la de los 

periódicos. En este caso, la base matricial es la televisión, para integrar luego las 

aportaciones de otros médios. Se crean de este modo amplios portales 

audiovisuales, como puede apreciarse en la mayoría de los canales y plataformas 

de televisión actuales” (2004:211). 

Independentemente do modelo adoptado, Manfredi Sánchez considera que a 

coerência de identidade entre os vários suportes envolvidos é determinante para a 

afirmação de qualquer empresa ou organização 

“ (…) se trata de desarrollar un modelo sinergético que convierta las páginas de los 

operadores públicos en portales de referencia para los ciudadanos y permita crear 

nuevos nichos de negocio. Desde el punto de vista ciudadano, la televisión pública 

actúa de guía en los nuevos medios sobre los cimientos del valor de la marca y la 

credibilidad de los operadores públicos. Los servicios informativos merecen 

especial atención porque permiten al ciudadano elegir cómo y cuándo acceder a un 

dato, una noticia o una entrevista. El mundo online permite esta redefinición por su 

capacidad de actualización inmediata, la profundidad del análisis, la interactividad, 

la creación de esfera pública y la gama de productos ofrecidos” (2006:3). 
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No entender do autor que investigou o desafio digital das televisões públicas na 

Europa, centrando a sua análise nas estratégias da BBC e RTVE, 

“La definición del servicio público en internet tiene que justificarse y diferenciarse 

sustancialmente de la oferta comercial, haciendo mención expresa de los deportes 

y la música pop, de manera que no se oferten productos existentes en otros sítios 

Web” (Manfredi Sánchez, 2006:5) 

6.5 Processos de Organização Informativa – a influência da Web2.0 

A metamorfose ocorrida na esfera empresarial, decorrente das implicações e 

impactos da internet, operou algumas mudanças na organização, gestão e configuração das 

redacções jornalísticas. A horizontalidade das novas estruturas corresponde ao espírito de 

equipa de trabalho em rede, com centros de poder e decisão que irradiam, não do topo 

vertical, mas dos gestores que se encontram enquadrados pelas novas potencialidades da 

web. As denominadas empresas 2.0 são fruto da aquisição de tecnologia digital, da 

incorporação de modelos de gestão adequados ao paradigma, bem como de redacções que 

tecnicamente respondem às novas exigências. O referido processo de metamorfose 

explicita, entre outros aspectos, a profunda marca da inovação e do contexto digital nas 

novas formas de conduzir as empresas jornalísticas e, em particular, as audiovisuais.  

6.5.1 Contexto digital  

Num início de século marcado pela hibridação e mestiçagem tecnológica, pela 

enxertia de meios na esfera jornalística e por renovadas formas de organização e gestão, a 

emergente web 2.0 veio influenciar os modos de estar e comunicar das empresas e 

consumidores, em particular do universo audiovisual.  

A revolução digital acentuou fortes diferenças entre os métodos e técnicas de 

trabalho aplicados à redacção de um jornal, de uma rádio ou de uma televisão nos seus 

modelos tradicionais, introduzindo terminologias e práticas que ainda não assentaram de 

modo pacífico entre os jornalistas e também entre a comunidade académica. Nos 

profissionais da actualidade subsiste uma ideia apartada que acentua a prática do jornalismo 

convencional e as aplicações e usos do jornalismo electrónico, ao invés de uma desejável 

integração de meios e recursos. Na esfera universitária multiplicam-se as referências que 
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detalham interpretações diferenciadas do mesmo fenómeno, o jornalismo produzido no e 

para o suporte electrónico: webjornalismo, jornalismo electrónico, jornalismo digital, 

jornalismo online, jornalismo telemático, ciberjornalismo. As nuances, que fazem toda a 

diferença entre os investigadores, designam contextos que mudaram radicalmente, não o 

modo de entender o jornalismo (nos seus pressupostos éticos e deontológicos), mas na 

forma de pensar a construção das novas narrativas multisequenciais, multimediáticas e 

hipertextuais. 

A Internet e as funcionalidades associadas à web, têm forçado mudanças profundas 

que se traduzem na deslocação massiva dos media para os dispositivos electrónicos, no 

ajustamento da actividade jornalística ao novo suporte e no desafio que a “Galáxia Internet” 

coloca à organização e à gestão dos media enquanto nós de uma extensa e gigantesca rede. 

Peremptório, Castells sustenta que “a internet é o tecido das nossas vidas” uma vez 

que “constitui actualmente a base tecnológica da forma organizacional que caracteriza a Era 

da Informação: a rede” (2004:15). Se apreciarmos à letra a expressão do investigador 

espanhol, esse “tecido” poderá remeter para as “fascias”, umas membranas finas e 

omnipresentes que servem de união entre as diferentes partes do corpo, envolvendo 

músculos, ossos e vasos sanguíneos. Esse tecido conectivo, com as suas camadas superficiais 

e profundas, constitui parte estruturante da anatomia humana e serve aqui de metáfora 

cruzada com a interpretação de Castells. 

“As redes [defende o autor] têm enormes vantagens como ferramentas 

organizativas, graças à sua flexibilidade e adaptabilidade, características 

fundamentais para sobreviver e prosperar num contexto de mudança 

permanente”( 2004:15). 

Os impactos da rede são observados em vários campos da actividade humana, tendo 

sido evidentes as consequências no campo financeiro e económico. A internet, associada à 

nova economia (cada vez mais global), ao e-business e às empresas dot.com, tem 

pressionado investidores, empresários e administradores para campos novos nas áreas da 

gestão. A sua breve história tem revelado consequências díspares: o tremendo sucesso de 

algumas empresas nascidas no contexto digital, assumindo o Google um lugar 
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destacadíssimo, e uma lista infindável de fracassos declarados e casos que se arrastam sem 

sustentação financeira.  

O fenómeno internético, que se impôs de forma avassaladora alterando entre outros 

aspectos, hábitos, consumos, identidades, poderes e relações, tem no domínio jornalístico, 

simultaneamente, uma das mais estimulantes e inquietantes áreas de investigação. Pela 

riqueza das suas experiências e impactos quotidianos, pelas transformações bruscas que 

operou no sector (impondo do exterior para o interior das empresas instrumentos, 

funcionalidades e novos procedimentos) e pelo contexto marcadamente social em que hoje 

se insere, a experiência jornalística na net é objecto de inúmeras reflexões, tendo neste 

âmbito particular da investigação um enfoque específico: analisar sumariamente as 

transformações e os impactos ao nível da organização e da gestão das redacções 

multimédia. 

Tal como afirma Paulo Faustino as emergentes tecnologias estabelecem novas 

configurações e estratégias organizativas uma vez que “I) determinam fortemente a 

estrutura, tanto organizativa como produtiva da empresa; II) transformam os processos de 

execução empresarial; III) afectam as políticas de gestão empresarial; e IV) influenciam a 

política de pessoal e qualificação para realizar o mesmo” (2004:203). 

6.5.2 As redacções e a web 2.0 

Ao modelo tradicional de comunicação de massas – de um para muitos, centrado 

fundamentalmente na figura do emissor em detrimento do receptor, acrescenta a internet 

uma transformação nesta relação histórica, desequilibrada e distante – a emergência de um 

modelo baseado numa lógica de construção informativa comum – de muitos para muitos. 

O suporte digital, marcadamente interactivo, hipertextual e multimediático é o motor 

desta transformação com forte impacto na convergência e integração dos meios mas, 

principalmente, na constituição de novos modelos de relação social, de cidadania e de 

trabalho. 

“As empresas jornalísticas que entram no ciberespaço enfrentam todas uma 

cultura própria da rede, com as suas normas e regras codificadas, embora a cultura 

da rede digital não esteja ainda completa, os seus meios técnicos estejam na 
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infância e o seu crescimento não tenha terminado” lembra Hélder Bastos, 

socorrendo-se de Pierre Levy (2000:49). 

As mudanças operadas, genericamente forçadas pela pressão exterior de um 

fenómeno planetário, centram-se em áreas perfeitamente definidas: gestão e organização 

dos media, actividade jornalística e relação com os consumidores. Será neste triângulo 

relacional que, daqui por diante iremos centrar a nossa atenção, tendo por base o enfoque 

específico das virtualidades da web 2.0. Este contexto tem sido fermentado por fenómenos 

de desagregação e desintermediação do modelo de negócios, os quais correspondem a uma 

das principais mudanças operadas no panorama dos media, como referem Miel e Faris 

“Most of the challenges are linked directly to the disaggregation and 

disintermediation of the media business, which offer both new opportunities and 

new challenges to authors, editors, and audiences alike (2008:39). 

6.5.3 Gestão, Organização e Rede  

No esforço de sistematizar as questões que envolvem a concepção, organização e 

modo de funcionamento da actividade da empresa jornalística, procuramos centrar a 

atenção nas transformações e impactos tecnológicos e enquadrar o conceito de rede como 

determinante para o entendimento da gestão aplicada à esfera dos media.  

Quando Paulo Faustino (2004) perguntou a um grupo alargado de empresários do 

sector da comunicação social “quais foram as principais mudanças observadas [nos últimos 

30 anos em Portugal] no âmbito da gestão das empresas?” as respostas, entre outras fora do 

nosso âmbito, apontam para aspectos da maior relevância: “alterações tecnológicas; 

profissionalização da gestão; encurtamento dos ciclos produtivos; maior concorrência entre 

os meios” (2004:203). 

O conjunto de respostas indicia diferentes níveis de preocupação no contexto da 

organização dos media: dimensão técnica, logística, temporal e concorrencial. De uma forma 

cada vez mais nítida, os factores enunciados reforçam o seu impacto quando encarados sob 

a perspectiva do conceito de rede. “A rede é a empresa”, sintetiza Castells (2004). Quer isto 

dizer que no contexto tecnológico e industrial a empresa-rede, na expressão do investigador 

catalão, define-se pela 
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“forma organizativa construída em torno de um projecto de negócios que resulta 

da cooperação entre diversos componentes de várias empresas, operando em rede 

entre elas durante a duração de um determinado projecto de negócio, e 

reconfigurando as suas redes para levar a cabo cada projecto” (2004:90-91). 

Embora o autor se refira a este conceito como sendo impulsionado pela internet, 

nota também que não se limita à indústria tecnológica, expandindo-se a todos os sectores 

de actividade. Precedendo temporalmente o nascimento da internet, Castells explica que as 

vantagens da plataforma digital electrónica permitem a 

“escalabilidade [local e global], a interactividade [tempo real e multidireccional], a 

flexibilidade [ajustamento dos projectos], a gestão da marca [valor simbólico social] 

e a produção personalizada à medida do consumidor” (2004:100). 

A associação entre a internet e este modelo de empresa é entendido e defendido 

pela “capacidade para evoluir organicamente na inovação”, nos “sistemas de produção”, 

bem como na “adaptação à procura de mercado”. A sua conceptualização faz dos conceitos 

de rede e de fluxo, duas das definições mais em voga entre o mundo empresarial e com 

saudáveis contaminações à escala global.  

Face aos enquadramentos tecnológicos existentes, questione-se agora quais são as 

tendências da gestão, tendo por base o modelo implantado das empresas em rede. Entre 

outras indicações, o American Press Institute, aqui citado por Paulo Faustino recomenda que 

“o tradicional modelo das editoras jornalísticas – com centros de decisão 

concentrados no topo das hierarquias e funcionários progressivamente com menos 

autonomia e iniciativa – está em plena mutação, pois, à medida que as empresas se 

deparam com a explosão dos conteúdos informativos e a necessidade de 

flexibilização para responderem à mudança, isso implica a transformação das 

editoras em empresas em rede, o que também exige investimento em acções de 

formação, equipamentos e tecnologias que permitam abrir as portas das redacções 

às suas audiências”(2004:17) . 

Afunilando o contexto da gestão ao espaço das empresas de media, as questões 

associadas à rede encontram nas redacções um exemplo por excelência, tendo em conta as 

afinidades dos pressupostos e a realidade técnica e profissional. Integrada num âmbito mais 

vasto, a redacção, por conceito, ”mais informal que formal, mais flexível que rígida”  
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(Castells, 2004:120), constitui a plataforma através da qual se ligam, de modo mais ou 

menos directo, a administração, as finanças, a produção e a vertente comercial. A realidade 

observada na holding da RTP e na Corporación RTVE51 traduz estruturas físicas e níveis 

intermédios de gestão, inscrevendo-se num esquema de gestão vertical – com múltiplas 

responsabilidades e vários patamares operacionais e de decisão mas também de gestão 

horizontal – estrutura de decisão e executiva num mesmo plano físico e de 

operacionalização das rotinas jornalísticas. O trabalho de redacção, tendo em conta as suas 

especificidades, não pode ser visto pelo prisma da racionalidade excessiva, sob pena de se 

hipotecarem competências estruturantes à profissão, nomeadamente, a criatividade, 

espontaneidade e autonomia.  

6.5.4 Os consumidores  

A referência aos conceitos de telespectador e audiência é algo que, no contexto dos 

novos media, remete para um esquema tradicional de comunicação passiva, tal como 

amplamente expusemos no Capítulo II. “Os novos media parecem oferecer o potencial de 

uma mudança no equilíbrio de poder dos emissores em direcção aos receptores, tornando 

todo o género de conteúdos acessíveis aos utilizadores e seleccionadores sem dependência 

dos sistemas de mediação e de controlo da comunicação de massas”, defende Dennis 

McQuail (2003:40). 

Neste sentido, e recuperando as recomendações do American Press Institute, 

constatamos que grande parte das preocupações actuais estão centradas na estreita relação 

que as redacções devem manter com o(s) seu(s) público(s) e nas sinergias que se devem 

rentabilizar dessa relação. Pela pertinência e actualidade das observações transcrevemos a 

leitura de Paulo Faustino (2004) centrada nas redacções com autonomia, nas audiências 

como parceiros valorizados e na formação de públicos: 

“Redacções com autonomia – o equilíbrio entre o que as audiências querem saber 

e o modo como os jornalistas “abrem” os conteúdos à participação pública implica 

uma relação estreita e responsável entre os profissionais de media e aqueles para 

quem trabalham. À medida que cresce o valor das comunidades para as empresas, 

também será favorecido o valor das organizações de comunicação de massa. Neste 

                                                

 
51 Tendo por base a leitura dos respectivos portais e organogramas das empresas.  
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sentido, as empresas devem fomentar o relacionamento pessoal entre os 

jornalistas e os seus leitores; 

Audiências como parceiros valorizados: a questão crítica dos modelos de 

jornalismo participativo coloca-se ao nível da consideração do público como fonte 

privilegiada dos conteúdos da edição electrónica ou do meio impresso. Os weblogs 

e as edições electrónicas distribuídas por e-mail, mediante assinatura ou de forma 

gratuita, representam uma forma de segmentar, dirigir e testar o interesse dos 

públicos pelas notícias. Às editoras resta definir a extensão e a intensidade da 

participação das audiências na construção dos conteúdos informativos; 

Formação dos públicos com correspondentes hiperespecializados/ localizados: 

uma espécie de criação de projecto de formação integrada das audiências como 

potenciais fornecedores de conteúdos, bem como de leitores mais atentos das 

notícias distribuídas pela editora”(Faustino, 2004:17-18). 

A extensão da rede jornalística, como se depreende da leitura apresentada, remete a 

discussão para os emergentes conceitos de jornalismo colaborativo, jornalismo público e 

para o fenómeno da informação personalizada. O ambiente da web 2.0, pelas suas 

características e pelo que potencia na relação entre público e redacções, constitui uma 

forma de excelência para que o jornalista deixe de observar o consumidor como alguém que 

exclusivamente “compra” o jornal, mas, também como um coadjuvante na construção da 

actualidade.  

Neste sentido, o conhecimento e a relação mantida com o público abrem um mundo 

de desafios e oportunidades para o jornalismo contemporâneo que podemos consubstanciar 

do seguinte modo: (1) entender cada consumidor final como potencial colaborador, (2) 

estimular uma efectiva e transparente participação cidadã através da interactividade, (3) 

disponibilizar serviços e tecnologias colaborativas, (4) responder a nichos de mercado 

altamente especializados, segmentando os públicos no sentido da personalização de 

serviços (informação e publicidade) e (5) manter uma relação de confiança e de fidelidade. 

6.5.5 RTP e RTVE: gestão, sinergias e web 2.0 
RTP 

A profunda reorganização na empresa, fruto de alterações estatutárias, provocou 

uma fusão entre a RTP e a RDP, operada no ano de 2004. Deste modo foi posto fim a uma 

RTP – Radiotelevisão Portuguesa, SARL (15 de Dezembro de 1955) – sociedade anónima de 
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capital tripartido reunindo o Estado, as emissoras de radiodifusão privadas e particulares. Foi 

após o fracasso da Portugal Global, SGPS, S.A. em 2003, que pretendeu reunir numa 

sociedade anónima a RTP, RDP e Lusa – Agência de Notícias de Portugal, que se registou 

uma reestruturação do sector empresarial do Estado na área do audiovisual. Dessas 

alterações legislativas resultou o nascimento da holding Rádio e Televisão de Portugal, SGPS, 

S.A., Sociedade Gestora de Participações Sociais que integra a RTP (Radiotelevisão 

Portuguesa); a RDP (Radiodifusão Portuguesa) e empresas associadas (RTP Meios de 

Produção, Media Parque). 

A presente alteração teve como considerando fundamental o reconhecimento de 

uma situação de crise por parte das estruturas dirigentes. Como consta no documento 

“Reestruturação do Operador Público” (RTP, 2004) em 2002, RTP e RDP “deparavam-se com 

uma forte crise de identidade, de estratégia e de organização”. Entendeu-se ainda que 

ambos os operadores públicos se encontravam numa situação “extremamente negativa”, 

salientando-se os seguintes níveis:  

- “Indefinição quanto à missão dos operadores públicos de rádio e televisão no 

panorama audiovisual. Inexistência de orientações quanto ao posicionamento a 

adoptar e de objectivos empresariais concretos; 

- Incumprimento das obrigações de Serviço Público, apostando em modelos de 

conteúdos em concorrência directa com os operadores privados e reproduzindo 

mimeticamente a sua programação; 

- Progressiva perda de influência (…);   

- Falência técnica da RTP e situação financeira desastrosa (…); 

- Custos de funcionamento muito elevados e em evolução descontrolada (…); 

- Situação de recursos humanos fortemente desadequada (…); 

- Elevada instabilidade ao nível da gestão da RTP (…)” (RTP, 2004). 

Face ao levantamento da situação, entendeu o Governo apreciar o diagnóstico 

realizado a ambas as empresas públicas, ter em consideração as linhas do novo conceito de 

Serviço Público resultante das conclusões do Grupo de Trabalho Independente e adoptar 

uma “postura mais vocacionada, coerente e sustentável para a rádio e televisão pública”. 

Assim, nasce o documento “Novas Opções para o Audiovisual” (Dezembro de 2002), vertido 

mais tarde na nova Lei de Televisão (Setembro de 2003), através da qual se definem e 
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reenquadram os objectivos e missões do operador público bem como os termos do 

renovado contrato de concessão.  

Nas Opções estratégicas definidas pelo governo definem-se objectivos empresariais 

comuns à rádio e televisão públicas baseados em princípios que pretendem “racionalizar a 

estrutura empresarial”, “introduzir uma lógica de gestão rigorosa e orientada à eficiência”, 

“potenciar as sinergias” e “reduzir os custos de funcionamento” em 110 milhões de euros 

por ano, a partir de 2003.  

Esta é uma lógica que encaixa nas actuais formulações teóricas sobre gestão pois, tal 

como afirma Paulo Faustino, 

“começa a ser prática frequente a distribuição de conteúdos pelos vários suportes 

detidos pelo grupo ou empresa de media ou, em última análise, a sua venda a 

outro meio. No fundo, a ideia é rentabilizar os custos de produção através da 

distribuição de conteúdos em multiplataforma. O pressuposto dessa estratégia é o 

de que o verdadeiro objecto das empresas de imprensa é a venda de informação, 

independentemente do meio utilizado” (2004:136).  

Embora esta apreciação necessite de ser reenquadrada à luz da comunicação social 

com responsabilidade de Serviço Público, não deixa de ser uma evidência que a 

rentabilização de meios e de recursos se impõe como uma condição imprescindível na 

gestão contemporânea. Tal como seguidamente abordaremos, as sinergias entre o serviço 

de rádio e televisão, bem como o serviço informativo da Agência Lusa, têm constituído um 

triângulo de comunicação explicitamente explorado.  

O “Aproveitamento de sinergias entre a RTP e RDP”, como refere o documento 

enunciado, visa uma concertação das estruturas audiovisuais existentes, nomeadamente 

através da “Integração de todos os serviços administrativos e de suporte; concentração das 

instalações físicas das duas empresas em Lisboa; utilização comum de estruturas regionais e 

internacionais; realização de compras e negociações comuns junto de fornecedores; 

promoção da mobilidade e polivalência entre os recursos humanos e técnicos das duas 

empresas; uniformização da imagem corporativa das duas empresas”(RTP, 2004) . Esta 

convergência de propriedade tem sido amplamente referenciada como uma das tendências 

contemporâneas de gestão, sendo mais recentemente substituída, ou complementada, pela 
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referência “integração”, procurando deste modo reforçar a envolvência e ligação das partes 

em presença. A mais recente notícia sobre as sinergias do grupo dá conta da junção das 

direcções de informação da televisão e das rádios. Esta e outras mudanças previstas 

resultam de deliberações da administração da empresa, na sequência da conclusão do 

Projecto Fénix II52, que “visa continuar a reestruturação da estação pública” (Lusa e Público, 

2007, 8 Maio).   

RTVE 

A elaboração do Informe para la Reforma de los Medios de Comunicación de 

Titularidad del Estado (Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de 

Titularidad del Estado, 2005, Feb.), da autoria de um grupo de peritos que, abreviadamente, 

ficou conhecido por Comité de los Sábios representa um esforço por parte do governo 

espanhol em repensar a actividade da operadora pública audiovisual, tendo politicamente, 

sido uma iniciativa da legislatura de José Rodriguez Zapatero (2004-…). Constitui-se como 

objectivo central reflectir e apresentar um plano de reforma dos meios de comunicação 

públicos, tendo para o efeito reunido algumas das principais personalidades do meio 

académico e profissional – o Comité de Sábios foi formado por um Presidente: Emilio Lledó 

Iñigo e quatro vogais: Enrique Bustamante Ramírez, Victoria Camps Cervera, Fernando 

Fernández-Savater y Fernando González Urbaneja. 

A 10 de Fevereiro de 2005 este conjunto de especialistas rubricou o relatório que, 

posteriormente, fez chegar aos decisores políticos, reflectindo um conjunto de propostas 

para reformar a televisão do Estado, as quais, sinteticamente apresentamos:  

- Assumir a dívida da RTVE, superior a 6.000 milhões de euros; 

                                                

 
52 O Fénix II data de 2006 e tem como finalidade ser um projecto de recuperação empresarial que pretende 
analisar as “necessidades de recursos humanos e implementar o projecto de requalificação em conjunto com 
um plano de formação profissional”. Anterior a este plano tinha-se desencadeado o Fénix I, criado em 2003, no 
inicio do processo de reestruturação institucional. Nele se apontava um conjunto de quatro grandes objectivos 
traduzidos em iniciativas de “coordenação e comunicação global”, “desenvolvimento de estruturas de 
suporte”, “reestruturação das estruturas actuais” e “desenvolvimento de novos conceitos” (Programa “Fénix 
de Reestruturação da RTP, Janeiro de 2003, in [www.portugal.gov.pt/NR/rdonlyres/CAFBFA19-0F68-4C55-
B5B2-B4CD0158CFCF/0/Fenix.pdf] , (consultado a 10 de Maio de 2007). À época o administrador Jorge Ponce 
Leão, referiu-se ao documento como sendo a solução para a "a sobrevivência da empresa" (Santos, Sónia 
Correia dos, “RTP “busca a excelência” com investimento tecnológico”, Diário de Notícias (12.05.2006) 
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- Manter o duplo financiamento, ou seja, o modelo misto que deriva dos mecanismos 

de compensação pelo serviço público, bem como a manutenção do financiamento através 

da receita publicitária; 

- Reduzir a publicidade de forma gradual no período de dois anos, passando dos 

actuais 12 minutos/hora para 9 minutos/hora; 

- Criar um Conselho Audiovisual autónomo que salvaguarde a garantia dos direitos 

fundamentais; 

- Promover a participação dos informadores através dos estatutos e Conselhos de 

Redacção; 

- Formar Conselhos Assessores para prestar apoio à sociedade civil. 

- Impulsionar a produção própria, convertendo a RTVE num dos motores da indústria 

audiovisual; espanhola.  

- Exigir um reforço de qualidade, nomeadamente, aos níveis da promoção da 

informação, cultura, educação e entretenimento; 

- Dedicar mais esforço à projecção exterior da Língua e cultura espanholas. 

No documento com mais de duas centenas de páginas, reclama-se uma “necessária e 

urgente reforma” e, nos aspectos particulares que dizem respeito aos desafios do ambiente 

web, fixamos algumas questões que consideramos de particular relevância.  No capítulo 

específico “RTVE face à Sociedade de Informação” (2005, Feb.:116-127), abre-se um 

preâmbulo particularmente sombrio “La situación de crisis financiera de RTVE y la 

ausencia de un plan estratégico hacia la Era Digital, han agudizado su función 

marginal en este campo” (2005, Feb.:116). Referem os autores que este vazio é 

sentido não apenas nos dispositivos radiofónico e televisivo, mas também ao nível do 

suporte internet. 

No sub-capítulo “RTVE e internet”, é reconhecida a “transcendência primordial” 

deste suporte apontando-se a necessidade de que a presença web seja um espaço de 

trabalho “com identidad y recursos propios, que disponga de autonomía para el desarrollo 

de sus potencialidades que sirva, a su vez, de plataforma tecnológica para la modernización 
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y mejora de la nueva estructura empresarial, optimizando sus recursos técnicos y humanos y 

convirtiéndose en el mejor referente del desarrollo integral del Grupo. Para ello, deben de 

corregirse con urgencia los actuales desfases de funciones y categorías que afectan a la 

actual organización del área de Internet de RTVE, creando los perfiles profesionales 

adecuados al nuevo escenario digital” (2005, Feb.:126). 

Reconhecendo a internet como um “complemento imprescindible” no contexto 

digital, preconiza-se que seja um espaço “flexível” e que, fundamentalmente seja orientado 

para o reforço do serviço público, dirigindo aos cidadãos mais e melhor informação, 

programação, entretenimento, etc. – “El sitio de RTVE en Internet debe ofrecer sus servicios 

de radio, televisión y multimedia, mucho más especializados, accesibles, y adecuados a una 

comunicación bidireccional, es decir, mucho más participativos y democráticos para los 

ciudadanos en una visión de servicio público. Además, debe contar con enlaces a servicios 

públicos de todo tipo, y promover el acceso a la Administración electrónica. El portal de 

Internet de RTVE debe convertirse, en suma, en el núcleo estratégico de la oferta de 

contenidos multimedia, así como en el principal distribuidor de las ofertas que se desarrollen 

en sus distintas áreas de actividad, e impulsor de la convergencia con la radio y la televisión 

digital” (2005, Feb.:127). 

Defende-se uma imprescindível colaboração entre as várias unidades estratégicas do 

grupo (serviços informativos, informática e comercial) de modo a sustentar e multiplicar 

renovadas sinergias. Expressando uma lógica de rentabilização organizativa, os “sábios” 

entendem que se devem aproveitar todos os canais abertos pelas novas tecnologias e pelas 

redes, nomeadamente, através da oferta dos seus “ activos de sonidos e imágenes y sus 

nuevos servicios de valor añadido por Internet o telefonía móvil o para las nuevas 

plataformas tecnológicas que están surgiendo” (2005, Feb.:127). 

Ao finalizar este sub-capitulo sistematizamos algumas ideias consideradas 

fundamentais para um eficaz entendimento do que nos trouxe aqui, ou seja, apresentar 

alguns contributos para entender as empresas web 2.0 nos seus aspectos de organização e 

gestão, aplicando esse referencial ao grupo RTP e à Corporação RTVE. 
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Pelas leituras, observações e informações recolhidas apresentamos as seguintes 

pistas para reflexão:  

Da leitura do documento “Novas Opções para o Audiovisual” e da legislação 

entretanto aprovada, resulta uma preocupação residual com as plataformas digitais de 

comunicação, não havendo espaço sequer para um parágrafo explícito sobre qual o 

posicionamento da RTP sobre a sua presença no universo online. Não há, por estranho que 

possa parecer, uma palavra nos sub-capítulos “Reorientação dos conteúdos” e “Recuperação 

das audiências e captação de novos públicos” sobre os desafios colocados ao nível da 

estratégia para o portal institucional! As referências pálidas surgem, de modo breve e pouco 

preciso, nos pontos referentes ao “Aumento de Receitas”, pois previa-se a “Dinamização da 

oferta de multimédia e duplicação das receitas de 2002 para 2003” e no ponto dedicado a 

“Desenvolver novos conceitos na televisão por cabo”, no qual se enuncia a necessidade de 

“preparar a televisão pública para os desafios das novas plataformas, nomeadamente no 

domínio do digital e do multimédia”. Para além destes aspectos de natureza financeira e das 

expectativas anunciadas, não se regista uma linha sobre estratégia, planeamento e 

objectivos quanto à rentabilização do serviço digital. Tais ausências, não se explicando a si 

próprias, poderão configurar alguma desatenção ou alheamento face aos desafios que 

constituem a presença online da operadora pública de rádio e televisão em Portugal;  

A holding e a corporación manifestam um cruzamento entre uma filosofia vertical e 

horizontal de gestão traduzida numa administração dupla decorrente do seu organograma 

empresarial. Tem sido notório o esforço de ambas as televisões públicas em integrar novas 

formas de gestão de empresa aproximando-se, ainda que com limitações, a um modelo 

horizontal de gestão da sua plataforma multimédia; 

A procura de sinergias entre o grupo, nomeadamente com a Agência Lusa prende-se 

com a disponibilização de notícias nos sítios da RTP e RDP, mas numa lógica de “corta e 

cola”, avessa ao suporte digital bem como ao público a que se dirige. No caso da RTVE, essa 

ligação é inexistente. 
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Regista-se uma total ausência de relações entre os portais da RTP e da RTVE  com  os 

serviços da administração pública no seu todo, uma falha que consideramos grave e lesiva 

dos utilizadores; 

A intenção de entregar à “sociedade civil” o protagonismo da RTP 2 (transformada 

em Canal 2, posteriormente em A Dois ou 2:, tendo recuperado a designação original em 

200253) é visto por Helena Sousa e Manuel Pinto (2004) em A Economia do Serviço Público de 

Televisão e a Retórica da Cidadania como uma estratégia de natureza económica e 

financeira e menos como o estímulo à “proliferação qualificada de vozes na esfera pública” 

(2004:2). “The state offered ‘civil society’ a public good (a national television channel) and it 

is now up to ‘civil society’ to organise itself and to fully contribute to the provision of public 

service audiovisual content. In discursive terms, citizens had the centre-stage in this new 

participatory model but up to now it seems to be economics rather than citizenry that is at 

the heart of the new strategy” (2004:18) sustentam os investigadores. 

Ao longo da história da RTP,  assinalam Helena Sousa e Luís António Santos, “(…)o 

serviço aos cidadãos e com os cidadãos nunca fez parte das preocupações essenciais dos 

principais responsáveis da empresa e de quem os nomeava. (…) A relação Estado – RTP – 

cidadãos nunca foi, em momento algum dos quase 50 anos de história da teledifusão, 

multidireccional. O Estado português – independentemente do regime ou do governo – 

parece ter sempre actuado sob a presunção de que os cidadãos não estariam  (ainda) 

preparados para interagir responsavelmente com a televisão (2003:19). Tal inversão de 

posicionamento começou a verificar-se a partir da presença online da RTP, mas sem um 

vínculo relacional forte, coeso e sustentado por uma estratégia de afirmação de cidadania. 

Até então, os autores citados consideram que “(…)servir o público nunca fez parte das 

preocupações nucleares deste Serviço Público. (…) No essencial, a RTP manteve e perpetuou 

uma lógica de funcionamento de relevante prestação de serviço, mas ao poder político”! 

(2003:1).  

                                                

 
53 Como referido em 6.1 Estudo de caso: o Serviço Público de televisão em Portugal - do dispositivo analógico 
ao digital. 
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No que à web 2.0 diz respeito, os portais da RTP e RTVE, apesar de amplamente 

apetrechados, não exploram as potencialidades interactivas não se aproximando dos 

instrumentos da web social, num claro afastamento da internet colaborativa. De um modo 

mais explícito, podemos apontar algumas funcionalidades que em muito contribuem para a 

solidez de ambos os portais e algumas falhas que consideramos graves no actual contexto de 

webmedia.  

6.6 Estrutura Organizativa da Redacção de Televisão Online - RTP e 

RTVE 

Aquando da primeira abordagem à Reconfiguração das redacções de media 

apresentada no Capítulo IV, referimo-nos sinteticamente à proposta de García Avilés (2006) 

que situa o estudo da convergência de meios no cruzamento de quatro eixos de aborgadem: 

tecnológico, comunicativo, empresarial e profissional. Ora, de acordo com as opções 

metodológicas, referimos e sublinhamos que, embora este trabalho forçosamente 

contemple questões de natureza tecnológica e comunicacional, aprofundará 

fundamentalmente as perspectivas profissionais e laborais da convergência de redacções. 

Assim, a partir deste exacto momento, são abordados os aspectos da organização da 

cadeia produtiva dos jornalistas que envolvem três âmbitos de trabalho diferenciados e 

complementares: (i) a cobertura informativa; (ii) a elaboração e produção; e a distribuição 

de notícias (2006).  

Para tal, procedemos ao levantamento de informações junto das redacções 

multimédia da RTP e RTVE que, entre outras, nos permitem apresentar dados que 

enquadram os (i) meios humanos, os (ii) meios técnicos e as (iii) políticas editoriais 

associadas a cada uma das formas de trabalho. 

De acordo com o explicitado na introdução desta tese e no Capítulo I, foram 

desenvolvidos alguns instrumentos de trabalho com vista a um levantamento sistemático e 

criterioso de informação, como seja a Grelha de Avaliação da Redacção da RTP (Anexo 4) e 

RTVE (Anexo 5), que procura determinar os principais aspectos organizativos e lógicas de 

funcionamento regular das estruturas jornalísticas; e, complementarmente, a aplicação de 
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Entrevistas em Profundidade aos responsáveis da gestão (Directores de Informação, Chefes 

de Redacção e Coordenadores da Redacção Multimédia)- Anexo 12 e a aplicação de um 

Inquérito por Questionário – Anexo 1 – aos jornalistas que integram a redacção online.  Este 

último instrumento, apesar de ter sido desenvolvido, testado e apresentado às respectivas 

chefias de redacção, não pôde ser efectivamente aplicado. Apesar da insistência do 

investigador, foram, no caso da RTVE, inúmeras as justificações apresentadas para que o 

inquérito não pudesse ser aplicado – por um lado foram evidenciadas “dificuldades em 

distribuir por todos os elementos” e, por outro,  “evitar interferência nas rotinas de 

trabalho”. A situação da RTP, embora tivesse sido de um maior acolhimento, tendo sido 

possível a sua aplicação, as respostas, no entanto, só fariam sentido quando cruzadas com a 

congénere espanhola. Deste modo, entendeu-se não haver representatividade e relevância 

estatística para a sua utilização, daí o facto de ter sido abortado enquando elemento de 

pesquisa. 

Numa outra perspectiva, o trabalho empírico permitiu proceder ao levantamento de 

dados com importância investigativa sobre as sinergias de grupo e a eventual convergência e 

integração de processos de trabalho, suportados pela aplicação de metodologias cruzadas: 

por um lado, os Descritores do Nível de Convergência ou Integração de Redacções (Anexo - 

13, proposto por Miguel Carvajal e José Alberto García Avilés em Convergencia de 

Redacciones – una metodologia para el análisis comparativo de casos (2006). Por outro 

lado, as grelhas de interpretação enunciadas no estudo A methodological tool: an index to 

calculate the level of convergence of a medium (López et al., 2009). 

Assim, mantendo uma análise comparativa entre as duas realidades, apresentamos 

os dados recolhidos bem como as reflexões sobre os estudos de caso. 

6.6.1  Espaço e Meios Técnicos na RTP e RTVE 
Observações e análise 

Artilhado de um par de olhos, outro de ouvidos, sensibilidade e instrumentos de 

observação, o investigador vê a redacção multimédia da RTVE.ES como um “gorila na 

bruma”. Essa foi desde o início a condição imprescindível para a desejada autorização de 

permanência no serviço online da operadora pública espanhola: observar no interior do 

espaço de trabalho mas sem interferir nas rotinas de produção informativa diárias. 
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Compromisso aceite e, assim sendo este testemunho deriva das condicionantes previamente 

negociadas e consensualizadas, que se traduzem, forçosamente, nalgumas limitações.  

É a partir desse olhar presente, discreto e atento, que de certo modo se estendeu ao 

trabalho empírico na portuguesa RTP, que se registam algumas notas que derivam, não 

apenas deste posto privilegiado de observação mas também de entrevistas aos vários 

responsáveios pelos Meios Interactivos (seguidamente abreviados por MI) da RTVE.ES, bem 

como à Redacção Multimédia (posteriormente designada por RM) da RTP. Delas resultam 

grande parte das informações essenciais para entender qual o sistema de trabalho nestes 

espaços de produção informativa, sem sombra de dúvida uma das principais apostas 

organizativas e editoriais dos últimos anos na concessionária de serviço público espanhola. O 

mesmo não se aplica à realidade portuguesa!  

RTVE - Calle Alcalde de Sainz de Baranda, 92, Torrespaña Edifício B –, 4 piso. É daqui, 

destas instalações cercadas de janelas, luz natural e em open space que se produz uma das 

mais vibrantes experiências da história da RTVE – desenvolver e consolidar a versão online 

da televisão do estado, constituindo-se como uma porta de entrada para milhões de 

internautas que consultam os vários conteúdos: fase beta da internet, ambiente web 2.0.   

O piso encontra-se dividido a meio por dois grupos de elevadores, perfilados frente a 

frente. A nascente, situa-se a área tecnológica, a poente, a redacção propriamente dita. 

Neste último espaço, estão organizadas 6 ilhas de um complexo e dinâmico arquipélago: 

projectos, conteúdos para telemóvel, site infantil, programação, secretariado, 

documentação (classificação e organização de conteúdos) notícias, vídeo, programação, 

redactores, legendagem, teletexto, desporto e componente tecnológica (apoio e 

programação). Quatro espaços reservados são as excepções ao mundo aberto desta 

redacção: são ocupados pela direcção de meios interactivos, direcção de informação e 

conteúdos, e as coordenações tecnológica e desenvolvimento de negócio. Razões de 

natureza logística, justificam tais opções, pese embora os gabinetes funcionem, na sua 

maiora, de portas abertas, facilitando o contacto e a decisão.  

Esta é uma redacção autónoma, à semelhança das televisiva e radiofónica. E pelo 

exposto, avaliar eventuais processos de convergência de recursos (humanos e técnicos) é 
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uma tarefa inglória. Cada uma funciona em espaços fisicamente diferentes, logo separadas 

umas das outras, embora haja, no dizer de Ricardo Villa “comunicação entre todas”. Villa 

classifica a relação entre as redacções de “excelente”, mas a convergência está neste 

momento a ser pensada perspectivando-se para 2012 a sua concretização. Um projecto de 

grande envergadura vai reunir os serviços da Corporação da Radiotelevisão Espanhola que 

neste momento se encontram distribuídos por dois locais de Madrid: 1. Em Alcalde Sainz de 

Baranda: Consejo de Administración de la Corporación RTVE, Dirección de Informativos de 

TVE, Dirección de Medios Interactivos iRTVE, Radio Nacional de España (RNE); 2. Na Avenida 

de Radio Televisión: Dirección de RNE, Dirección de Comunicación, Dirección Comercial de 

RTVE. Ricardo Villa considera que é irreversível pensar na união de todos os que compõem a 

empresa e, em particular, a componente editorial. A salvaguarda, refere, é que os seus 

profissionais partilham da mesma cultura de empresa e também na comunhão das “bases 

comuns do jornalismo”.  

Assim, as imagens de projectos internacionais que apresentam configurações físicas 

baseadas numa mesa central de decisão, tenha a forma que tiver, não se adapta a esta 

realidade. O modelo actual é de base tradicional, embora as perspectivas e o rumo da 

empresa apontem para uma convergência de meios e que procura, em última análise, a 

integração.  

Não existem relógios com fusos horários das várias capitais do mundo, não existem 

frisos de televisores com as tevês da concorrência (nacionais e internacionais). Nos vários 

cantos da redacção erguem-se pequenos montes de jornais, espanhóis na sua maioria. Mas 

há também um escaparate com revistas de especialidade, entre as quais, a PC World, Wired, 

Computing, Interactiva e algumas publicações com a chancela RTVE, caso dos Principios 

Básicos de la Programación. Não se escuta a Rádio Nacional de Espanha mas a presença da 

Televisão Espanhola é uma constante. 

A maior parte dos jornalistas possui dois écrans no seu posto de trabalho: num deles 

desenvolve a sua produção informativa e no outro passa constantemente a emissão do 

principal canal da operadora. Aqui, a tv hertziana é a rainha da banda sonora – é a sua voz e 

imagem que preenchem os vários espaços da redacção multimédia. Ela serve de guia, 
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presença tantas vezes repetida à qual os profissionais olham com uma frequência não 

determinada.  

Um relógio digital marca as horas, os minutos e os segundos – a contagem 

cumulativa do tempo assinala o contra-relógio do trabalho dos jornalistas – sempre em 

aberto, sempre na “hora de fecho”, sempre por preencher, ávido por um ponto final. Sinal 

gramatical que não faz parte do léxico digital. 

O telefone é um meio de comunicação que, neste espaço, raramente toca. E quando 

acontece, é discreto na sua sonoridade, como se não quisesse incomodar o modus faciendi 

da produção web. 

Através de uma aplicação informática são “radiografados” alguns sites de referência 

e disponibilizados nos televisores da redacção: 20Minutos, La Vanguardia, BBC, CNN, 

MSNBC, Marca, RTVE, El Mundo, El País. Deste modo, é acompanhado o trabalho produzido 

pela concorrência nacional e internacional.  

RTP - É das renovadas instalações na Avenida Marechal Gomes da Costa, que agora 

concentram grande parte da nova Rádio e Televisão de Portugal que registamos no bloco de 

notas as rotinas, os procedimentos e as formas de organização de um espaço que de 

convergente, representa apenas uma pálida imagem de um fenómeno de contornos nítidos 

e profundos.  

A redacção da RTP, formada por dois andares, alberga no piso -1 a redacção central e 

os estúdios de emissão dos programas informativos bem como as suas várias secções: 

sociedade, política, cultura, desporto, etc. Ao nível do r/c encontram-se os operadores de 

imagem, a agenda, a RTP África (redacção), a Redacção Multimédia, uma secção polivalente 

de trabalho e o espaço do Portugal em Directo. 

Fisicamente, a Redacção Multimédia não se encontra junto à Redacção de 

Informação que produz os conteúdos para televisão – formato tradicional. Mas no entanto, 

encontram-se próximos de um outro modo, acedendo aos alinhamentos dos jornais 

informativos, participando em reuniões, cruzando dados e opiniões constantemente. No 

entanto, o conhecimento que têm sobre o resultado final que surge na televisão acontece, 

quase sempre, a posteriori. “Só quando acontece é que sabemos que aconteceu”, constata 
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Alexandre Brito, o Coordenador da Redacção Multimédia. Apesar desta circunstância, a RM 

consegue com alguma frequência romper com esta lógica colocando no portal notícias de 

forma mais veloz do que a televisão, fruto das capacidades do próprio dispositivo, embora 

seja quase sempre a pequena caixa a que norteia a actualidade. Diz Alexandre Brito que “em 

20 segundos coloco um “última hora” no ar, nem que seja uma linha a dizer que aconteceu 

determinada coisa e depois vou desenvolvendo nas várias fases: escrever o lead, colocar no 

ar; escrever o corpo, e a fase final é a notícia completa, com vídeo e com áudio. Por vezes 

conseguimos ser mais rápidos do que a televisão”. Em concreto, a experiência mobile 

realizado aquando das eleições legislativas em Portugal (Setembro de 2009) constitui um 

exemplo de potenciamento de sinergias entre os vários profissionais na cobertura 

jornalística: “Todos os jornalistas estão equipados com um telemóvel multimédia e todos 

estão a enviar em tempo real, fotografias para alimentar o Twitter e estão a enviar vídeos 

em directo, numa situação exclusiva no site da RTP”. 

Inicialmente, com a mudança de instalações da histórica Avenida 5 de Outubro para 

os actuais edifícios, chegou a haver uma tentativa de colocar a RM na plataforma central da 

redacção da RTP, mas  por uma questão de espaço não foi totalmente possível integrar toda 

a equipa online. No entanto, foi criado um espaço para o Coordenador, mas este encontra-se 

vazio porque o seu coordenador entendeu que “era importante estar próximo da equipa 

mantendo-se em contacto permanente com os restantes colegas”. 
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Quadro 13 – Meios Técnicos da RTP/RTVE 

 
RTP 

 

RTVE 

 

Quantidade de Computadores 5 150 

Tipo (Windows, Mac ou Linux) Windows Windows e Mac 

Programas 

Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, 

Adobe Flash,  Nero, 
Adobe After Effects 

Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, 

Apple Final Cut 
Pro, Adobe Flash, 

Apple Final Cut 
Express, Avid, 

Nero, Adobe After 
Effects 

Ligação de rede Sem resposta Sem resposta 

Servidor Sem resposta Sem resposta 

Velocidade da net Sem resposta 
1 gigabit (intranet), 

100 mbits 
(internet) 

Telemóvel 
Apenas o 

Coordenador 

Vários elementos 
da redacção 
(número não 
especificado) 

Câmara de filmar Não 5 

Máquina fotográfica Não 5 

Fonte: elaboração própria 

6.6.2 Meios Humanos 

Em Lisboa, na Redacção Multimédia trabalham 7 pessoas, incluindo o Coordenador. 

Estes profissionais dedicam-se a todas as áreas de informação, exceptuando o desporto que 

é produzido por uma editoria de especialidade. A equipa tem de assegurar o rodapé do 

Telejornal, a edição dos vídeos que passam nos blocos informativos (Bom Dia Portugal, 

Jornal da Tarde, Telejornal e excepcionalmente da RTP) que por sua vez são integrados num 

template que necessita de preenchimento de vários campos, como por exemplo, o título da 

notícia. “A gestão global dos conteúdos do site é uma tarefa um pouco complexa pois há 

necessidade de coordenar todos os aspectos da informação, da sua distribuição pela equipa 

e o seu tratamento e apresentação”, refere Alexandre Brito.  
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Este núcleo profissional conta com o apoio não só das estruturas de media do Estado, 

em especial a RDP – Antena 1 e a Lusa Agência de Notícias, mas também do Gabinete 

Multimédia da RTP. Esta estrutura é vista por Alexandre Brito como um “prestador de 

serviços”, disponível para realizar ferramentas e encontrar soluções de natureza técnica face 

aos desafios constantes que a plataforma e a inovação vão exigindo. Entre outras 

competências, cabe ao Gabinete Multimédia, colocar “automaticamente os espaços 

informativos online e alguns programas também”.  

O caso de Madrid é manifestamente diferente: um colectivo de centena e meia de 

profissionais distribui-se em várias áreas de trabalho: Informação geral, Desporto, 

Entretenimento, Espaço Infantil, Projectos e Técnica. Esta vasta equipa trabalha 

exclusivamente para o meio online, sendo muito esporádicas intervenções ao nível da 

televisão tradicional.  

A organização de ambas as redacções pressupõe duas circunstâncias muito concretas 

sobre as competências profissionais: a maioria dos jornalistas são polivalentes quanto ao 

manejo da escrita e ao domínio de tecnologias fundamentais, e ao mesmo tempo, 

encontram-se integrados nas zonas de actuação anteriormente descritas. Tais factos, 

revelam uma organização que facilita a gestão dos recursos humanos (distribuídos por áreas 

específicas) e, simultaneamente, permite um contacto com as principais ferramentas com as 

quais todos os dias se cumprem os rituais de uma redacção: ser responsável pelo 

nascimento, desenvolvimento e morte de notícias, agora associadas, entre outras, a 

ferramentas multimédia e hipertextuais.    

A presença de múltiplos écrans é sintoma da multiplicidade de tarefas e recursos que 

são convocados para a sua realização. Eles representam e acumulam funções de natureza 

complementar, pois editam texto, imagem (fixa e em movimento), áudio, numa 

multiplicação de páginas abertas que pressupõe competências instrumentais diversificadas e 

ao mesmo tempo específicas. Grande parte do tempo os olhos dos jornalistas fixam o ecrã 

que traz um mundo rectangular, transformado num ambiente rectangular e apresentado de 

forma rectangular (formato tradicional e online). Através do teclado, e sem tirar os olhos do 

ecrã, escolhem-se as teclas, os botões, as ferramentas e as funcionalidades, de acordo com o 

objectivo pretendido. Não há sinais evidentes de reportagem desta equipa que 
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laboriosamente tecla a actualidade. Não se observa requisição de material, uma saída súbida 

(exceptuando casos absolutamente pertinentes: Ex: M11) porque este é um género 

raramente realizado na redacção multimédia. “Este não é o meio para fazer reportagens. 

Aqui dão-se notícias mas não há tempo para a reportagem. Para além de que sai demasiado 

caro e todos os recursos são fundamentais no espaço da redacção”, defende Ricardo Villa, o 

Director de Informação e Conteúdos da RTVE.ES.  

Tudo chega num pré-empacotamento: a emissão contínua da TVE, os despachos das 

agências, a informação de agenda, entre outros. Objectivo: seleccionar, transformar e 

apresentar um produto informativo. Neste particular, a transposição literal de textos, 

independentemente da sua origem, não é uma prática na RTVE.ES. As notícias publicadas no 

portal são objecto de tratamento jornalístico, elaborando-se um texto de raiz, 

acrescentando-se fotografia e/ou vídeo, e/ou infografia (muito raramente). Pelo exposto, 

pretende-se um produto que sendo dominante na actualidade nacional ou internancional, 

tenha a marca da RTVE.ES, não se estimulando nem consentindo o corta e cola – 

“shovelware”. No fundo, busca-se uma intervenção crítica e selectiva por parte do jornalista, 

que dará forma e conteúdo, consentâneos com os restantes media do grupo, embora, 

naturalmente, ajustado com a plataforma digital de comunicação.  

 A questão da especialização e da actualização profissional é, para os responsáveis 

dos Meios Interactivos, de capital importância. À pergunta se a empresa oferece formação 

para aquisição de competências em polivalência multimédia, Ricardo Villa, Director de 

Informação e Conteúdos da RTVE.ES, responde afirmativamente, mas “geralmente, a IORTV 

[Instituto Oficial de Radio y Televisión, Centro de Formación de RTVE], não possui um 

programa dirigido a esta especialidade, e por isso apresentamos algumas ideias para que 

haja mais formação”. O ritmo galopante de inovações, o desgaste e a sua desactualização 

obrigam a uma particular atenção com a formação ao longo da vida profissional. Em 

Portugal, e desde que foi criado em 1969 o Centro de Formação da RTP,  têm  sido realizadas 

inúmeras acções de formação profissionais, constituindo-se este como um polo dinamizador 

de experiências e saberes. Iluminação, Efeitos Especiais, Jornalismo e Realização são apenas 

alguns dos exemplos de cursos realizados pela televisão estatal, tendo por objectivo o 

aperfeiçomento e actualização dos seus funcionários e colaboradores.  
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Do ponto de vista das habilitações e média de idades, a maioria dos profissionais da 

redacção multimédia da RTVE tem formação superior, é extraordinariamente jovem (a 

média de idades ronda os 25 anos), embora existam alguns elementos com idades entre os 

40 e os 50 anos. Por ser o resultado de um processo diversificado e complexo, juntam-se 

neste espaço, distintos elementos: de acordo com Ricardo Villa, reúne os “castigados de 

diferentes áreas da RTVE e os que pretendem especializar-se no jornalismo online”. Villa 

sublinha no entanto, se no início esta área de trabalho era encarada como “uma coisa 

estranha”, hoje, bem pelo contrário, o produto realizado e as pessoas que compõem a 

equipa são merecedoras do “respeito” dos demais profissionais da casa.  

A situação da RTP mantém pontos de contacto com a congénere espanhola. Recorda-

se Alexandre Brito do início do fenómeno da internet e do jornalismo digital presenciou e foi 

protagonista de todas as fases do processo - “Já apanhei a bolha da internet, já apanhei a 

explosão da bolha e agora estou a apanhar a evolução mais madura do fenómeno. Em 

Portugal o jornalismo online sofreu muito com alguma falta de qualidade que tinha a ver 

com a aposta que estava a ser feita – havia aquela ideia de que qualquer pessoa podia ser 

jornalista na internet – através de um blogue, etc – eramos todos jornalistas. E isso criou um 

problema porque nem todos somos jornalistas, nem todos fazemos o trabalho bem feito. Ao 

mesmo tempo as empresas de media já tinham as suas estruturas e sabiam que tinham que 

entrar na internet mas não sabiam como”. 

Compete aos Chefes de Equipa a responsabilidade de assegurar a manutenção dos 

trabalhos em desenvolvimento, sendo pivots fundamentais para dar continuidade a uma 

actualidade que não se compadece com mudanças de turno. Por se tratar de um meio que 

gere fluxos de informação, avaliar os vários desempenhos é uma tarefa de carácter 

persistente, continuado, constante. Das rotinas que dizem respeito a este aspecto emergem 

dois episódios importantes: o primeiro acontece às segundas-feiras através de um encontro 

informal entre as chefias de equipa que trocam impressões sobre o trabalho realizado, 

aperfeiçoam-se alguns aspectos e que serve de complemento à reunião magna de todas as 

terças-feiras.  

Nesta, à volta da mesa, sentam-se Directores e Coordenadores – Rosalía Lloret 

Directora de Meios Interactivos; Ricardo Villa, Director de Informação e Conteúdos; Andrés 



 

312 

 

Pedrera, Director de Tecnología; Francisco Asensi, Director de Desenvolvimento e Negocio e 

Ismael Viejo, Director de Design. Objectivos: avaliar o trabalho realizado, gerir e planificar a 

actualidade informativa imediata, mas também a médio e longo prazo. Trata-se de uma 

ocasião decisíva para fazer o balanço qualitativo e quantitativo da produção, e perspectivar 

os desafios que, sendo constantes, necessitam de uma atenção antecipada, organizada e 

metódica.  

O processo de avaliação é, pelo exposto, continuum a par, da produção dos vários 

conteúdos: principalmente a partir da “ilha” dedicada aos Projectos, chegam problemas e 

procuram-se soluções, perspectivam-se desafios e desenvolvem-se novas abordagens, 

refresca-se a arquitectura, design, funcionalidades, etc. É, na expressão do seu responsável, 

Luís Pinheiro, um espaço que devia situar-se junto aos elevadores do edifício (a zona de 

elevadores separa a redacção do apoio técnico/programação).  

Por estabelecer a ponte entre as necessidades e as soluções, e por se tratar de uma 

“ilha” dedicada a resolver urgências e a pensar o futuro, é um dos eixos basilares de toda a 

redacção, pois, sustenta o quotidiano, corrige rotas desajustadas, experimenta novas 

funcionalidades e instrumentos, e acima de tudo, procura estar sempre para além do 

imediato, perspectivando inovação e qualidade.  

Na RTP este processo de avaliação não tem uma marca tão evidente, não havendo 

reuniões regulares com esse efeito, no entanto, tratando-se de um trabalho em equipa, a 

atenção cuidada face ao produto final é uma constante. Neste caso, a apreciação dos vários 

produtos/peças informativos, é feita num registo menos formal, mas que revela um olhar 

sistemático.  

6.6.3 Políticas Editoriais 

A existência de um Livro de Estilo da Radiotelevisão Portuguesa, através do qual se 

expressam posicionamentos jornalísticos e condutas profissionais, deixa clara a ausência de 

pensamento escrito sobre o jornalismo online. O manual, consensualmente aceite pela 

redacção em 2001, encontra-se dividido em dois momentos: “linha editorial, com os 

princípios éticos e profissionais (…) e a segunda parte que estabelece critérios de qualidade 

no formato do jornalismo da RTP (…) (RTP. Dir. de Informação, 2001:7) 
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Deste modo, este sub-capítulo é revelador das limitações das próprias fontes, pois o 

as quase cem páginas da obra não dedicam uma linha específica ao jornalismo online e ao 

papel da RTP através do seu portal.   

 Assim, centrar-nos-emos, em exclusivo na situação da realidade da operadora 

espanhola uma vez que dispomos de elementos informativos que permitem apresentar as 

suas linhas editoriais, em particular, na sua dimensão online.  

O “Estatuto de Información de la Corporación RTVE” é o documento que, de acordo 

com a moldura legislativa, (Lei 17/2006 de 5 de Julho) traduz as sensibilidades da direcção 

dos vários meios da RTVE, bem como dos seus Conselhos de Informação.54  Explicitamente 

este texto oficial, através do art. 3 referente a “De los profesionales de la información 

audiovisual”, considera que à luz dos estatutos “son profesionales de la información 

audiovisual los profesionales del periodismo, la imagen o el sonido que obtienen, elaboran y 

difunden de forma directa los contenidos informativos divulgados por las empresas de la 

Corporación RTVE, tanto a través de los soportes habituales de radio y televisión, como a 

través de soportes multimedia e interactivos u otros semejantes que se puedan derivar del 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, con vinculación jurídica directa con la 

Corporación, cualquiera que sea su categoría o nivel de responsabilidad” (RTVE, 2008, 14 

Mayo). 

Do ponto de vista bibliográfico, três obras fundamentais situam as linhas de 

orientação jornalísticas no âmbito da concessionária de serviço público: Salvador Mendieta 

(1993), Manual de estilo de TVE; Miguel Pérez Calderón (1985) Libro de estilo de los servicios 

informativos de TVE e Radio Nacional de España. Manual de estilo de RNE. RTVE, Madrid, 

1980. Na sua maior parte dizem respeito a procedimentos relativos ao estilo (forma e 

conteúdo) direccionados para os dispositivos televisivo e radiofónico, não contemplando a 

vertente multimédia. Todavia, desde 2008 foi objecto de um forte impulso, sendo hoje uma 

das páginas informativas de referência em Espanha, e também entre o universo latino-

                                                

 
54 O equivalente, em Portugal,  aos Conselhos de Redacção.  
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americano. Uma nova edição do Livro de Estilo da RTVE encontra-se neste momento em 

desenvolvimento, embora não esteja prevista uma data para a sua edição55.  

Pela especificidade do trabalho multimédia, a direcção dos Meios Interactivos da 

RTVE, sentiu necessidade de fixar em breves páginas indicações de carácter prático que, 

sinteticamente, situam o trabalho, orientam as rotinas quotidianas e sugerem a atitude 

profissional mais adequada e explicitam de forma pragmática o modus faciendi e operandi 

desta direcção informativa. O seu responsável, Ricardo Villa, sublinha que não se trata de um 

Livro de Estilo, mas de um “contributo prático para orientar a produção informativa na 

redacção”. 

Ao longo de breves catorze páginas o documento La Noticia Multimedia56 situa os 

procedimentos de natureza técnica que dizem respeito aos seguintes aspectos: 

1. Un medio, diferente, otra forma de contar las historias; 

2. El texto en nuestras noticias; 

2.1 Titulares;  

2.2 Las claves; 

2.3 Enlaces (internos y externos); 

2.4 Ladillos  

2.5 Negritas 

2.6 Citas y destacados 

2.7 Párrafos 

3. La importancia de la fotografia 

4. El video y el audio: somos RTVE 

5. Participación: siempre hay alguien al otro lado 

Nas linhas contextualizadoras deste documento, registam-se ideias fundamentais 

para situar os jornalistas online no seu trabalho diário: 

                                                

 
55 Uma lista bastante exaustiva de Livros de Estilo encontra-se na bibliografia específica deste capítulo, 
revelando a quantidade e a diversidade de obras publicadas neste domínio jornalístico. 
56 Este é um documento interno dos Medios Interactivos, cedido por Ricardo Villa, Director de Informação e 
Conteúdos da RTVE.ES, que, de acordo com o próprio, “se ha desarrollado justo antes de nuestro lanzamiento 
para cada redactor web. (...) Ni siquiera es el comienzo del libro de estilo. Son sólo normas básicas.” 
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(i). A possibilidade de contar histórias na internet com diferentes níveis de profundidade e 

múltiplos recursos – “Una de las ventajas del periodismo en internet es que es 

multiforme. La noticia puede ser un texto, una foto, una galería, un vídeo, un audio… 

Dependiendo del hecho y del material con el que contemos habrá que elegir cuál es el 

mejor formato para contar”(RTVE. Dir. Medios Interactivos, 2008:1); 

(ii). A universalidade do novo medium que consegue direcionar-se para uma diversidade 

de perfis – “Tenemos que sentarnos frente a la información con una perspectiva de 

360 grados, teniendo una visión clara de todos los elementos con los que podemos 

contar para ofrecérselos al internauta de la manera más ordenada posible”(2008:1); 

(iii). O aproveitamento do potencial dos recursos multimédia e o imenso património do 

grupo CRTVE – “(...) todos estos elementos pueden relacionarse entre ellos 

proporcionando una visión poliédrica de la información, ágil y diferente. Cada formato 

ofrece al internauta un escalón de lectura por el que sumergirse en la noticia. Hay que 

tener siempre presente que tenemos una gran ventaja con respecto al resto de medios 

de información online españoles y es que contamos con el material de TVE y el de 

RNE”(2008:1). 

6.7 Os ciclos de produção informativos – lógicas de gestão e de 

produção de conteúdos 

RTVE - As rotinas funcionais desta redacção centram-se na distribuição dos turnos em 

três blocos fundamentais:  

Quadro 14 – Turnos da Redacção Multimédia da RTVE 

Manhã 07:0 – 14:00 

Tarde 
12:30 – 20:30, em horários em cascata, já que os vários profissionais 
entram na redacção a horas desfasadas. Ex: 15:00 -... ; 16:00 - ...;  etc 

Noite/Madrugada 00:00 – 07:00 

Fonte: elaboração própria 
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Ao todo, e em horários rotativos, são 170 os profissionais que ocupam funções 

variadas neste plateau informativo – 50 jornalistas e 120 técnicos e administrativos. Ao 

mesmo tempo, 60 profissionais centram-se em múltiplas tarefas. 

O turno da madrugada, na qual 2 jornalistas realizam o trabalho de actualização de 

conteúdos, é a excepção a esta descrição, bem como os fins de semana que são assegurados 

por 2/3 elementos. Esta é uma descrição válida para jornadas informativas regulares já que, 

em momentos de crise, ou de irrupção de algo com forte impacto nacional ou internacional, 

a equipa engrossa a sua constituição, resultando no tradicional “toque a rebate”.  

O quotidiano está impregnado de mecanismos que traduzem uma organização 

interna perfeitamente assumida pelos seus intervenientes. Ainda que trabalhando em 7 

“ilhas”, não se pressente qualquer tipo de isolamento laboral já que a fluidez do espaço 

facilita a comunicação e a partilha de opiniões e decisões. O dia-a-dia é feito de verbos como 

actualizar, introduzir (na portada ou secções), observar (principalmente a emissão televisiva 

da RTVE), seleccionar, editar (texto ou vídeo corrigir), produzir, realizar, apresentar. E de 

novo: actualizar, introduzir, observar, seleccionar, editar, produzir, realizar, apresentar. E 

assim sucessivamente... 

A cadeia produtiva encontra-se sintetizada num mapa que, através de cronograma 

detalhado, apresenta funções e ferramentas que compõem o quotidiano da redacção da 

RTVE.ES. Na impossibilidade de o plasmar neste trabalho, por motivos que dizem respeito à 

reserva das informações por parte da empresa, apresentam-se sintenticamente os seus 

vários indicadores: 

Gestor de Conteúdos 

- Sessão de trabalho para validar o modelo de trabalho; 

- Formação sobre o contexto do protótipo; 

- Revisão – req. de personalização e funcionalidades; 

Transcodificador 

Ingester 

EDL 
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Portal 

- Formato HTML 

- Componentes dinâmicas 

- Conteúdos estáticos 

- Páginas dinâmicas 

É incontornável verificar que os olhos se fixam nos écrans de computador, ou melhor 

dizendo, dos computadores. Em cada posto de trabalho encontram-se dois monitores. Uma, 

omnipresente, mostra em permanência a emissão da TVE, deixando antever a influência nas 

opções editoriais, enquanto elemento que é uma fonte de informação e de condução das 

apostas informativas no desenvolvimento de produtos web.   

RTP - 365 dias por ano, 7 dias por semana, mas não 24 horas por dia. Na RTP, o 

serviço de notícias online funciona entre as 07.00 e as 22:00 horas contrariando o aforismo 

instalado de que a internet é uma ferramenta em construção permanente, abarcando a 

totalidade do tempo e do espaço de intervenção. No período restante encontra-se activado, 

de forma automática, o serviço Lusaweb que injecta os despachos da agência de notícias no 

portal. No início do dia esse fluxo de informação é alvo de uma triagem, um filtro a 

posteriori, passando a residir, e por vezes a serem aprofundados, apenas os textos 

escolhidos pela Redacção Multimédia. Por outro lado, quando existe complemento áudio 

(via Antena 1) também é feita a edição desses registos para serem introduzidos online. 

O dia na Redacção Multimédia faz-se em 3 horários complementares: 

Quadro 15 – Turnos da Redacção Multimédia da RTP 

Manhã 
07:00 – 14:00 a) 
08:00 – 15:30 b) 

Tarde 14:30 – 22:00 c) 

Noite/Madrugada 22:00 - 07:00 

Fonte: elaboração própria 

a) Este turno ocupa-se de fazer os rodapés informativos no programa Bom Dia Portugal e 

inicia também a edição de vídeos da RTP para serem introduzidos no portal.  
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b) Este segundo turno dedica-se exclusivamente à informação para o portal: fazer as 

notícias, os destaques, etc; 

c) Durante este turno assume-se a responsabilidade dos rodapés informativos durante os 

espaços noticiosos e dá-se continuidade ao conteúdo informativo do site. 

6.7.1 Recolha e Selecção de Informação. Elaboração e Apresentação de Notícias 

A realidade portuguesa e espanhola não diferem quanto aos mecanismos que 

envolvem a recolha e selecção de informação, bem como a elaboração e apresentação de 

notícias. Os esquemas tradicionais como sinteticamente passaremos em revista, 

complementam-se com as características potenciadas pelo meio online.  

De forma complementar, e associando estes dados à utilização da internet pelos 

jornalistas portugueses (Canavilhas, 2004), bem como aos seus processos de produção, 

Ward identifica quatro passos que resumem o modo de actuação típico: 

1) Identificar e encontrar acontecimentos/informações que interessem ao 

público-alvo do meio onde trabalha; 

2) Compilar toda a informação necessária para relatar o acontecimento; 

3) Seleccionar o melhor da informação compilada; 

4) Redigir/editar as notícias (Ward citado por Canavilhas, 2004:6) 

Quando avaliadas pelo prisma da internet, as formas de actuação denotam 

profundas alterações, embora a base dos procedimentos seja praticamente comum. Assim, 

agrupam-se cinco novas funções às referidas, designadamente, Comunicação, Pesquisa, 

Selecção, Produção e Edutainment (Canavilhas, 2004:7-13): 

a) Comunicação – É através de um canal de informação que a informação é 

inscrita na actualidade diária. Seja por telefone, fax, rádios, televisões, jornais, 

agenda e internet (correio electrónico, fóruns, blogs, agências de notícias, 

messenger) os dados surgem através de um dispositivo comunicacional. A 

internet trouxe um reforço de velocidade, dínamismo e versatilidade a este 

processo, procurando traduzir-se, numa mais valia à informação produzida; 

b) Pesquisa – De acordo com Ward (citado por  Canavilhas, 2004:10-12) esta 

função obedece a quatro premissas a serem consideradas: 1- Procurar 

informação (documental, dados, imagens, áudio ou vídeo) dentro das quatro 

categorias citadas anteriormente por Wolton: informações (serviços, agendas 
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etc); lazer (jogos, vídeos etc.); informação-acontecimento (agências noticiosas, 

jornais, rádios etc.) e informação-conhecimento (base de dados, enciclopédias, 

mapas etc.), sendo estas duas últimas os maiores focos dos jornalistas. 2 - 

Localizar pessoas envolvidas no assunto em investigação ou especialistas nessa 

matéria. 3 - Confirmar informações ou dados, recorrendo a páginas de 

referência (gabinetes de comunicação e outros órgãos de comunicação). 4 – 

Analisar informação, particularmente dados; 

c) Selecção – Analisa e compara dados e constata que em Portugal os jornalistas 

recorrem aos newsgroups (16%), fóruns (18,5%) e chats (9,9%). Nestes 

ambientes é possível filtrar opiniões de especialistas e passar para a fase final 

de seu trabalho. 

d) Produção – Está relacionada com a redacção e/ou edição das notícias. Aqui o 

computador é a ferramenta mais utilizada actualmente, de acordo com 

investigações já realizadas por Fidalgo (citado por Canavilhas, 2004:13), na 

área do Jornalismo Assistido por Computador (JAC) ou Computer Assisted 

Journalism.  

e) Edutainment – A utilização da internet com outros propósitos que não fazem 

parte da produção noticiosa. Para alargar e actualizar as suas competências, os 

jornalistas entram em linha para efectuar acções de formação e diversão (e 

neste requisito, 76% licenciados, 12% têm até o 12º ano e 8% são bacharéis), 

de acordo com a pesquisa de Canavilhas (2004). 

Comparados os princípios enunciados neste documento com as regras e as técnicas 

do jornalismo, não se encontram, na generalidade, diferenças substanciais. Também aqui se 

defende, embora com um pendor específico, a notícia rigorosa, breve, clara e inequívoca, 

completa, dinânica, próxima e sem erros gramaticais.  

O carácter inovador do meio interactivo manifesta-se, de forma incondicional, 

quando nos perspectivamos sobre as questões formais que dizem respeito à natureza do seu 

suporte. Ou seja, em La Noticia Multimedia, descreve-se, pormenorizadamente, qual o estilo 

a adoptar para a elaboração dos vários produtos informativos, com particular destaque para 

o género notícias. 

De uma forma esquemática, apresentamos procedimentos que se encontram 

globalmente assumidos pela redacção dos Meios Interactivos: 

Notícias na portada (webpage) 
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"Tienen que tener un punto de frescura y concisión que empujen a ir más allá de la 

portada.  

Características: 
- Cortos pero completos. Es muy difícil lograr sacar la esencia de la noticia en unas 

cuantas palabras, pero es el ejercicio más importante que tenemos que hacer con 

cada información. Cuanto más corto, mejor. 

- Correctos y claros. 

- Resumen la información, tienen que tener sentido e informar por si mismos 

(muchos internautas son solo lectores de titulares). Ni el subtitulo, ni la entradilla, 

ni las noticias relacionadas que aparecen debajo en la portada son una 

continuación del titular y se tiene que poder entender sin estos elementos. 

- Atractivos sin caer en el sensacionalismo. Procurar huir del titular de agencia y 

darle una vuelta que lo haga interesante. 

- El titular es cambiante con la información. Tanto si se trata de una actualización 

como si se produce un giro en una información hay que cambiar el titular de forma 

constante en nuestra noticia. No es algo fijo, sino que muta con las actualizaciones. 

Es la forma que tenemos de avisar al lector de que se ha producido una novedad, 

aunque sin perder la perspectiva de qué es lo importante del tema y que por tanto 

debe permanecer en el titular.  

- Estéticamente, no pueden quedar “colganderos” es decir, con líneas viudas. Es 

preferible una a dos líneas de titular y dos a tres (aunque dependerá de la maqueta 

que tengamos). Cuatro siempre será excesivo. 

Características: 
- Contextualizan y sitúan al lector en lo que va a leer a continuación. 

- Indican cuando se han producido novedades informativas respecto a un tema.  

- Estéticamente serán de una línea y en ningún caso pueden quedar líneas viudas. 

- No llevan punto, como los titulares 

- Se pueden usar para poner anclas en el texto y enlaces que dirijan la lectura.  

Ligações 
“Son uno de los elementos más diferenciadores e importantes de la noticia web. 

Proporcionan al lector el mayor número de información útil posible. Hay que 

subrayar las palabras adecuadas” (RTVE. Dir. Medios Interactivos, 2008:6). 
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SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Após a caracterização histórica de cada uma das televisões públicas, através da qual 

se registaram similitudes e diferenças, emerge um sentimento em ambos os lados da 

fronteira: apesar do longo e conturbado processo de mais de cinco décadas de cada uma das 

empresas concessionárias, na generalidade, o tema serviço público é objecto de 

escaramuças, críticas e observações acutilantes por parte de quem não reconhece nas 

operadoras RTP e RTVE, a assumpção de um serviço prestado no interesse superior do 

público. 

Em ambos os casos, a história é reveladora de que o dispositivo televisivo tem 

atraído, de forma mais explícita ou velada, interesses de natureza política-partidária, 

perdendo-se, frequentemente, nos labirínticos corredores dos poderes que se cruzam com 

cada uma das estações.  

Entre outros aspectos, este capítulo traz à reflexão a importância de olhar o serviço 

público à luz de um novo contexto de comunicação. Daí a necessidade em abordar os 

mecanismos da Web 2.0 e os seus impactos na gestão das referidas empresas de media e, 

consequentemente, nos ciclos de produção informativa.  

Como temos verificado ao longo deste trabalho, foi com o advento da internet que as 

empresas de natureza editorial (noticiosa) e, em particular as suas redacções, se 

transformaram nos seus procedimentos e rotinas, integrando um novo modus operandi 

quotidiano. António José L. Silva é um dos que aponta a necessidade de que “o jornalismo 

que se faz a pensar na Internet tem de ser obrigatoriamente diferente em termos de 

produto final” (2006:15).  

As jornadas informativas, como comumente são designadas pelos jornalistas, 

manifestam hoje preocupações substancialmente diferentes às da era pré-internet, 

repercutindo-se de uma forma significativa nas rotinas associadas a sites e portais de 

notícias e conteúdos informativos. 

Hoje os rituais de organização, planenamento, produção, execução, apresentação e 

difusão, são revestidos de instrumentalidades, práticas e culturas muito próprias – o 



 

322 

 

entendimento dos seus processos é fundametal para a compreensão do paradigma digital de 

comunicação. 

Esquematicamente, apresentamos um quadro através do qual se constatam as 

diferenças associadas ao dia-a-dia de uma redacção, confrontando-se os procedimentos e as 

características de um espaço tradicional por oposição aos projectos digitais 

Quadro 16 – Caracterização das redacções tradicional e digital 

 Redacção Tradicional Redacção Digital 

Sinergia 

 
Habitualmente desarticuladas 
destacando-se a autonomia dos 
meios integrantes, caso estejam 
integradas num grupo de media. 
 

Tendencialmente convergentes, 
acentuando-se as estratégias 
sinérgicas de concertação ao nível 
logístico, organizativo, meios 
(humanos e materiais) e de produtos 
partilhados.  

Recursos 
Humanos 

Divisão por categorias profissionais 
clássicas: editor executivo, 
editores, repórteres, fotógrafo, 
paginador, etc.  

 
Nasce uma nova geração de 
profissionais, tendencialmente, 
polivalentes, versáteis, com funções 
cumulativas (repórter + fotografia + 
vídeo). Emerge nova classificação de 
profissões enquanto outras se 
extinguem.  
 

Tecnologia 

A informatização dos 
procedimentos tem conduzido à 
melhor gestão dos meios e em 
concreto, à facilitação dos 
processos de escrita e edição.  

 
Absolutamente fundamental o 
domínio de um amplo conjunto de 
ferramentas de trabalho. A sua 
diversidade e complexidade varia com 
a evolução tecnológica.  

Ferramentas 
O processo de informatização 
agilizou muitos dos procedimentos 
e rotinas das redacções. 

 
O jornalismo 3G faz-se com as 
ferramentas da web e recursos como 
som, fotografia, vídeo e infografia. 
 

Planificação 

 
A planificação implica envolver 
todos os elementos das equipas em 
reuniões de agenda, das quais 
resultam as escolhas da 
actualidade, a distribuição de 
tarefas e a definição de objectivos.  

É frequente as reuniões de equipa 
serem substituídas por contactos de 
gestão através de correio electrónico. 
Trata-se de uma prática frequente em 
muitos meios de comunicação online. 
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Horário de 
trabalho 

 

 
Apesar dos horários acusarem 
alguma elasticidade, na maior parte 
dos órgãos de comunicação social 
cumpre-se a jornada de trabalho de 
acordo com a legislação. 

Tendencialmente as práticas revelam 
que os horários, apesar de 
estabalecidos, se estendem para além 
das escalas de serviço. 

Fonte (s) 

 
Orientadas para a reportagem 
complementadas com as agências 
de notícias 

 
Orientadas para as buscas online, 
agências de notícias e raramente para 
a reportagem 

Edição 

Cumpre-se um ciclo completo de 
24 horas de jornada apresentando-
se, apenas no fim, a edição final do 
trabalho. Afirma-se o conceito de 
“fecho de edição” 

 
O ciclo completo de 24 horas constitui 
a rotina de trabalho 
permanentemente orientada para a 
edição imediata, instantânea e directa 
dos conteúdos. Rompe com o 
conceito de “fecho de edição” 

Interacção/ 
Interactividade 

 
Baixo e pontual nível de interacção 
entre media/leitor-ouvinte-
telespectador. Ex.: Cartas ao 
Director, Linhas de apoio 
informativo, programas que 
promovam a interacção, outros. 

Potencia a interactividade entre 
media/ usuários e usuários/usuários. 
Ex: e-mail, fóruns, inquéritos, outros. 

Linguagem 

 
A apropriação dos conhecimentos 
jornalísticos traduz-se num leque 
de aplicações próprias do meio 
linear: notícias, reportagens, etc. 
em formato sequencial e de acordo 
com o meio em que é publicado. 

Os jornalistas possuem 
conhecimentos específicos para 
dominar a linguagem não linear, 
hipertexto e o multimédia. 
Experimentam-se possibilidades com 
vista à criação de uma narrativa 
própria da notícia digital. 

Produto 

 
Resulta da proximidade física com 
as fontes empíricas; 
A reportagem é o género 
jornalístico fundamental. 

Resulta da busca, agrupamento e 
sistematização da informação; 
A síntese de informação, traduzida 
numa notícia, breve ou média é o 
formato habitual 

Fonte: Elaboração própria 

As características sintetizadas procuram apontar algumas das principais diferenças 

entre as redacções tradicionais e digitais, acentuando as suas especificidades. A grelha 

traduz a logística associada a cada uma das estruturas e, fundamentalmente, os modus 

operandi e as rotinas de gestão e produção informativa. 
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CAPÍTULO 7 
ANÁLISE DOS PORTAIS DA RTP E RTVE: 

CONTRIBUTOS PARA UM RETRATO IBÉRICO DAS OPERADORAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO 

PÚBLICO AUDIOVISUAL 

 

Fig. 20 – Screen page RTP Fig. 21 – Screen page RTVE 

  

Fonte: www.rpt.pt Fonte: www.rtve.es 

Daqui por diante, afirma-se como objectivo situar os portais da RTP e RTVE, 

apreciados numa lógica de Serviço Público, em permanente articulação com os dispositivos 

técnicos decorrentes da experiência web. O caso do Serviço Público português não é 

substancialmente diferente de outros contextos europeus no que à legislação diz respeito. O 

seu paradigma tem por base a noção de público numa clara ancoragem estatal, através da 

qual as acções são pensadas justamente do Estado para a Sociedade, revelando um 

compromisso nacional entre governantes e cidadãos. Mas esta fórmula, historicamente 

unívoca, começou a ser questionada através da intervenção das novas plataformas de 

comunicação, extrapolando-se os limites estatais e tornando mais activos os múltiplos 

actores da trama comunicacional, nomeadamente através da intervenção individual mas 

também associativa, entre outras. 

Assim, da perspectiva estadocêntrica e burocrática do Estado, enquanto servidor do 

público distante (quase) ausente da vida pública, irrompe a necessidade do Estado se 
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adaptar aos mecanismos de cidadania electrónica e virtual, comumente designados por 

democracia virtual. A emergência de um novo paradigma relacional poderá situar-se nos 

anos 80 com a acentuação da Sociedade da Informação na Administração Pública. A lógica 

do interesse público assume renovado protagonismo, assumindo a relação Estado-Sociedade 

características próprias do Sociocentrismo e da Gestão Pública, tendencialmente 

participada. A administração central manifesta e estimula (ainda que sem a pujança 

necessária) novas formas de participação da sociedade na construção e gestão do espaço e 

da vida pública. 

O presente enquadramento apela à inovação nas plataformas de comunicação entre 

Estado e Cidadãos, estruturadas em políticas públicas com forte componente tecnológica, 

procurando objectivamente o interesse público. É neste contexto que deve ser entendida a 

leitura aos serviços contidos nos portais da RTP e RTVE centrada na óptica dos instrumentos 

e ferramentas dispobinibilizados. Para tal, será feita uma análise interpretativa de natureza 

qualitativa, como referido anteriormente, explorando as capacidades interactivas que o 

portal estabelece com os seus utilizadores.  

Seguidamente, apresenta-se de forma esquemática alguns dos indicadores avaliados 

em ambos os portais tendo por ângulo, as ferramentas web e os mecanismos interactivos 

existentes de modo a enquadrar um desejável Serviço Público de Internet nas operadoras 

estatatais audiovisuais. Para alcançar este objectivo e face a um panorama de alguma 

indefinição sobre o que significa uma eficaz e pertinente presença na Internet, este 

momento do trabalho socorre-se de várias referências que procuram balizar e interpretar 

recursos de natureza maioritariamente técnica. Referimo-nos às investigações que visam 

avaliar o potencial de interactividade nos órgãos de comunicação social (Schultz, 1999; Silva, 

A.J.L., 2006; López Carreño, 2003, Castanheira, 2004) e às determinações da entidade 

nacional UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento57. Para além das referências 

enunciadas, este trabalho tem ainda como horizonte ferramentas e funcionalidades 

propostas pela Web 2.0. Apresenta-se, por último, uma análise SWOT (pontos fortes, pontos 

                                                

 
57 A UMIC “é o organismo público português com a missão de coordenar as políticas para a sociedade da 
informação e mobilizá-la através da promoção de actividades de divulgação, qualificação e investigação”, in < 
http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=section&id=32&Itemid=360 >, 02.07.2009 
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fracos, oportunidades e ameaças) sobre o portal do grupo RTP bem como da Corporação 

RTVE, procurando evidenciar os aspectos mais relevantes e evidentes sobre a sua presença 

na internet.  

Ao longo do texto, a referência “portal RTP”58 centra-se no conjunto dos sites que 

agregam os serviços de rádio e televisão estatais em Portugal. O portal é aqui entendido 

como uma página web que reúne produtos e serviços de informação de uma determinada 

área de interesse e com uma característica agregadora. Assim se distancia da natureza de 

um site, já que o portal RTP reúne e liga os vários sites do grupo, enquanto elemento 

catalizador. As designações “site RTP”, “site RDP” ou “sites RTP”, futuramente utilizados, 

referem-se a cada uma das subdivisões da holding. Outras referências como “sub-sites”, 

dizem respeito à própria terminologia encontrada no portal da televisão pública para 

determinar os espaços próprios de programação e informação. A questão dos conceitos não 

é totalmente pacífica e estabilizada entre os vários actores que trabalham ou avaliam o 

desempenho da operadora já que de uma forma generalizada a RTP utiliza o termo “site”, 

mas entidades oficiais como a ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social 

apreciam a presença da RTP online como sendo um “portal de televisão”, como se pode 

verificar pelos sucessivos relatórios59.  

No caso da RTVE esta especificidade é latente pois não é determinada uma 

designação institucional para a presença online, mas das características já enunciadas, 

entende-se que o produto apresentado revela todas as características de um portal 

integrado numa lógica empresarial com as inevitáveis consequências de tal arquitectura ao 

nível dos recursos (técnicos e humanos) e sua gestão. 

Através do contexto explicitado, procura-se determinar quais as mudanças que 

derivam da instalação progressiva do paradigma digital. De modo abreviado, podemos dizer 

                                                

 
58 A plataforma tecnológica Siteseed (software nacional que permite o desenvolvimento e gestão de conteúdos 
para a web), desenvolvida pela Mr Net, tem como principal objectivo “dotar de uma total autonomia as 
equipas internas das estações de televisão, de forma a que as mesmas consigam dominar por completo a 
ferramenta e a tecnologia”, Siteseed renova portais da SIC e RTP, [Consult. 11 Maio 2007], 
Disponível em WWW:<URL:http://www.mrnet.pt>.  
59 Tal referência surge, nomeadamente, no Relatório de Regulação de 2007.  

http://www.mrnet.pt/
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que pensar a presença dos media online significa ter presente, entre outros, os seguintes 

aspectos:  

a) Reconfiguração das redacções (apetrechamento informático das redacções; 

profissionais com novas competências técnicas; domínio de narrativas digitais); 

autonomia e/ou integração de redacções clássicas e digitais; 

b) Exercício de um jornalismo assente em novas formas de comunicação (multimédia, 

hipertexto, instantaneidade, personalização, interactividade, universalidade, 

periodicidade; distribuição; documentação; arquivo, etc.) 

c) Recurso a ferramentas web de forte impacto social; 

d) Fruição, ao nível do consumo/participação, de novos e exigentes públicos (nichos de 

mercado).  

A análise dos portais do grupo RTP e RTVE decorreu entre Maio e Junho de 2009, 

tendo sido cruzada com informações decorrentes das visitas à redacção multimédia do 

grupo RTP e RTVE que se realizou em Julho e Outubro de 2009 e de entrevistas aos seus 

responsáveis e intervenientes. Resulta por isso num conjunto de dados expressivo, quer do 

ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo, logo com particular 

relevância e riqueza para o estudo.  

Através das recolhas de informação, obtiveram-se dados que permitem inferir sobre 

a assumpção do novo paradigma da comunicação, da utilização das novas técnicas e do 

modo de apresentar conteúdos (notícias, programas, etc.), bem como dos múltiplos serviços 

associados. Proceder-se-á também a uma pontual reflexão sobre o papel dos utilizadores no 

contexto da Sociedade da Informação e dos mecanismos disponibilizados pela administração 

pública nestes portais, optando por avaliar as potencialidades interactivas e a intervenção 

por parte do público em geral.   

Tendo por base o enquadramento anterior, foram aplicadas duas Grelhas de Análise: 

Grelha de Análise aos Portais da RTP e RTVE (Anexos 6 e 7) Grelha de Avaliação da Redacção 

da RTP e RTVE (Anexo 4 e 5). Do cruzamento das propostas referidas e de um modo muito 

particular, do enquadramento tecnológico e social que caracteriza a “web 2.0” resulta a 
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presente análise. Ora, de acordo com a reflexão exposta e procurando integrar o 

fundamental na análise deste estudo, explica-se, seguidamente, o modo de construção da 

Grelha de Análise dos Portais da RTP e da RTVE constituída por quatro áreas:  

 Área da Identidade (denominação, url, origem, âmbito, tipo de informação, língua) 

 Área de Produtos (subdividida em Produtos Informativos, Produtos Documentais) 

 Área de Serviços Web (subdividida em Acesso a Informação, Participação, Multimédia, 

Personalizados, Interactivos, Entretenimento, Comerciais, Complementares, 

Monitorização do Sistema)  

 Observações - Espaço reservado para comentários de carácter particular e que fixa 

alguns elementos que poderão ser úteis à reflexão global, bem como à elaboração de 

notas qualitativas.  

Através desta análise, que procura fixar um retrato ibérico audiovisual público, 

afirmam-se três objectivos fundamentais: (i) caracterizar a presença das operadoras públicas 

audiovisuais na internet; (ii) identificar as funcionalidades de ambos os portais e (iii) avaliar 

como se desempenha a missão de serviço público na sua dimensão online.  

7.1 Resultados e Interpretações 

Da leitura dos portais resultam as seguintes considerações apreciativas que, de um 

modo global, procuram observar criticamente as funcionalidades e as ferramentas web 

disponíveis no portal. Em cada um dos pontos é feita uma apreciação e, sempre que se 

justifica, apresentam-se algumas notas finais. 
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7.2 Descrição da homepage da RTP e RTVE 

Quadro – 17 - Grelha de Descrição das homepage da RTP e RTVE 

Descrição homepage RTP RTVE 

Endereço www.rtp.pt www.rtve.es 

Cores predominantes Azul e branco Branco e azul 

Logomarca 
  

Fonte: elaboração própria 

7.3 Organização 

Procurando dar consistência às sinergias da holding, do ponto de vista 

organizacional, o portal da RTP é revelador de uma lógica integradora do meio rádio e 

televisão de carácter público, sendo possível aceder aos serviços existentes através de um 

portal comum, a partir do qual a matriz se ramifica nos vários serviços disponibilizados. 

Assim, partindo de uma “homepage” agregadora, o utilizador tem acesso às informações e 

serviços colectivos dos órgãos de comunicação social estatais. A presente configuração é 

bem diferente da que presidiu ao nascimento de cada um dos sites (RTP e RDP), já que o 

contexto político e o fruto das suas decisões, motivaram uma alteração legislativa que 

configura a actual estrutura audiovisual do Estado, de modo potencialmente articulado e 

identitário60. Esta perspectiva corresponde conceptualmente a uma nova forma de encarar 

os media e, neste particular, os media oficiais e a sua gestão institucional. Idênticas 

                                                

 
60 A questão da unidade corporativa foi também sublinhada quando a holding passou a assumir uma identidade 
corporativa ao grupo. “A adopção de uma marca corporativa comum para todo o universo Rádio e Televisão de 
Portugal tem por objectivos promover uma imagem forte, evitando a dispersão, fomentar o espírito de grupo 
entre os trabalhadores das várias empresas, racionalizar custos com serviços de terceiros e publicidade, e 
assegurar uma presença exterior homogénea facilmente reconhecível”, lê-se no comunicado de imprensa de 6 
de Janeiro de 2004. [Consult. 8 Maio 2007], Disponível em www: 
url:http://tv.rtp.pt/wportal/press/institucionais.php.  
 
 
 
 
 

http://www.rtve.es/
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considerações poderão ser feitas sobre a homóloga RTVE uma vez que a sua presença online 

também configura um espírito de grupo que se consubstancia na existência de portais 

integradores de informação. Em ambas as circunstâncias, constatamos a existência de canais 

orientados para públicos diferenciados, quer geograficamente (nacional, 

regional/autonómico, internacional), quer em termos temáticos. 

No caso da RTP o serviço emitido, rádio e televisão, comporta a dimensão nacional 

mas também a dimensão internacional (RTP: RTP África, RTP Internacional; RDP: RDP África, 

RDP Internacional). O portal informativo tem como origem dois órgãos de comunicação 

social em suporte tradicional – meio rádio e televisão, tendo obviamente um âmbito de 

abrangência internacional, principalmente junto das comunidades portuguesas. 

Ainda do ponto de vista organizativo, observa-se, através da informação disponível 

no portal, a existência de uma redacção que produz notícias específicas para a edição web, 

embora, no caso da RTP, por circunstâncias já descritas é vertida a informação da Lusa para 

o portal, num claro atropelo à gramática, narrativa e estilo da informação web. Este sinal é 

menos evidente no site da rádio, já que parte das informações são produzidas para a net, 

embora num formato pouco ou nada consentâneo com o suporte. A inclusão de programas 

e informativos em versão completa (rádio e televisão) pressupõe o aproveitamento do 

trabalho realizado na redacção tradicional.  

No que se refere à RTVE, observa-se uma produção noticiosa realizada pela redacção 

online, textos com a referência ao autor (repórteres e correspondentes) e, caso haja 

utilização de informações de agência (EFE e internacionais), não se apresentam de modo 

evidente através de identificação expressa.  

7.4 Acessibilidade 

As questões que envolvem a acessibilidade procuram basicamente responder ao 

modo como se encontra determinado sítio ou portal na web de modo a 

melhorar/optimizar/acelerar a forma como o utilizador entra em contacto e usufrui dos 

vários conteúdos disponíveis. De modo a testar a identificação e o acesso pretendido – RTP e 

RTVE, foi utilizada uma grelha de observação baseada nos seguintes indicadores: “facilidade 
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no acesso”, “descarregamento da página”, “rapidez na consulta”, “lugar ocupado nos 

resultados de busca” e as “palavras-chave” utilizadas na pesquisa. Estes descritores foram 

submetidos aos motores de busca que listamos: Sapo, AEIOU, Google, Yahoo e Altavista.  

Genericamente, este indicador obteve no relatório por parte da UMIC61 a 

classificação de excelente, fundamentalmente, pelo facto do portal promover a “prática da 

inclusão do URL do web site junto de todas as menções à morada postal do Organismo e por 

toda a documentação publicada” (Accenture e Unidade de Missão Inovação e Conhecimento 

[UMIC], 2003, Dez.:705) 

A questão da acessibilidade deve ser vista através do conjunto de determinações 

entendidas como eficientes para o uso de uma plataforma online. Neste aspecto, embora o 

portal da RTP tenha procurado observar as Normas de Acessibilidade (Resolução do 

Conselho de Ministros 97/99) que visam assegurar a informação disponível a Cidadãos com 

Necessidades, verifica-se que se trata de uma tarefa ainda não completamente alcançada.  

A adaptação de conteúdos tem contemplado, prioritariamente, os seguintes 

públicos:  

- Cidadãos surdos ou com deficiência auditiva (programas em Língua Gestual Portuguesa 

e Legendagem de Programas em Português); 

- Cidadãos cegos e amblíopes – modelo de áudio descrição desenvolvido pela RTP que 

consiste na versão adaptada do Teletexto no site, permitindo o acesso a todos os 

conteúdos do Teletexto; 

Cumulativamente, a operadora pública portuguesa tem ainda desenvolvido novos 

serviços, tais como a Legendagem em Directo, através de um sistema de Reconhecimento de 

Voz. 

                                                

 
61 O relatório citado é o resultado do trabalho desenvolvido pelo Departamento de Sistemas de Informação da 
Universidade do Minho que avaliou os sites e portais da administração pública, designadamente o da RTP 
tendo enunciado um conjunto de recomendações e de possíveis melhorias, para cada Organismo em função da 
classificação obtida em cada um dos indicadores. Estas recomendações têm por base o Guia de Boas Práticas 
de Construção de Web Sites da Administração Directa e Indirecta do Estado.  



 

346 

 

De acordo com a UMIC, são ainda Insufucientes as Facilidades para Cidadãos com 

Necessidades, sendo apontados no relatório de 2003 (o último conhecido à data desta 

investigação) os seguintes aspectos: 

 “O web site deve ser construído de forma a ser acessível por cidadãos com 

necessidades especiais. Neste sentido, existe um conjunto de orientações 

(disponíveis em www.acesso.mct.pt) que deverão ser observadas. 

 Por forma a identificar que determinado web site foi  desenvolvido tendo em 

atenção também os cidadãos com necessidades especiais, deve ser 

apresentado na página principal do mesmo o símbolo de acessibilidade bem 

como o respectivo texto explicativo” (Accenture e UMIC, 2003, Dez.:706) 

Os princípios orientadores para a construção e apresentação de conteúdos para 

cidadãos com necessidades especiais e para equipamentos que possuam algum tipo de 

limitação técnica encontram-se regulamentados62 e especificam as indicações63 para a 

elaboração de sites e portais.  

                                                

 
62 Consultar o portal http://www.acessibilidade.net 
63 Indicações principais:  
-  Concepção de páginas 
• Procurar a simplicidade na forma como a informação ou os conteúdos são posicionados nas páginas. 
• Manter a informação em formato texto sempre que possível, para que estes conteúdos possam ser lidos por 
software específico, como sintetizadores. 
• Evitar o uso supérfluo de gráficos, imagens ou sons. Quando usados, dever-se-á oferecer também um texto 
alternativo, o chamado equivalente textual, para cada um desses objectos. O contrário, apresentar 
equivalentes não textuais para os textos é também de considerar, especialmente para pessoas que têm 
dificuldades de leitura, por exemplo. 
• Preparar o website para que este possa ser acedido por diferentes equipamentos terminais, para além do 
teclado e do rato. Permitir que as várias funcionalidades e páginas possam ser acedidas através de várias 
formas, por equipamento diverso. 
• Indicar outras fontes que possam auxiliar um qualquer cidadão na utilização de tecnologias concebidas para 
facilitar o acesso à informação. 
- Testes de acessibilidade específicos 
Para garantir que os websites desenvolvidos são apropriados para cidadãos com necessidades especiais, vários 
testes deverão ser definidos e realizados pela equipa de gestão do website.  
Os testes deverão evidenciar que as páginas estão de acordo com as recomendações aqui traçadas ou com 
outras consideradas pertinentes no contexto em causa. 
O recurso a sistemas como o “Bobby” (http://webxact.watchfire.com/) é encorajado, dado tratar-se de um 
mecanismo útil na identificação de não conformidades relativas à construção das páginas. 
- Conformidades com as Directivas para a acessibilidade do conteúdo da web do W3C 
• Nível A (prioridade 1) 
• Nível Double-A (prioridade 2) 
• Nível Triple-A (prioridade 3) 
- Símbolo de acessibilidade na primeira página a que reconhecidamente sejam associadas características de 
desenho universal e um texto explicativo 
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Francisco Teotónio Pereira, responsável pela RTP Multimédia considera que a 

implementação regular destes serviços consolida a vocação de Serviço Público uma vez que 

“aumenta a oferta de conteúdos adaptados para pessoas com necessidades especiais; 

introduz novos serviços, de forma gratuita e sem necessidade de quaisquer equipamentos; 

contribui para uma verdadeira integração social permitindo que, no seio da família, todos 

partilhem das mesmas experiências, em simultâneo e no mesmo espaço físico, afinal, uma 

das principais características da televisão” (2006). 

Quadro 18 – Comportamento dos motores de busca na procura  dos portais da RTP e TVE 

 
Facilidade no 

acesso 
Descarregamento 

da página 
Rapidez na 

consulta 
Lugar na 
consulta 

Palavras-
chave 

 

Imediato Imediato Imediato 
3º 

 
RTP, RTP1, 

RTP2 

Imediato Imediato Imediato 
1º 

11º 
RTVE 
TVE 

 

     

     

 

Imediato Imediato Imediato 
4º 

 
RTP, RTP1, 

RTP2 

Inexistente Inexistente Inexistente 
0 
 

RTVE 
TVE 

 

Imediato Imediato Imediato 
1º 

 
RTP, RTP1, 

RTP2 

Imediato Imediato Imediato 
1º 
1º 

RTVE 
TVE 

 

Imediato Imediato Imediato 
2º 

 
RTP, RTP1, 

RTP2 

Imediato Imediato Imediato 
1º 
2º 

RTVE 
TVE 

 

Imediato Imediato Imediato 
4º 

 
RTP, RTP1, 

RTP2 

Imediato  
Sem resultado 

Imediato  
Sem resultado 

Imediato  
Sem resultado 

Imediato  
Sem resultado 

RTVE 
TVE 

Fonte: elaboração própria 

Podemos considerar, face aos primeiros parâmetros analisados, que os resultados 

são bastante positivos já que a esmagadora maioria dos motores de busca nacionais 

                                                                                                                                                   

 
A afixação do Símbolo de Acessibilidade não garante que o website seja 100% acessível. A utilização do símbolo 
demonstra, unicamente, um esforço em aumentar a acessibilidade do website em conformidade com a 
Resolução de Conselho de Ministros N.º 97/99 sobre acessibilidade de websites da administração pública na 
Internet pelos cidadãos com necessidades especiais. 



 

348 

 

(portugueses e espanhóis) e internacionais responderam de imediato, apresentando na 

primeira página os resultados aos descritores RTP e RTVE. 

Num segundo nível de interpretação, o lugar em que surge o portal através dos 

resultados obtidos, apenas o Google apresentou o portal RTP em primeiro lugar, tendo os 

restantes sugerido páginas que compõem o portal mas não a “homepage” principal. A 

palavra de pesquisa mostrou ser suficiente para uma busca eficaz, não se apresentando a 

necessidade de incluir “adwords” no desenvolvimento do portal.  

7.5 Navegabilidade 

O critério de navegabilidade prende-se com o modo como se encontra estruturado 

determinado sítio ou portal, optimizando ou obstaculizando a relação com o utilizador. 

Através deste indicador, testa-se a capacidade de, após descarregamento da primeira 

página, rapidamente se conseguir perceber quais são os conteúdos e funcionalidades 

existentes e como chegar às mesmas. A existência de barras de navegação auxiliares 

(horizontais e verticais), apresentando menus e sub-menus, a rapidez associada ao 

descarregamento das várias páginas, a facilidade em encontrar informações, constituem os 

parâmetros de avaliação da navegabilidade. Assim, pelas observações realizadas, apesar da 

grande quantidade de conteúdos disponibilizados, o portal responde de forma bastante 

completa a este indicador, havendo uma coerência global atraiçoada pela forma como se 

estrutura de modo difuso a integração dos sites.  

Através do portal, é possível aceder a um vasto conjunto de conteúdos, estando 

distribuídos em secções (ou áreas temáticas) e subsecções: 

 

 

 

 

 

 



 

349 

 

Quadro 19- Distribuição das secções e subsecções a partir da homepage da RTP 

Secções Sub-secções 

TV 
Destaques, Canais, Programas de A a Z, Programas Interactivos, 
Concursos, Provedor, Novidades, TV online, 50 anos RTP, RTP  
Acessibilidades, Museu Virtual RTP, Loja RTP, DOCTV CPLP 

Rádio 
Destaques, Canais, Programas de A a Z, Programas Interactivos, 
Provedor, Novidades, Rádio online, RTP Acessibilidades, Loja RTP, 
Museu Virtual RTP 

Notícias 
Destaques, O Meu Telejornal, Secções, Programas, Blogues,  
Vídeos, Áudios, Imagens do Dia, Slide-show, Opinião, Especiais 

Desporto 
Destaques, O Meu Telejornal, Repetições Virtuais, Pequim 2008, 
Últimas, Campeonato – Futebol, Vídeos – Desporto, Opinião & Análise, 
RSS, Imagens do Dia 

Vídeo-Áudio 
Destaques, Emissões TV, Programas TV, Videocasts, Emissões Rádio, 
Programas Rádio, Podcasts, Infografismo 

Sítios-Blogues 
Destaques, Informação, Desporto, Entretenimento, Institucionais, 
Emprego e Curricula, Infantil & Juvenil, Artes, Música. Museu Virtual 
RTP, Inquéritos de Opinião 

Entretenimento 
Destaques, Passatempos, Sugestões, Imagens com Legendas, Jogos, 
Família RTP, Comunidades RTP, Horóscopos, Quiz, Novidades, Museu 
Virtual RTP 

Infantil 
Destaques, Mini Guia TV, Programas de A a Z, Jogos, Imagina, Imprime e 
Recorta, Desenhos 

Mobile Destaques, RTP Mobile, Serviços SMS. 

Grupo RTP  
Destaques, Conselho de Administração, Reestruturação do Operador 
Público, Contrato de Concessão, Marketing e Publicidade, Audiências, 
Relatórios e Contas, Conselho de Opinião, Conselho Fiscal, Press RTP. 

Teletexto Versão Gráfica, Versão Texto, Loja RTP 

Fonte: Elaboração própria 

Quem observa do exterior, depreende a existência de dois sítios, ou de duas 

subdivisões web, correspondendo à dimensão radiofónica e televisiva do portal. Tal não se 

verifica uma vez que, após clicar em “Sites RTP”, sugere-se uma nomenclatura que 

contempla seis sítios, a saber, (1) Informação, (2) Entretenimento, (3) Desporto, (4) 

Institucionais, (5) Música, Infantil/Juvenil e (6) Artes. Tal arrumação, claramente orientada 

pela tematização, individualiza cada um dos sub-produtos, numa lógica pouco clara para o 

utilizador, tanto mais que em certos aspectos repete e/ou colide com informação constante 

na barra de navegação horizontal que se encontra no topo da página.  
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Quer numa leitura vertical (barras de navegação mestres), quer através da leitura 

horizontal (navegação daí decorrente), o portal oferece conteúdos globalmente bem 

arquitectados e de consulta rápida. Futuramente, poderia ser melhor conseguida a 

distribuição de conteúdos pelos sítios (ou canais como também são denominados) já que 

manifesta pouca clareza no contexto estrutural do portal. 

De acordo com as indicações da UMIC, as questões da navegabilidade devem ainda 

respeitar os seguintes aspectos: 

Ligações na primeira página (deverão estar 
disponíveis na primeira página, o conjunto 
de informações mais pertinentes)   

Sugestões 

Identificação e descrição do organismo que 
tutela o website 

Voltar” (“Back”) 

Publicações; Formulários Contactos 

Novidades Rapidez no download das páginas (Tempos 
de downloads excessivos podem conduzir o 
visitante a procurar um website alternativo 
ou a não tentar mais aceder);  
 

FAQs (Perguntas mais frequentes);   Resolução gráfica - A definição de 800x600 
pixels é hoje a norma na construção de 
páginas; 

Barra de navegação ( Todas as páginas 
deverão conter na barra de ferramentas as 
ligações para: Página principal 

Mapa do Website 
 (Página contendo o mapa do Website com 
links directos para as páginas e secções, de 
modo a facilitar o acesso a essa informação) 

Mapa do website Motor de busca (Um motor de busca de 
informação por palavras-chave é uma 
importante ferramenta de auxílio à 
navegabilidade do Website) (Accenture e 
UMIC, 2003). 

Motor de busca  
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Tendo obtido a classificação de Bom, o portal da RTP respeita as seguintes 

indicações: 

“Deve ser considerada a disponibilização de um mapa do web site de forma 
a ajudar os visitantes na sua localização no mesmo e permitir ainda um 
acesso mais rápido à informação procurada; 

X 

Para auxiliar os visitantes na localização da informação pretendida, deve ser 
disponibilizada uma funcionalidade de procura (motor de busca) no web 
site; 

X 

À semelhança da página principal, também as outras páginas do web site 
devem dispor de barras de navegação com links para os Contactos do 
Organismo, Caixa de Sugestões, links para outros Organismos, Mapa do 
web site e Motor de Busca; 

X 

Adicionalmente, deve ser previsto o retorno à Página Principal e à Página 
Anterior, disponibilizando links adequados para o efeito; 

X 

Com o objectivo de contribuir para a navegabilidade do web site, deve ser 
disponibilizada na sua página principal uma barra de navegação com links 
para os Contactos do Organismo, Caixa de Sugestões, links para outros 
Organismos, Mapa do web site e Motor de Busca” (Accenture e UMIC, 
2003)  

X 

 

Quadro 20 - Distribuição das secções e subsecções a partir da homepage da TVE 

Secções Sub-secções 

TVE a la Carta 
Recomendados, Ultimos 7 dias, Temas, Todos A-Z, Archivo  
TVE 

Vídeos y áudios 
Telediario en 4’, Mundo, España, Economía, Ciencia, Cultura, 
Terremeto en Italia, Crisis de Gobierno, Más Temas 

Programación TVE Programación de Televisión (grelha com a programação diária) 

Programas TVE Programas de TVE (apresentados por ordem alfabética) 

TVE Internacional Remete para a programação específica deste canal 

TVE Catalunya Remete para a programação específica deste canal (em catalão) 

Eurovisión 
Página Oficial Eurovision ’09 (Soraya, Moscú 2009, Foro oficial, 
Blogs, Noticias, Multimédia) 

Fonte: Elaboração própria 
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No caso da TVE, encontramos, igualmente, a identificação de um pórtico, barras de 

navegação verticais/horizontais: destacam-se sobre caixas cinzentas o espaço de “Noticias”, 

“Televisión”, “Radio” e “Deportes”, destacando-se, no mesmo plano, os canais de 

informação, os meios de comunicação e a entrada específica para informação desportiva. 

Deste modo, denuncia-se uma ausência de coerência entre espaços de conteúdos noticiosos 

e o acesso à rádio e televisão espanholas. Em paralelo, no plano abaixo, desdobra-se a 

grelha de navegação em “Portada”, “Vídeos y áudios”, “TVE a la carta”, “RNE a la Carta”, 

“Blogs”, “Programas TVE”, “Programación TVE”, “Archivo RTVE” e “Eurovisión”. A barra de 

navegação superior/horizontal é ainda complementada com duas funcionalidades: a 

possibilidade de fazer busca interna bem como o registo do usuário. Neste último caso, um 

botão indica o “Iniciar sesión” cuja entrada permite acesso a informação que não é explícita, 

não se revelando inteiramente quais as vantagens para o utilizador registado.  

7.6 Área de Produtos 

- Produtos Informativos 

- Produtos Documentais 

A Área de Produtos compreende duas realidades distintas, embora complementares: 

conteúdos de natureza informativa e documental. No primeiro, situam-se os contextos e 

produtos principais que constituem o enquadramento informativo e noticioso do portal. As 

questões documentais remetem para uma componente institucional e arquivística 

respondendo a interrogações de natureza administrativa e da preservação do trabalho 

realizado através do arquivo. 
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Quadro 21 – Área de Produtos – Informativos 

 
RTP

 

RTVE 

 

 
RTP

 

RTVE 

 
Redacção 

própria – TV 
P P Suplementos P P 

   
Programação 

de  TV 
P P 

Notícias P P 
Alinhamentos 

dos 
informativos 

 
NP 

 
NP 

Ligações para 
outros artigos 

relevantes 
NP P Tempo P NP 

Ligações para 
outras fontes 

de informação 
(fora do site) 

NP NP Agenda NP NP 

Data e hora de 
actualização 

P P Especiais P P 

Teletexto P P Legendagem P P 

Legenda: P = Possui / NP = Não Possui | Fonte: Adaptado de López Carreño, 2003 

A análise sobre a produção de notícias procura responder a três questões 

fundamentais: Onde se encontra? O que disponibiliza? Que recursos convoca? Esta 

apreciação coloca em evidência um conjunto de indicadores comuns, como sejam, a 

existência de redacções multimédia responsáveis pela gestão e produção informativa, a 

aposta em informação de profundidade, nomeadamente através de suplementos e de 

especiais e a disponibilização da programação (meio rádio e televisivo).  

Para além das questões referidas, importa acentuar o facto da RTP e da TVE (de um 

modo generalizado) não fomentarem uma política de ligações para artigos relevantes, ou 

seja, associados a uma notícia central. Pese embora, a realidade da TV madrilena expressar 

já essa preocupação, traduzindo-se numa oferta cada vez mais integrada de recursos 

informativos e técnicos. Comum a ambas, é também o facto de haver uma ausência 

completa de ligações para fontes de informação exteriores aos portais. 

A presença digital da RTP, sob o ponto de vista noticioso, diferencia vários formatos: 

temáticos, de acordo com as várias editorias; e técnicos, contemplando o formato em texto, 

áudio, vídeo, fotografia e infografia, desde logo permitindo uma barra de navegação 

horizontal no topo da página, denominada “Informação”. Esta, por sua vez, desdobra-se em 
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agrupamentos por áreas temáticas: “Nacional”, “Internacional”, “Cultura”, “Economia” e 

“Bolsa”. Este mesmo espaço deriva para informações de carácter funcional como sejam a 

“Meteorologia” e o “Trânsito”. Da mesma raiz pode o usuário ter acesso às seguintes 

derivações: “50 anos, 50 notícias”, “Notícias Áudio”, “RSS”, “Semana Internacional” e 

“Especiais”.  

A informação desportiva tem uma entrada própria na página, sendo constituída pela 

própria “homepage” do Desporto restringido às modalidades “Futebol – campeonatos” e 

“Rally de Portugal”. A informação disponível é da autoria da Agência Lusa que, de resto, se 

encontra assinalada no rodapé das notícias, juntamente com a data e a hora de registo. 

Neste aspecto, o serviço da Antena 1, um dos sítios do grupo, compreende produção própria 

apresentada através de uma barra vertical denominada “Notícias Áudio”. Nessa coluna, 

podem conferir-se informações que têm por base um mesmo modelo: título, breve 

desenvolvimento da notícia (8 linhas como limite médio) e a possibilidade de escutar os 

protagonistas da actualidade em breves excertos através de vários formatos áudio/vídeo 

também comuns à televisão: Windows Media Player, Windows Media Vídeo, Real Vídeo, 

Real Player, Quick Time, Flash Player, Real Áudio, Windows Media Áudio, Mpeg-4, AVI, OGG. 

De resto, formatos e instrumentos comuns à RTVE.  

A produção de notícias constitui uma das questões mais delicadas pois não configura 

a existência de uma redacção orientada para o webjornalismo, pois não são produzidas 

narrativas multimédia e multisequenciais e parte do turno nocturno é alimentado pelo 

serviço da Agência Lusa64, sem qualquer tratamento específico para a montra da RTP online. 

Só no arranque do turno da manhã é feita uma triagem das notícias automaticamente 

introduzidas, sendo depois seleccionadas e aprofundadas. Esta rotina constitui uma 

perversão conceptual, pois, tal como referido anteriormente, desrespeita a lógica técnica de 

adaptar o discurso aos consumidores finais65, promovendo uma disfunção no paradigma 

digital por não cumprir as regras básicas de construção de notícias não lineares e com 

                                                

 
64 A Agência Lusa disponibiliza aos seus assinantes o serviço “LusaWeb”, do qual são retiradas as notícias 
constantes nos vários sites do grupo RTP.  
65 Não é demais recordar que cada suporte ou veículo produz informações direccionadas para um determinado 
público, sendo que o das agências noticiosas é, por definição, os jornalistas e os profissionais que com eles 
convivem no espaço das redacções. 
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recursos a meios alternativos. RTP e RTVE ainda não incorporaram, de uma forma 

generalizada e sistemática, nenhuma das indicações sugeridas para este suporte:  

interactividade, narrativa multisequencial, multimédia, hipertexto, arquivo, etc. No limite, 

ambos os serviços ficam aquém das suas possibilidades e potencialidades uma vez que ainda 

não conseguiram adequar a mensagem à natureza e especificidades do suporte digital. 

Especificamente, e no que ao jornalismo digital concerne, a RTP situa-se, 

parcialmente ao nível inicial das práticas jornalísticas na internet: o procedimento de 

importar notícias do fluxo contínuo da Agência Lusa configura o shovelware característico 

das primeiras experiências jornalísticas online. Mais grave ainda quando, por definição, o 

serviço de agência de notícias produz informação para as redacções para, por sua vez, serem 

trabalhadas de acordo com o órgão de comunicação social: imprensa, rádio e televisão. 

Orientando as notícias de agência para o público em geral, a RTP fornece um serviço 

enviesado, incaracterístico e inapropriado ao suporte, à mensagem e ao público. De um 

modo geral, o serviço público apresenta-se, no que às notícias diz respeito, numa etapa 

básica e rudimentar com sintomas bicéfalos: se por um lado faz a transposição literal dos 

conteúdos desenvolvidos pela Agência Lusa (entre as 22:00 horas e as 07:00 horas) por 

outro lado, tem desenvolvido excelentes funcionalidades no que diz respeito, entre outras, à 

televisão móvel.  

Assim, do ponto de vista teórico, e de acordo com John Pavlik (1996), a RTP vacila 

entre a etapa inicial da genericamentre enunciada como (i) presença dos Media Online, o 

intermédio (ii) Jornalismo Assistido por Computador e, por fim, pelo (iii) Jornalismo Online.  

No que à produção de notícias e de informação em termos genéricos diz respeito, 

registam-se várias ausências, entre as quais, a ligação para outros artigos no interior do 

portal ou para outras fontes de informação internas e externas; a não existência de 

alinhamentos dos informativos na rádio e na tv e a ausência de acontecimentos realizados 

ou a realizar através de uma Agenda.  

E que realidade existe na RTVE? A existência de uma redacção apetrechada de 

recursos humanos e técnicos evidencia as apostas de uma redacção própria e um canal de 

notícias online com informações de última hora. Na entrada específica 
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http://www.rtve.es/noticias/, é possível aceder a TVE e RNE bem como ao serviço “a la 

Carta”, que permite ver e escutar de forma gratuita programas e séries de televisão e de 

rádio 

A grelha de observação de produtos informativos regista a inclusão de especiais e de 

suplementos informativos (alguns em multimédia) mas numa lógica desintegrada, ou seja, 

em ambientes fisicamente separados; a existência de programação (rádio e tv) de 

informação e entretenimento, bem como a incorporação do serviço de tempo 

(meteorologia) mas sem indicação de fonte.  

De modo a sistematizar algumas ideias fundamentais considera-se pertinente referir, 

abreviadamente, que as notícias da RTP apresentam os seguintes défices, tendo em conta o 

estado actual de desenvolvimento das ferramentas web: 

- Ausência de produção, no caso da RTP, recebida integralmente através do serviço da 

Agência Lusa66. Exceptuam-se as notícias integradas nos blocos e programas 

informativos, acessíveis na totalidade. No caso da RDP, existe produção própria mas 

considerada insuficiente face ao meio. O formato de apresentação encontra-se 

desajustado tendo em conta as narrativas já experimentadas com sucesso noutros 

órgãos de comunicação social com presença na Internet; 

- A importação do serviço da Agência Lusa constitui uma forma comodista de 

disponibilizar informação de destaque da actualidade, mas absolutamente contrária ao 

que teóricos e profissionais do meio defendem sobre este assunto. Se cada meio deve 

utilizar a linguagem que lhe é própria, o site da Radiotelevisão Portuguesa faz, neste 

aspecto, tábua rasa das potencialidades que o meio lhe permite. 

Todas as considerações de carácter técnico, embora associadas às notícias – 

interactividade, personalização, hipertexto, etc., são remetidas para a análise de Serviços já 

que, neste particular, não se aplicam ao objecto noticioso. 

                                                

 
66 Afigura-se como curioso o facto do Portal do Cidadão disponibilizar notícias afirmando serem “provenientes 
da Radiotelevisão Portuguesa (RTP), em parceria com a Agência Lusa”, quando se verifica justamente o 
contrário. O serviço é assumido na sua esmagadora maioria pela Lusa e, muito raramente pelo site da RTP.  
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Teletexto 

Ora, anterior a todos os recursos elencados, o teletexto convoca os primórdios da 

interacção entre o telespectador e o televisor, para além da clássica escolha “on/off” ou 

opção de canal. Inscreve-se numa relação directa com o aparelho, sem necessidade de 

mediação via internet, embora o serviço também esteja disponível online. Trata-se de um 

serviço clássico do dispositivo televisivo que integra, entre outras, informação sobre a 

Programação de Televisão, Notícias, Desporto, Bolsa, Meteorologia, Farmácias e Lotarias, 

estando disponível na Europa e em África. O teletexto cobre todos os canais da RTP, num 

conjunto alargado de páginas (superior a um milhar), tendo sido durante anos um serviço 

exclusivo da Rádio Televisão Portuguesa. Hoje também a SIC e a TVI (canais privados de 

televisão em Portugal) possuem um serviço com características técnicas semelhantes. 

Consultado por milhares de pessoas todos os dias, o Teletexto oferece, para além de um 

vasto conjunto de informações, um serviço de legendagem de programas em português 

dirigido a cidadãos surdos ou com deficiências auditivas e visuais.  

A versão televisiva clássica tem um mecanismo de consulta intuitivo mas de resposta 

lenta, facto superado no suporte internet, cujos resultados de procura são extremamente 

rápidos, estando disponíveis as versões “texto” e “gráfica”. Longe de ser um processo 

instantâneo, os resultados das procuras surgem alguns segundos após o utilizador ter 

seleccionado um número no televisor, que por sua vez activa o sistema. 

Este dispositivo foi inicialmente desenvolvido nos anos 70, no Reino Unido, como 

serviço informativo televisivo, utilizando páginas numeradas para apresentar informação de 

modo sequencial e pode ser entendido como um antecessor da internet. Tem a vantagem de 

não ser afectado pela quantidade de pessoas em linha e com os consequentes bloqueios ou 

interrupções de serviço, tendo desempenhado um papel importante aquando dos 

acontecimentos do 11 de Setembro de 2001. Nessa altura, a avalanche de contactos com os 

sites de notícias foi de tal forma que as páginas ficaram inacessíveis, tendo-se mantido 

operacional o serviço de Teletexto. Deste modo se exemplifica a complementaridade que 

por vezes se verifica entre os vários suportes e técnicas de comunicação.  

 



 

358 

 

Conteúdos 

A análise individual a cada um dos portais e posterior leitura comparada salientam a 

existência de uma enorme diversidade temática, traduzindo-se em factor de atracção. Ainda 

assim, e como teremos oportunidade de salientar no cruzamento com as funcionalidades 

existentes, ambos os portais deveriam apostar, entre outras, em sinergias com os sítios 

estatais promovendo os serviços e informações úteis aos cidadãos. Esta seria uma forma de 

fomentar uma rede de cidadania através da administração e função públicas.  

Razão de ser de qualquer site ou portal, os conteúdos, aqui entendidos como o 

conjunto dos materiais disponíveis que não sejam de natureza jornalística, procuram seduzir 

o utilizador para uma prolongada navegação já que são vários e em diferentes formatos. 

Aqui, e do ponto de vista metodológico, integramos o conjunto de informações que dizem 

respeito a áreas tão diferentes como a programação de rádio e televisão, os vários canais 

existentes, o provedor do telespectador ou do ouvinte, dados sobre o grupo RTP e também 

os espaços de entretenimento e infantil.  

Sobre este último aspecto, o portal apresenta algumas sugestões, de atracção 

variável, que contemplam: o acesso ao programa “Quinze”, zona de “Jogos”, “colocar 

legendas em imagens”, vários “passatempos”, “base de dados com a “Família RTP”, “Quiz”, 

“testes de conhecimentos gerais”, “horóscopos” e “comunidades RTP”. Esta página é ainda 

complementada com o desafio “Feedback”, um formulário para envio de ideias e sugestões 

do utilizador. 

O espaço “Infantil” é constituído por um conjunto de actividades lúdicas que 

permitem aos utilizadores participar em vários jogos, realizar testes de português e de 

matemática, de entre um conjunto de actividades recreativas e pedagógicas.  

Também no caso da RTVE é notório o investimento realizado para o público infantil, 

tendo sido desenvolvido conteúdos, mecanismos de diversão e de lazer que procuram 

cativar esta faixa etária para uma relação de proximidade com a plataforma online.  

Uma análise ampla e transversal aos conteúdos disponíveis revela uma enorme 

diversidade temática, traduzindo-se em factor de atracção para visitas frequentes ao portal.  

Face à categoria de Conteúdos, a UMIC considera Regular o serviço prestado pela RTP:  
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“O web site deve apresentar, preferencialmente sob a forma de uma lista e 
facilmente acessível ao visitante, a identificação das publicações relevantes, 
alargando o número das publicações já disponibilizadas em formato digital 

X 

Relativamente à forma de contacto com o Organismo, esta deve ser 
caracterizada pela inclusão de morada, números de telefone, de fax e email, 
encontrando-se estes elementos facilmente acessíveis ao visitante 

X 

Deve ser considerada a tradução dos conteúdos do web site em uma ou 
mais línguas estrangeiras ou, pelo menos, de algumas páginas mais 
relevantes para os potenciais utilizadores 

X 

O web site deve disponibilizar uma funcionalidade de perguntas mais 
frequentes (FAQs), de forma a permitir simplificar e agilizar as respectivas 
respostas dos endereços postal e electrónico 

X 

O conjunto dos serviços prestados pelo Organismo deve ser apresentado de 
forma clara, preferencialmente numa lista, e de fácil acesso ao visitante 

X 

A missão do Organismo deve ser apresentada ao visitante do web site de 
forma clara e acessível 

X 

Tal como a missão, a estrutura orgânica do Organismo também deve ser 
descrita no web site, podendo ou não recorrer-se à utilização de um 
organograma” (Accenture e UMIC, 2003) 

X 

Na perspectiva da UMIC, a Actualização dos Conteúdos merece a classificação de 

Bom: 

“Sempre que aplicável, os eventos organizados pelo Organismo devem ser 
publicados no web site, sendo a informação sobre a sua programação 
regularmente revista 

X 

O Organismo deve disponibilizar no web site o Plano de Actividades mais 
recente, ou seja, aquele relativo ao corrente ano 

X 

Deve ser assegurada uma revisão regular da legislação publicada e 
considerada relevante para a actividade do Organismo 

X 

Deve ser garantida uma revisão regular da informação publicada sobre o 
Organismo como, por exemplo, a Lei Orgânica e o Organigrama 

X 

O Organismo deve disponibilizar no web site o Relatório de Actividades mais 
recente, ou seja, aquele relativo ao ano civil anterior;  

X 

A informação publicada no web site deve ter uma revisão regular, sendo as 
notícias um bom indicador dos índices de actualização. Deve ainda 
promover-se a inclusão das datas de actualização das páginas e de toda a 
documentação publicada” (Accenture e UMIC, 2003). 

X 
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Legendagem 

Figura 22 – Legendagem automática para cidadãos surdos 

 

Fonte: Azul: Newsletter da RTP, nº 10, 2008 

O serviço de legendagem automática para pessoas surdas tem sido uma das 

principais apostas de ambas as operadoras concessionárias de serviço público. A Adaptação 

de Conteúdos dirigidos a Públicos com Necessidades Especiais, por parte da RTP, representa 

uma resposta efectiva a um desejo da comunidade surda e uma aposta da televisão pública 

em desenvolver serviços específicos neste domínio.  

“Esta nova funcionalidade, baseada num Sistema de Reconhecimento Automático da 

Fala, realiza a transcrição para texto do áudio produzido nos Telejornais a partir de um 

vocabulário de 100.000 palavras, actualizado diariamente”, explica Francisco Teotónio 

Pereira (2008), responsável pela RTP Multimédia. 

Tecnicamente, o serviço pode ser descrito do seguinte modo: “A operação do sistema 

é realizada em sequência de blocos o que cria um pequeno tempo de latência na geração da 

legenda. Esta versão do sistema apresenta as legendas em duas linhas de tamanho duplo, 

fundo preto e colocadas no topo da página do Teletexto. A transcrição da fala é mostrada 

em cores diferentes para os oradores masculinos (branco) e para os oradores femininos 

(amarelo). Como o sistema produz erros de transcrição apenas são visualizadas legendas 

cujo grau de confiança do sistema de reconhecimento seja superior a 85%. As legendas 

ficam activas durante um intervalo de tempo correspondente à duração respectiva do áudio 

produzido” (Pereira, 2008). 
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Desenvolvido em colaboração com a Federação Portuguesa de Associações de 

Surdos, este método de legendagem automática iniciado experimentalmente em 2008, visa, 

“contribuir activamente para o desenvolvimento das tecnologias da “fala” a nível Mundial, 

afirmando-se como actor pró-activo e defensor da sua aplicação na Língua Portuguesa” 

(2008). Deste modo, a área de Acessibilidades do Operador de Serviço Público Português 

procura promover a integração social das pessoas com deficiência estruturada em três 

princípios: “(i) acesso universal, sem necessidade de recorrer a equipamento específico; (ii) 

sem quaisquer custos adicionais para o utilizador; (iii) sistemas não impositivos, permitindo 

o acessos às funcionalidades disponíveis em função das respectivas necessidades” (Pereira, 

2008). 

O caso espanhol recorre ao sistema de legendagem clássico, ou seja, através do 

recurso ao Teletexto. Em 16 anos de serviço continuado, a RTVE passou de umas escassas e 

pouco expressivas 24 horas de programas legendados em 1991 para mais de 8.000 em 2007. 

Trata-se de um trabalho moroso e de grande complexidade já que “por cada hora de 

producto listo para emisión, son necesarias 9 horas de trabajo de una persona cualificada y 

experta en el lenguaje de los sordos” (RTVE, 200-?a)67.  

7.7 Área de Serviços Web: 

- Acesso a Informação 

- Participação interactiva 

- Multimédia 

- Personalizados 

- Entretenimento 
                                                

 
67 Relativamente ao facto de algumas citações (e as correspondentes referências bibliográficas) apresentarem 
uma indicação de ano duvidoso, por ex.: (2005?) ou incerto, por ex.: (200-?) fica a dever-se ou a indefinições ou 
a omissões, caso particular de  alguns portais que não disponibilizam qualquer informação de ano(s)/data de 
edição/produção por motivo da combinação de duas situações: 1. Os textos não são acompanhados de datas 
de edição/actualização; 2. O portal não associa uma informação temporal ao copyright, quer indicando um ano 
determinado ou um balizamento temporal, por ex.: ©2005-2008 que cubra os textos e outros documentos 
apresentados no portal relativamente ao ano (ou  dentro de um dado período de tempo) em que foram 
editados, produzidos (casos da RTVE.es e da RTP.pt).  
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- Comerciais 

- Complementares 

- Monitorização do Sistema 

Esta área de observação e análise reúne componentes de âmbitos diversificados, 

justificando um olhar particular em relação a cada um dos campos anteriormente expostos.  

Quadro 22 – Área de Produtos – Documentais 

 
RTP

 

RTVE 

 

Institucional P P 

Arquivos P P 

Relatórios anuais de 
actividades 

P NP 

FAQ’s P P 

Legenda: P = Possui N/P = Não Possui 

Fonte: Adaptado de López Carreño, 2003 

Em ambos os portais a componente documental, entendida como a que abarca as 

FAQs, Institucional, Arquivos e Relatórios Anuais de Actividades, manifesta desequilíbrios 

entre as duas operadoras. A RTP apresenta conteúdos para a totalidade dos indicadores 

referidos, sendo que a RTVE se situa somente ao nível da informação Institucional e dos 

Arquivos (vídeo, áudio, gráficos, fotografias).  

As duas operadoras têm disponibilizado, crescentemente, trabalhos realizados 

durante cinco décadas de actividade, permitindo procurar determinadas notícias, 

entrevistas, reportagens e programas através da busca interna nos portais. Em Portugal, o 

lançamento do Canal Memória (rede de cabo e de satélite) e em Espanha o Canal Nostalgia 

(net) disponibilizam milhares de filmes, concursos, jogos, etc., que compõem a história de 

cada uma das televisões. 

Arquivos 

Os múltiplos suportes digitais, e em particular a internet, revolucionaram por 

completo os modos de recolha, produção, apresentação e usufruto de conteúdos com valor 
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patrimonial. Uma das marcas distintivas do actual jornalismo digital passa justamente pela 

disponibilização de um alargado conjunto de conteúdos (notícias, fotografias, infografias, 

vídeos, etc.) disponíveis de uma forma ampla, imediata e, em grande parte dos casos, sem 

custos para o internauta. A possibilidade de consulta, radicada nos princípios de segurança e 

robustez técnica, longevidade do suporte, ferramentas de pesquisa, usabilidade, acesso 

universal, entre outros aspectos, tem transformado o modo como cada um de nós acede ao 

monumental acervo mundial de informação e conhecimento. Este potencial é válido para o 

utilizador comum e redobrado para quem, de forma orientada, busca dados específicos, 

sendo o mundo da investigação um exemplo por excelência.  

Verdadeiramente, o que está em causa é a preservação da memória que, ao longo 

dos séculos, tem assumido várias formas que passam da oralidade às grafias, culminando no 

modo binário de fixar pergaminhos e ideias. O esforço milenar de registar discursos, 

acontecimentos, documentos, radica profundamente na própria estrutura da memória 

humana: somos feitos de lembranças, com níveis de importância e profundidade muito 

diferenciados.  

No que ao jornalismo digital concerne, a web veio promover uma base de trabalho 

que tecnicamente possibilita o arquivamento das notícias e mantém canais abertos de 

consulta através dos mecanismos de indexação e acesso (livre ou condicionado). A 

actualidade, por definição inconstante, efémera e perecível, vê reforçada a sua dimensão 

histórica através da possibilidade de remeter para enquadramentos e contextos anteriores, 

a notícia nascida hoje. Urbi et orbi (aqui e em (ou por) toda a parte), a informação adquire um 

valor-mercadoria proporcional ao interesse que suscita, tendo assumido ao longo da história 

dos meios de comunicação de massas um interesse e importância crescentes. Se é certo que 

este tipo de preocupações documentalistas e arquivísticas não se tem constituído como 

prioritária nas organizações jornalísticas, os tempos internéticos vieram estimular esta nova 

valência da plataforma electrónica. Assim, um dos indicadores de qualidade, quantidade, 

variedade, e porque não dizer, de marca de Serviço Público, está intimamente associado à 

memória e aos sedimentos da experiência jornalística disponibilizados através da world wide 

web.  
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Mais do que o deslumbramento perante a técnica, a questão deve ser centrada na 

apropriação social das possibilidades que a tecnologia induz. O arquivo, feito memória 

permanentemente presente, faz parte dessa quase mágica capacidade humana de convocar 

experiências e lembranças de memória múltipla, instantânea e cumulativa. Assim no espírito 

como na máquina! 

Em particular no grupo RTP, esta é uma questão acutilante, tendo em conta a 

disponibilização crescente dos trabalhos realizados durante cinco décadas de actividade 

traduzida na possibilidade de procurar determinadas notícias, entrevistas, reportagens e 

programas através da busca interna no portal. Nessas páginas virtuais concentra-se o que de 

mais significativo aconteceu nos últimos cinquenta anos da história de Portugal.  

As apostas recentes da RTP têm contribuído para que o património e imaginário 

comum associado à portuguesa “caixa que mudou o mundo” se materializem em diversas 

formas. O “Programa «Fénix» de reestruturação da RTP” assume, entre outras prioridades, a 

necessidade de proceder a uma “reorganização do arquivo, definição do modelo de 

autonomização e respectiva negociação” (RTP, 2003). Mas, a montante, registam-se 

preocupações e apostas que têm passado, nomeadamente, pelas seguintes medidas: 

 Digitalização dos Registos (sonoros da RDP e audiovisuais da RTP); 

 Tratamento documental de “guiões originais de programas e teatro radiofónicos” 

através do “estudo, classificação e digitalização do espólio documental do Museu da 

Rádio” (RTP, 2006);  

 Vocalização dos Conteúdos Textuais, dirigida a cidadãos cegos e amblíopes.   

Para cumprir estes e outros objectivos68, compete à Direcção de Arquivos e 

Documentação da Radiotelevisão Portuguesa “assegurar a gestão arquivística dos fundos 

documentais existentes ou que venham a ser produzidos pela entidade e a promoção da 

produção audiovisual e de conteúdos com base em documentos de arquivos, bem como a 

                                                

 
68 Um dos desafios para a preservação da memória está fixado na parceria institucional entre a RTP e a 
Fundação Portuguesa das Comunicações. O protocolo assinado afirma a RTP como referencial na história das 
comunicações no que diz respeito aos módulos de Rádio e Televisão da exposição permanente “Cinco Séculos 
de Comunicações em Portugal”, do Museu das Comunicações em Lisboa. s/a, “Passado e Futuro, Rádio e 
Televisão em exposição”, Azul: RTP Newsletter, nº 5, Dezembro, 2005 
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definição e aplicação das políticas arquivísticas e documental da empresa e garantir ainda o 

acesso público àqueles fundos” (Cádima, 2000:133).  No seu todo, a RTP conta nos seus 

arquivos com 240 mil peças fotográficas, 330 mil peças audiovisuais dispersas por vários 

tipos de suportes e diferentes áreas temáticas genéricas, designadamente, a produção 

nacional, estrangeira, etc69.  

O processo de digitalização tem sido claramente incrementado desde o início do ano 

2000, prevendo-se a disponibilização de cerca de 5 mil horas de material informativo, bem 

como as emissões da RTP 1 e RTP 2. Está igualmente nos planos disponibilizar grande parte 

dos conteúdos através de acesso pago, E-comm, integrado no Projecto Alert – Alert System 

for Selective Dissemination of Multimedia Information. Procura-se, deste modo, rentabilizar 

a generalidade dos conteúdos, através da sua disponibilização e pagamento por consulta e 

entrega de registo gravado.  

Globalmente, o fenómeno da digitalização de conteúdos culturais públicos em 

Portugal tem-se caracterizado por um “atraso”, tendo em conta o início “tardio” de todo o 

processo que só após a década de 90 foi efectivamente implementado em grande parte das 

instituições de natureza pública. O referido atraso tem sido superado sob o ponto de vista 

tecnológico, mas realça o estudo que “o mesmo não se poderá dizer na definição de uma 

política pública relativamente ao desenvolvimento de uma estratégia destinada a potenciar 

os conteúdos culturais públicos. Aí há de facto um atraso que começa a ser preocupante” 

(Cádima, 2000:149). 

Mas porque a construção dos arquivos e o respeito pela memória é uma tarefa 

quotidiana, tem sido notório o esforço de actualização de conteúdos múltiplos na página da 

RTP, incluindo os vários programas da grelha através de tecnologia streaming. É, digamos, o 

modo mais imediato de preservar e disponibilizar em formato digital um bem que é um 

Serviço Público audiovisual. 

A realidade da rádio não é substancialmente diferente da congénere televisão já que 

a área de arquivos sonoros – “a maior base de fonogramas de interesse histórico-cultural do 
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 O estudo anteriormente citado refere uma multiplicidade de suportes de gravação – “filme de 16 mm 
negativo/internegativo, vídeo/analógico PAL, vídeo digital e microfilmes”.   
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país” – registou assinalável demora no processo de digitalização, pese embora a “motivação” 

e o esforço manifestados nos últimos anos. “85% dos arquivos históricos estão já 

digitalizados na RDP”, refere o estudo que sublinha o facto de se tratar da “única entidade 

com valores de digitalização mais elevados embora o acesso seja exclusivamente off-line” 

(2000:124).  

“ (…) Internamente, a informatização permite consultas de todos os suportes na rede 

informática, controlo dos suportes requisitados pelos utilizadores, localização instantânea e 

acesso a todos os ficheiros, estando os arquivos sonoros aptos a assegurar a cópia 

automática numa base de armazenamento de massa computorizada, com todas as 

vantagens inerentes” constata o Relatório sobre a Acessibilidade aos Conteúdos Públicos 

(2000:151). Apesar dos progressos referidos, existem ainda áreas consideradas prioritárias 

para as definições de políticas públicas que ainda não foram consideradas de um modo 

explícito. Assim, “No domínio das políticas de utilização/acessibilidade é uma das poucas 

entidades que refere a existência de regulamentação rigorosa no acesso aos seus espólios, 

mas em que as condições não são regulamentadas e definidas no sentido de prever tipos 

emergentes de públicos, nomeadamente, no que respeita a produtores de conteúdos 

culturais e multimedia” (2000:124). 

No contexto televisivo, o lançamento do Canal Memória, a 4 de Outubro de 2004, 

constituiu uma das apostas mais bem conseguidas do operador público para as redes de 

cabo e de satélites nacionais, pese embora numa lógica clássica de difusão do sinal, 

impedindo serviço “on demand”. Cinco décadas de televisão têm sido progressivamente 

revisitadas num canal que emite 24 horas por dia, ainda que não isento de crítica junto do 

Provedor da Radio Televisão Portuguesa. Assim, o relatório de 2006 revela o que o próprio 

Provedor assinala como reacções “intrigantes e até contraditórias”. “É significativo o número 

de mensagens enviadas pelos Telespectadores a manifestar regozijo pela oportunidade de 

voltarem a ver programas que estão na “sua memória”. A campanha que procurou reforçar 

o posicionamento deste canal, realizada em 2006, pretendeu criar elementos de ligação 

entre as memórias do público-alvo numa analogia com o queijo: “Como todas as coisas boas 

da vida, um bom queijo está carregado de emoções e memórias. Por isso sugerimos-lhe o 

seguinte: ignore aquela velha história de que o queijo prejudica a memória”(Silvério, 2007). 
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Mas também, em muitos casos, a expectativa de grande parte dos telespectadores 

sobre este canal é interpretá-lo assim como um serviço “on-demand” (peça que nós 

transmitimos)”, refere o mediador da RTP. Acrescente-se o facto de não haver nenhuma 

correspondência entre os conteúdos deste canal no portal, inviabilizando consultas 

direccionadas. No momento da sua apresentação, Manuel Rocha, o primeiro director da RTP 

Memória (actualmente coordenado por Hugo Andrade), referia que este “vai ser o álbum de 

recordações de todos e para todos. Vamos lembrar grandes programas, grandes artistas, 

grandes comunicadores. Vamos deliciar-nos e aprender com eles. Vamos conhecer melhor o 

que temos sido, no melhor e no pior. Vamos reflectir, com os olhos do presente, sobre o 

passado, pensando no futuro” (Rocha, 2004). 

Quadro 23 – Área de Serviços Web – Acesso a Informação 

 
RTP

 

RTVE 

 
Possibilidade de activar o 

Toolbar  
P NP 

Barra (s) de Navegação verticais 
e horizontais 

P P 

Pesquisador de notícias P P 

Pesquisador Web P NP 

Mapa do portal P NP 

Canais temáticos P P 

Últimas notícias P P 

Activar a home  P NP 

Ajuda P NP 

Legenda: P = Possui N/P = Não Possui 

Fonte: Adaptado de López Carreño, 2003 

A Área de Serviços web que contempla o Acesso à Informação constitui, à luz das 

ferramentas disponíveis e do uso encontrado nos portais jornalísticos, uma faceta bastante 

bem conseguida na RTP, mas com assinaláveis falhas na TVE. Enquanto a operadora 

portuguesa disponibiliza a totalidade dos indicadores analisados no quadro anterior, a 

televisão espanhola acusa algumas falhas, nomeadamente, não possibilitando activar a 
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toolbar, nem activar a home. De notar o facto de não existir informação de Ajuda à 

navegação, nem Mapa do portal.  

No caso português, os indicadores avaliados constituem-se como úteis utensílios à 

navegação, apesar de haver a necessidade de melhorar e ajustar os instrumentos de 

pesquisa interna e de tornar mais claro o mapa do sítio (excessivamente sintético face à 

complexidade do portal). Também seria desejável uma melhor clarificação dos conceitos já 

que “sítios” e “canais” surgem, erroneamente, com a mesma interpretação.  

No que à pesquisa consigna o portal possibilita a busca interna de notícias utilizando 

para o efeito o motor “Google – Procura personalizada” que, de acordo com os descritores 

apresentados, fornece os dados existentes. Trata-se de um processo falível, pois nem 

sempre devolve os conteúdos que se encontram alojados nos vários sites da holding. Nesta 

síntese proposta, constata-se uma intencionalidade ou alheamento (por comprovar) de 

quem gere a plataforma digital online ao disponibilizar recursos pouco ou nada 

colaborativos, pois não recorrem a algumas das ferramentas disponíveis para uma relação, 

teoricamente, mais participativa, interventiva e crítica dos cidadãos. 

Quadro 24 – Área de Serviços Web – Participação Interactiva 

 
RTP

 

RTVE 

 

 
RTP

 

RTVE 

 
Envio de artigos 

por e-mail 
P P 

Chat – Salas de 
conversação 

NP NP 

Posts de 
opinião nas 

notícias 
NP P70 

Fóruns de 
discussão 

P NP 

Achou a notícia 
interessante? 

NP NP Sondagens NP P 

Sugestões, 
reclamações 

P NP 

Provedor do 
Telespectador, 

Usuário 
Multimédia 

 
P 

NP 

 
P 
P 

E-mail directo 
do autor 
do artigo 

(na notícia) 

NP NP    
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 Os comentários são triados por uma empresa externa à RTVE que através de indicações dadas pela 
operadora faz a selecção dos posts que serão posteriormente validados e colocados online. 
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Endereços de e-
mail para 

contactar os 
editores 

NP NP 
Cartas ao 

Director 
NP NP 

Botão / 
hiperligação 

para páginas de 
impressão 

P P 
Direito de 
Resposta 

NP NP 

Impressão 
amiga do 
ambiente 

P NP 
Call Center – 
número para 

utilizadores 
P NP 

logues:                
Jornalistas                            

Utilizadores 

 
P 

NP 

 
P 

NP 
Moblogs NP NP 

Concursos P P Inquéritos P P 

Política de 
Participação 

 
NP 

 
P 

Plataformas 
móveis: 

Telemóvel 

 
 

P 

 
 

P 

Canais 
externos: 
- Youtube 

- Facebook 
- Twitter 

- SAPO 

 
 

P 
P 

P71 
P 

 
 

P 
P 
P 

NP 

Consultório 
Temático 

(Ex: justiça) 

 
NP 

 
NP 

Legenda: P = Possui N/P = Não Possui N/A = Não se aplica | Fonte: Adaptado de López Carreño, 2003 

No amplo e complexo conjunto de indicadores, destacam-se as seguintes 

considerações: (i) a intervenção dos usuários em cada um dos portais é ainda bastante 

limitada já que os principais indicadores que potenciam este aspecto estão por cumprir na 

generalidade. De um modo abrangente, é ainda (ii) distante e clássica a relação que o corpo 

redactorial mantém com os utilizadores, não estimulando uma das características 

fundamentais das novas plataformas digitais. 

Desde o início que esta era a componente da grelha de observação que alimentou 

mais expectativas, tendo em conta o enfoque deste trabalho – a participação do utilizador 

no portal no contexto de um portal jornalístico de Serviço Público. RTP e RTVE têm 

intensificado os recursos técnicos, rentabilizando algumas das ferramentas, nomeadamente 

                                                

 
71 Canal Twitter da @RTPN e da @RTPPT (intervenção activa e pessoal) Canais Twitter alimentados 
automaticamente: @noticiasrtp, @DesportoRTP, @ProgramasRTP, @RTP_Antena3, @RTP_Antena1, 
@RTP_Antena2, @RTPi, @rtp1, @rtp2 

http://www.twitter.com/RTPN
http://www.twitter.com/noticiasrtp
http://www.twitter.com/DesportoRTP
http://www.twitter.com/ProgramasRTP
http://www.twitter.com/RTP_Antena3
http://www.twitter.com/RTP_Antena1
http://www.twitter.com/RTP_Antena2
http://www.twitter.com/RTPi
http://www.twitter.com/rtp1
http://www.twitter.com/rtp2
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da web 2.0, aqui entendida como um meio colaborativo baseado na descentralização e na 

disseminação selectiva de informações, estruturada numa plataforma de várias aplicações.  

Os resultados da observação revelam o não aproveitamento de algumas 

funcionalidades interactivas, não sendo possível afirmar se por intencionalidade 

fundamentada ou desatenção às práticas reinantes em muitos sítios e portais jornalísticos.  

Iniciemos então a análise pelas “Normas de Participação”, documento que enquadra 

o modo como cada uma das estações se relaciona com os seus públicos. No caso da TVE, as 

possibilidades de participação entre o Usuário e a Redacção estão reguladas através das 

“Normas de participación”. Deste modo, a RTVE “se ha propuesto conseguir que esta web 

sea la web de todos. Por ello, son muchos los espacios abiertos a la participación que podrás 

encontrar en RTVE.es, lugares donde podrás dejar tus opiniones, debatir con otros usuarios y 

aportar vídeos, imágenes o documentos que enriquezcan la conversación.” (RTVE, 200-?b). 

No entanto, para manter os contributos que a Corporação entende serem os da 

educação e do sentido comum, estebeleceram-se normas básicas de funcionamento, 

centradas na moderação das várias intervenções. Deste modo, existe um esquema filtrado 

que permite validar uma contribuição ou, pelo contrário, evitar que chegue à web. Da lista 

de interditos, destacam-se conteúdos insultuosos, obscenos, xenófobos, racistas, bem como 

ameaças. Do mesmo modo, não se permitem conteúdos que promovam actividades ilegais 

como a pornografia infantil ou o terrorismo, ou que incitem à violência. Da lista, 

diferenciam-se ainda conteúdos promocionais ou publicitários, spam automático e 

usurpação da identidade de outro usuário.  

A situação da RTP não é clara quanto às regras de participação, pelo facto de não 

existir nenhum normativo disponível no portal. Em vez disso, e com particular ênfase, 

através da entrada “Participe”, apresenta-se o conjunto de possibilidades através das quais o 

internauta poderá interagir com a operadora: “Envie SMS para os programas que vê na TV, 

dê-nos a sua opinião sobre programação, sugestões... ajude associações de solidariedade, 

participe em fóruns e passatempos, inscreva-se e participe em concursos. O mais difícil é 

mesmo escolher por onde vai começar... Participe!” (RTP, 200-?a). Assim, a RTP, dispõe das 

seguintes possibilidades de colaboração, abarcando um leque amplo de temas, formatos e 
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públicos: “envio de SMS para a  TV”, “programas interactivos”, “ajude-nos a 

ajudar”(campanhas de donativos através de chamadas telefónicas), “imagens com legenda”, 

“passatempos”, “contactos”, “concursos”, “infantil”, entre outras.  

Em concreto, apenas se disponibilizam os e-mails genéricos de contacto e nunca os 

mails dos editores das notícias, inviabilizando a comunicação imediata entre jornalista e 

leitor. Neste aspecto, o portal apresenta apenas formulários de contacto nos programas 

interactivos e nos passatempos. O mesmo se pode dizer dos espaços de debate (salas de 

conversação, fórum de discussão, inquéritos, sondagens) uma vez que não constituem uma 

aposta desta plataforma. Na mesma linha segue a análise sobre a ausência de possibilidade 

de comentários a artigos, e espaços dedicados a Direito de Resposta, Cartas ao Director, 

Blogues e Moblogues.  

RTP 

Estado de Sítio é o “Blogue do sítio RTP”. Neste espaço anuncia-se que o usuário 

“fica a par das novidades, melhoramentos e notícias relativas ao sítio da Rádio e Televisão de 

Portugal”. O blogue é assumido como um espaço interactivo, reforçando-se o estímulo à 

participação cidadã – “Dê também o seu feedback. Partilhe. A sua opinião conta”.  

Listagem de Blogues 

RTP – À noite as notícias por Carlos Daniel e João Adelino Faria, TEC&NET por 

Alexandre Brito, Web Cegonhas deriva de uma parceria com o jornal Público, a Fundação 

para a Computação Científica Nacional e  a Redes Energéticas Nacionais.  

Antena 1: Um Tratado – De Roma a Lisboa, notícias da Europa por Alexandre David, 

Papa em Angola por Ana Isabel Costa, Charles Darwin, Antena 1, Cinemax por Tiago Alves, 

João Lopes e outros (Ant1 e Ant3), Cine 1 por Teresa Nicolau.  

Em arquivo 

RTP – América 2008 por Victor Gonçalves. Dicas de internet por Daniel Catalão 

Ant 1 – Uma América, um presidente por Luís Nascimento, Bombaim, o medo em 

cena por Vítor Rodrigues Oliveira, Faixa de Gaza Bombardeada por José Manuel Rosendo, 

Crise na Grécia por Raquel Morão Lopes 
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TVE 

Figura 23 – Blogues da RTVE 

 

 

 

 

Fonte: RTVE, 2009 

Na portada,  a RTVE destaca a existência de cinco blogues: “59 vidas”, “ Palavra X 

palabra”, “El Escarabajo verde”, “El Tedé que no se ve” e “Tiembla Moscú”. No entanto, esta 

é apenas uma faceta resumida e com presença na home do portal. Após entrada em “mas 

blogs”, abre-se um universo de participação exclusivamente jornalística distribuído pelas 

seguintes categorias: (i) Actualidade - 3072, (ii) Deportes - 1273, (iii) Cine y Televisión - 1174, (iv) 

Música - 1975 e (v) Rádio - 1076. A listagem é ainda completa com um planisfério onde se 

                                                

 
72 59 vidas por Ana Pastor, A pie de pista por Rosana Romero, Atrapados en el tiempo por El Tiempo, Con los 
pobres de la Tierra por Vicente Romero, Corresponsales en 24 Horas por Corresponsales en 24 Horas, 
Cuadernos de Rodaje por Almudena Ariza, Desde Camelot por Gabriel Herrero, Desde Washington por Anna 
Bosch, Desde el Muro por Óscar Mijallo, Destino Suramericano por Mª José Ramudo, El Kremlinólogo por José 
Carlos Gallardo, El Tedé que no se ve por Los presentadores del TD, En México, buena onda por Emilia Ayala, 
En la misma piedra por Francisco González Forjas, Historias mínimas por Carlos Del Amor, Ich bin "ein" 
Berliner por Miguel Ángel Garcia, Informe Semanal por Informe Semanal, La 2 Noticias por La 2 Noticias, La 
ruta africana por Joan Marcet, Living in America por Gemma García, London Connection por Miguel Ángel 
Idígoras, Macché por Iñaki Díez, Ne me quitte pas por Álvaro López de Goikoetxea , Oh la la France! por David 
Picazo, Otadoya por Carlos Salvador, Reporteros del Telediario por Reporteros del Telediario,  Rumbo al 
desierto helado por Equipo Hespérides, Vagamundo por Fran Sevilla, Vuelta y Vuelta por Natalia Martín 
Cantero,  ¿Solo o con leche? por Pepa Bueno. 
73

 12 + 1 por Ángel Nieto, A pie de pista por Rosana Romero,  Diario de Carrera por Marc Martín, El Blog de 
Tablero por Chema Abad, El Tedé entre tres por Equipo de Deportes TVE, En Deportes por Julián Reyes, En 
boxes por Alex Crivillé, Futbolismo por Futbolismo, Libre adicional por Fe López, Moto GP por Equipo MotoGP, 
Triple Axel por Paloma del Río, Yeeeeeeesss!!!!! por Marcos López.  
74 Agallas, diario de rodaje por Equipo de Agallas, Apuntes de Cine y Teatro por Daniel Galindo, Blog de cine 
chico por Digital Cinema Bandits, Blog en tiempos revueltos por Doña Natalia, Con pasaporte y a lo loco por 
Españoles en el Mundo, De Película por Yolanda Flores, El Escarabajo Verde por El Escarabajo Verde, 
Eurovisión, el retorno por Eurovisión, el retorno, Muchachada Nui por Muchachada Nui, Palabra × palabra por 
Equipo de Palabra por palabra, Página 2 por Óscar López. 
75 180 Grados por 180 grados, Acompasa2 por Acompasa2, Cuando los elefantes..., por Carlos Galilea, Disco 
Grande por Julio Ruiz, El Ambigú por El Ambigú, El Postre por El Postre, El Séptimo Vicio por Javier Tolentino, 
El Vuelo del Fénix por El Vuelo del Fénix, Fluido Rosa por Rosa Pérez, Hoy empieza todo por Hoy empieza 
todo, Lo que hay que oír por Lo que hay que oír, Los Conciertos de Radio 3 por Los Conciertos de Radio 3, 
Melodías Pizarras por Melodías Pizarras, Rock Reaktor por José Mª Carrasco, Siglo21 por Tomás Fdo. Flores, 

http://blogs.rtve.es/anapastor
http://blogs.rtve.es/apiedepista
http://blogs.rtve.es/eltiempo
http://blogs.rtve.es/vicenteromero
http://blogs.rtve.es/vicenteromero
http://blogs.rtve.es/corresponsales
http://blogs.rtve.es/cuadernosderodaje
http://blogs.rtve.es/desdecamelot
http://blogs.rtve.es/desdewashington
http://blogs.rtve.es/desdejerusalen
http://blogs.rtve.es/desdesuramerica
http://blogs.rtve.es/desderusia
http://blogs.rtve.es/telediario
http://blogs.rtve.es/desdemexico
http://blogs.rtve.es/desdeisrael
http://blogs.rtve.es/carlosdelamor
http://blogs.rtve.es/desdeberlin
http://blogs.rtve.es/desdeberlin
http://blogs.rtve.es/informesemanal
http://blogs.rtve.es/la2noticias
http://blogs.rtve.es/desdemarruecos
http://blogs.rtve.es/desdemarruecos
http://blogs.rtve.es/desdenuevayork
http://blogs.rtve.es/desdelondres
http://blogs.rtve.es/desdeitalia
http://blogs.rtve.es/desdebruselas
http://blogs.rtve.es/desdeparis
http://blogs.rtve.es/otadoya
http://blogs.rtve.es/reporteros
http://blogs.rtve.es/hesperides
http://blogs.rtve.es/hesperides
http://blogs.rtve.es/fransevilla
http://blogs.rtve.es/vueltayvuelta
http://blogs.rtve.es/pepabueno
http://blogs.rtve.es/angelnieto
http://blogs.rtve.es/apiedepista
http://blogs.rtve.es/diariodecarrera
http://blogs.rtve.es/tablero
http://blogs.rtve.es/tablero
http://blogs.rtve.es/endeportes
http://blogs.rtve.es/julianreyes
http://blogs.rtve.es/alexcriville
http://blogs.rtve.es/alexcriville
http://blogs.rtve.es/futbolismo
http://blogs.rtve.es/libreadicional
http://blogs.rtve.es/motogp
http://blogs.rtve.es/tripleaxel
http://blogs.rtve.es/marcoslopez
http://blogs.rtve.es/agallas
http://blogs.rtve.es/apuntesdecineyteatro
http://blogs.rtve.es/cinechico
http://blogs.rtve.es/cinechico
http://blogs.rtve.es/amarologa
http://blogs.rtve.es/espanoles
http://blogs.rtve.es/depelicula
http://blogs.rtve.es/escarabajoverde
http://blogs.rtve.es/eurovision
http://blogs.rtve.es/muchachadanui
http://blogs.rtve.es/palabra
http://blogs.rtve.es/pagina2
http://blogs.rtve.es/180grados
http://blogs.rtve.es/acompasa2
http://blogs.rtve.es/cuandoloselefantes
http://blogs.rtve.es/discogrande
http://blogs.rtve.es/discogrande
http://blogs.rtve.es/elambigu
http://blogs.rtve.es/elpostre
http://blogs.rtve.es/septimovicio
http://blogs.rtve.es/elvuelodelfenix
http://blogs.rtve.es/fluidorosa
http://blogs.rtve.es/hoyempiezatodo
http://blogs.rtve.es/loquehayqueoir
http://blogs.rtve.es/conciertosradio3
http://blogs.rtve.es/melodiaspizarras
http://blogs.rtve.es/rockreaktor
http://blogs.rtve.es/siglo21
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localizam os correspondentes da RTVE que também têm uma presença na internet através 

de blogues (14)77. No total, a televisão espanhola acolhe no seu portal um total de 80 

blogues! 

Recursos multimédia (som, vídeo, fotos) 

O recurso a Vídeo, TV/Rádio online, Podcast e Infografismo constitui alguns dos 

utensílios do Centro Multimédia. O utilizador pode assim, quer no formato televisivo, quer 

radiofónico aceder a “videos on-demand, em arquivo e muito mais, …”, “todas as emissões 

em directo, arquivo e áudio, …”, “programas em rss, podcast, stream, download,…” e a 

“dossiers especiais, e apresentações multimédia,…”. Trata-se de um espaço que, para além 

de apresentar conteúdos diversos e em quantidade, revela uma vertente de carácter 

pedagógico ao disponibilizar algumas sugestões de utilização e ajudas a quem tiver mais 

dificuldades em encontrar a notícia ou o programa pretendido. Seguindo os menus é 

possível, não só aceder à explicação sobre os ícones associados, mas principalmente a como 

agilizar as procuras. O centro multimédia da RTP disponibiliza informação sobre sondagens, 

sendo que a constante no portal (no período de observação) se refere ao “Referendo sobre a 

interrupção voluntária da gravidez”, com dados parcelares e com registos de freguesias por 

apurar. Não deixa de ser curioso que a última actualização ocorreu às 21h52 do dia 11 de 

Fevereiro de 2007, justamente um mês antes do segundo referendo sobre este tema ter sido 

aplicado, ou seja, a 11 de Março de 2007 (!). 

 

 

                                                                                                                                                   

 
The Right Ons Blog por The Right Ons, Tiembla Moscú por Soraya Arnelas, Toma Uno por Toma Uno, Té para 
tres por Té para tres.  
76 Asuntos Propios por Toni Garrido, El Ojo Crítico por El Ojo Crítico, El Vuelo del Fénix por El Vuelo del Fénix, 
En días como hoy por Juan Ramón Lucas, Escuchar entre líneas por Tom, el sueco, España Directo por Mamen 
Asencio, Esto me suena por Esto me suena, La Transversal por La Transversal, Nómadas por Álvaro Soto, Otros 
Acentos por Otras lenguas, otros acentos 
77 Desde Camelot por Gabriel Herrero, London Connection por Miguel Ángel Idígoras, Macché por Iñaki Díez, 
En la misma piedra por Francisco González Forjas, Corresponsales en 24 Horas por Corresponsales en 24 
Horas, Vuelta y Vuelta por Natalia Martín Cantero, Living in America por Gemma García, Desde el Muro por 
Óscar Mijallo, Vagamundo por Fran Sevilla, Desde Washington por Anna Bosch, Oh la la France! por David 
Picazo, Ich bin "ein" Berliner por Miguel Ángel García, En México, buena onda por Emilia Ayala, Otadoya por 
Carlos Salvador, Ne me quitte pas por Álvaro López de Goikoetxea, El Kremlinólogo por José Carlos Gallardo, 
Destino Suramericano por Mª José Ramudo, La ruta africana por Joan Marcet.  
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Figura 24 – RTP Mobile 

 

Fonte: Azul: RTP Newsletter , nº 10, Dezembro de 2007 

Disponível desde o verão de 2006, a RTPMobile, afirma-se como um “canal da 

Radiotelevisão Portuguesa específico para o telemóvel” e que tem uma abrangência 

planetária. É considerado um canal “best of”, “inovador, de alta tencologia, cem por cento 

«made in Portugal»”  refere Carlos Vargas (citado por Silva, F., 2006a), responsável por este 

canal.  

As funcionalidades existentes em “RTP Mobile – a televisão na palma da mão” 

permitem aceder e “descobrir mais sobre os Programas Interactivos RTP, todas as formas de 

participar e ainda o que temos para si via WAP!” Trata-se de um espaço reservado em 

absoluto aos serviços destinados a serem recebidos por telemóvel, em alguns casos com 

emissões em 3G e conteúdos especiais para os operadores nacionais de telecomunicações: 

TMN, Vodafone e Optimus. Exibe vários programas da RTP1 e a produção exclusiva para 

telemóvel – “15 – QUINZE” (2007) é apresentado como “o primeiro programa criado em 

Portugal em exclusivo para a plataforma de mobile tv”e “HOTSPOT” (2008).  

“Com a mobile TV [refere Carlos Vargas] iniciámos um período que classificaria de 

evangelização e aprendizagem, com vista aos desafios que se nos colocam num horizonte 

muito próximo. Por isso, estamos empenhados em intensificar o nosso “networking” com 

todas as áreas de ponta da indústria: fabricante de equipamentos e de redes multimédia, 

criadores de soluções de software, produtores de software, produtores independentes e 

agregadores de conteúdos, operadores móveis, incluindo os MNVO’s, os actuais operadores 

virtuais, e os que se apresentarão no mercado, num futuro próximo” (citado por Silva, F., 

2006a).  
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Figura 25 – Canal RTP no Youtube 

 

Fonte: Azul: RTP Newsletter, nº 9, Dezembro de 2007 

A disponibilização de “Conteúdos da RTP no YouTube”, anunciada a 3 de Maio de 

2007, constitui, no entender da empresa, o “alargamento das fronteiras físicas da 

distribuição de conteúdos”, constituindo “uma extensão do Serviço Público de Televisão e 

Rádio”. (RTP, 2007, 3 Maio) Esta é uma das raras vezes em que a concessionária associa os 

serviços em plataformas web ao compromisso de manter e promover o princípio público dos 

media oficiais. A RTP, de acordo com o referido documento, “expande a sua presença no 

universo de utilizadores de banda larga da Internet”, sublinhando que, através desta 

colaboração com o YouTube, se “prossegue a estratégia de assegurar a distribuição dos seus 

produtos nas múltiplas plataformas disponíveis, como o Cabo, a IPTV, a internet e o Mobile”.  

Deste modo, a RTP afirmou-se como a segunda empresa de media europeia, logo a 

seguir à BBC, a estar presente no Youtube. Tal como referido anteriormente, também a RTVE 
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se juntou a várias plataformas sociais, ampliando o seu espaço de penetração e 

comunicação. 

Assim, explica Francisco Teotónio Pereira, responsável pela RTP Multimédia, a 

televisão tira partido desta presença e utiliza a plataforma “como meio de promoção e 

divulgação dos seus conteúdos junto dos segmentos mais jovens” (2007). Para além disso, 

“procura chegar também a um público geograficamente disperso, que acompanha as 

emissões de televisão da RTP em todo o mundo através da actual oferta dos seus oito canais 

de TV” (2007). 

Teotónio Pereira constata que “há 50 anos o público acorria à Feira Popular por causa 

da televisão. Todos queriam ver a televisão. Hoje, com a proliferação de plataformas de 

social media como o YouTube, todos querem ser vistos na televisão” (2007).  

Figura 26 – Canal RTVE  no Youtube 

 

Fonte: www.youtube.com 

O mesmo instrumento de comunicação é utilizado pela RTVE, traduzindo-se em mais 

um “canal” da operadora, à semelhança de todas as outras experiências das redes sociais. O 

sucesso da televisão pública espanhola, e naturalmente também da portuguesa, prende-se 

significativamente com quatro aspectos que passamos a enunciar: (i) proximidade com os 

vários públicos através de várias redes de contacto; (ii) estímulo à participação através do 
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comentário; (iii) reforço da promoção internacional da cadeia televisiva; (iv) fortalecimento 

da promoção, nomeadamente, da programação, informação e entretenimento.  

Disponibilização de e-mail dos jornalistas, formulários de contacto, fóruns de 
discussão, pesquisa, personalização. 

Das três possibilidades enunciadas por Schultz – disponibilização de e-mail genérico, 

do e-mail de um número restrito de jornalistas e de cada jornalista, o portal da RTP apenas 

permite algum feed-back ao serviço, disponibilizando o e-mail genérico de contacto. Neste 

aspecto, o portal apresenta apenas formulários de contacto nos programas interactivos e 

nos passatempos. Os espaços de debate (salas de conversação, fórum de discussão, 

inquéritos, sondagens) não constituem uma aposta desta plataforma seguindo-se na mesma 

linha a ausência de possibilidade de comentários a artigos.  

Trata-se de mais uma situação que não se aplica tendo em conta que as notícias, via 

Agência Lusa, são aproveitadas (por vezes) na íntegra no portal, não havendo lugar a 

qualquer tipo de intervenção por parte do público. Depreende-se que se trata de um 

procedimento editorial, ao não permitir a intervenção opinativa num espaço noticioso. Por 

outro lado, e embora constitua uma das características da presença dos media na Internet, o 

portal RTP não apresenta a possibilidade de “personalizar” os conteúdos, nomeadamente 

através das escolhas temáticas.  

No caso da RTVE, a atenção para com o público baseia-se numa frase curta e 

objectiva “Y a veces, [o público] sabe más que tú”. Ora, com base neste pressuposto, o 

documento que norteia a acção na redacção multimédia baliza as circunstâncias em que, o 

diálogo com o “outro lado” deve ser mantido e  alimentado. Apesar da extensão da citação, 

creio que a sua pertinência justifica ser plasmada como se encontra no original: 

 “La web de RTVE respetará y cuidará a sus usuarios. Por eso, les responderemos. 

Muchas veces, nos encontraremos con comentarios y opiniones dirigidas 

directamente a nosotros. Que tengan razón o no, será lo de menos. Lo 

importante es que ese usuario no se quede con la sensación de que está 

hablando al Aire (…). 
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  Ni una noticia sin participación. La participación en el área de noticias se 

inventará día a día al mismo paso que sigue la información. Para ello, en función 

de cómo evolucione una determinada información, se apostará por un sistema de 

participación determinado y se aplicará una forma de llamamiento a nuestros 

usuarios. A través de las herramientas de la web podrán enviarnos comentarios, 

fotografías, vídeos y enlaces (…).  

 Cada día, una encuesta. Como mínimo, haremos una apuesta diaria por una 

encuesta en el área de noticias para fomentar la participación del usuario. (…). 

Los temas sociales, la economía del bolsillo o los debates surgidos a partir de 

temas de elaboración propia serán candidatos a ser nuestra encuesta del dia (…). 

 El usuario, a la portada. Las opiniones, los vídeos, los sonidos y las imágenes más 

impactantes y relevantes que nos envíen nuestros usuarios tendrán la 

oportunidad de ocupar un puesto de relevancia dentro de nuestra web. En la 

dinámica diaria de elaboración de una noticia, será muy habitual destacar uno o 

varios comentarios a lo largo del proceso de creación de la información 

(…)”(RTVE. Dir. Medios Interactivos, 2008:12). 

Provedores: do Telespectador, do Ouvinte e do Usuário dos Meios Interactivos 

A introdução da figura do Provedor do Telespectador da RTP78 (primeiro com José 

Nuno Martins79, responsável pelo meio rádio, agora com Adelino Gomes80; e José Manuel 

                                                

 
78

 Lei n.º 2/2006 (14 de Fevereiro) 
Provedor do Telespectador – José Manuel Paquete de Oliveira (Setembro de 2006/Abril de 2010). 
Actualmente, e desde Abril é José Carlos Abrantes o Provedor do Telespectador 
Provedor do Ouvinte – José Nuno Martins (Maio de 2006 a Junho de 2008), Adelino Gomes (Junho de 
2008/Junho de 2010. Desde Junho de 2010, é Mário Figueiredo que assume estas funções. 
79 José Nuno Martins – “Licenciou-se em Filologia Românica, na Faculdade de Letras de Lisboa. Autor e 
Realizador de Rádio desde muito jovem, já antes de Abril de 74 trabalhava nas três principais Estações 
portuguesas. Também iniciara, entretanto, um percurso polivalente na Televisão, como Apresentador, 
Realizador e Produtor, tendo sido o primeiro profissional a trabalhar nos três Canais generalistas portugueses e 
frequentado Estúdios de TV no Brasil, Espanha, Itália e França. Produziu centenas de espectáculos com 
Músicos, Orquestras e Artistas portugueses, brasileiros, cubanos, argentinos, franceses e espanhóis, em palcos 
da Europa, do Brasil e de Portugal, onde fundou e dirigiu a sala Loucuras. Após ter criado os maiores Estúdios 
independentes de Televisão em Lisboa, regressou recentemente ao primeiro plano da actividade radiofónica 
como Autor de diversas séries de Programas que tem realizado na Antena Um”, in Silvério, Bruno, “RTP e RDP 
têm provedores”, Azul: RTP Newsletter, nº 6, Julho de 2006. 
80

 Adelino Gomes – É doutorando em Sociologia do ISCTE, instituição onde fez uma Pós-graduação em 
Jornalismo (2004). Frequentou o 2º ano de Direito e o 1º de Filosofia da Universidade Clássica de Lisboa. 
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Paquete de Oliveira81 na televisão) e da Defensora del Espectador, Oyente y Usuário de los 

Medios Interactivos na TVE constitui um sinal de que os órgãos de comunicação social 

públicos estão, finalmente, disponíveis para prestar contas aos cidadãos e contribuintes.  

A sua implementação nos dispositivos radiofónico e televisivo e a disponibilização 

dos relatórios referentes às actividades desenvolvidas durante o ano de 2006 revelam uma 

desejável atitude de transparência no sector público audiovisual. Assim, as criticas, dúvidas, 

sugestões e satisfação (esta designação corresponde às categorias de classificação das 

mensagens aconselhadas no portal) encaminhadas para o Gabinete do Provedor; a 

realização de um programa semanal (RTP e RDP) de acordo com a lei aprovada e a 

elaboração de relatórios intermédios a apresentar aos Directores de Informação e 

Programação fazem parte das obrigações deste intermediário. Sinal de que os tempos 

acentuam o protagonismo do público e que este merece atenção, resposta e justificações, 

quando solicitadas.  

Contrariamente à realidade portuguesa que distribui em duas personalidades a tarefa 

de acompanhar os espectadores e ouvintes da televisão e rádio públicas, a RTVE reúne 

actualmente, na mesma profissional não só as atribuições citadas, tendo-lhe acrescentado as 

questões que envolvem a TV espanhola na internet. Assim, Elena Sánchez Caballero82 é 

                                                                                                                                                   

 
Frequentou os primeiros Curso de Jornalismo do Diário Popular (1966), Curso de Jornalismo do Sindicato 
Nacional dos Jornalistas (1968) e Curso Jornalismo Radiofónico, ministrado por Édouard Guibert, do INA, na 
RDP, em 1979. Leccionou no Ensino Superior e Profissional, nomeadamente, na Escola Superior de Meios de 
Comunicação Social (1975-1981), Escola Superior de Jornalismo do Porto (1986) e Universidade Autónoma de 
Lisboa (1992-2002) e no Cenjor. Tem uma ampla e diversificada carreira no jornalismo, destacando-se as 
funções de director adjunto e redactor principal do diário Público. Profissional da rádio, da televisão (ingressou 
na redacção da RTP em 1975). Destaca-se ainda pela sua actividade sindical e pelos vários conselhos de 
redacção que integrou. Autor de vários livros é ainda um dos mais premiados jornalistas portugueses 
81

 Paquete de Oliveira – “Doutorado em Sociologia da Comunicação e da Cultura, pelo Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa – ISCTE, através da Universidade Técnica de Lisboa (1989). Licenciou-se em 
Ciências Sociais – ramo Sociologia – na Universidade Gregoriana, PUG, de Roma, Itália. Aquando da sua 
indigitação para Provedor do Telespectador, vinha exercendo a profissão de professor universitário no ISCTE e 
desempenhava o cargo de vice-presidente dessa instituição universitária. Era coordenador do curso de 
mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação. Foi colaborador permanente do «Expresso», 
do «Diário de Lisboa», e actualmente assina um artigo de opinião semanal no «Jornal de Notícias». Foi 
comentador permanente na 1ª edição do programa «Casos de Polícia» da SIC. Desde há muitos anos segue de 
perto o fenómeno da comunicação social, quer como docente nesta área, quer como investigador, e até em 
funções de jornalista profissional”, in Silvério, Bruno, “RTP e RDP têm provedores”, Azul:  RTP newsletter, nº 6, 
Julho de 2006 
82

 Elena Sánchez Caballero – Elena Sánchez Caballero, licenciada em Jornalismo pela Universidade 
Complutense de Madrid, iniciou a actividade profissional na Agencia EFE em 1982. Mas tem sido na televisão 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_EFE
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
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desde 29 de Novembro de 2007 a “Defensora del Espectador, Oyente y Usuário de los 

Medios Interactivos”.  

A actividade do Provedor da Rádio e da Televisão teve início em 2006 e por um 

período de dois anos foi atribuída a Manuel Alonso Erausquin83. No primeiro relatório de 

actividades de 2006 (Janeiro de 2007), o Informe del Defensor del Telespectador y del 

Radioyente apontava para um assinalável desequilíbrio entre as observações favoráveis 

(20%) e as negativas (80%). E porque protestam os utilizadores do operador audiovisual? O 

alvo principal das críticas prende-se com a programação (mudanças súbitas dos horários de 

exibição, protestos sobre a emissão de determinados programas: forte crítica às corridas de 

touros, enquanto outros assinalam a programação escassa sobre esta temática). A 

informação também é visada nos comentários recebidos e, neste particular, enquanto uns se 

queixam da informação reiterada sobre um mesmo assunto, outros acusam a falta de 

informação sobre outros assuntos concretos da actualidade.  

Entre Fevereiro e Dezembro de 2006 o Provedor deu resposta a 97% dos 

pedidos/sugestões/reclamações, destacando-se a “utilidad innegable de 102 acciones 

explicativas y otras 84 operativas (7,6 por mes), a partir de los 207 informes solicitados a 

distintas unidades responsables del quehacer diario (una media de 4,5 por cada una de las 46 

semanas de funcionamiento), así como la importancia de que se hayan elaborado y cursado 24 

recomendaciones encaminadas a favorecer la mejora del servicio público de RTVE” (Alonso 

Erausquin, 2007, 5 Ene.:22). 

                                                                                                                                                   

 
espanhola que desde 1984 todo o seu percurso se tem desenvolvido, primeiro redactora desportiva e depois 
desempenhado vários cargos e funções. Entre 1986 e 1987 apresentou o Buenos Días, o primeiro programa 
informativo matinal na televisão em Espanha. Integrou várias equipas de trabalho, entre as quais, La tarde, 
Telediario, Canal 24 horas, Crónicas e o último denominado Enfoque, em 2007. Elena Sánchez tem ainda 
experiência como professora em cursos de comunicação e vários trabalhos publicados. Em Março de 2008 é 
nomeada Provedora do Espectador, Ouvinte e Usuário dos Meios Interactivos da RTVE. 
83 Manuel Alonso Erausquin – Veterano da RTVE (repórter, guonista, chefe de departamento, responsável por 
programas juvenis), Secretário do Conselho para a Reforma dos Meios de Comunicação de Titularidade do 
Estado (o chamado “Comité de sábios”) doutor em Ciências da Informção pela Universidade Complutense de 
Madrid e autor de várias obras de Ciências da Comunicação e da Educação. Foi Defensor del Defensor del 
Telespectador y del Radioyente entre 2006 e 2007.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Saludo_(programa_de_TV)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_tarde
http://es.wikipedia.org/wiki/Telediario
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_24_horas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfoque
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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No relatório de 2007 – “Informe del Defensor del Telespectador y del Radioyente”, 

também assinado por Manuel Alonso Erausquin, destacam-se alguns dados, dos quais 

salientamos os seguintes: 

- face aos dados de 2006, o relatório de 2007 regista 2.377 observações dos usuários 

(198/média mensal), sublinhando uma descida face aos valores do ano transacto -  

2.802 entradas – média mensal: 255. Tal descida poderá ter duas razões, 

designadamente, o facto da internet ter assumido respostas tipificadas face a um 

conjunto frequente de questões e por ter sido descontinuada a auto-promoção sobre 

este serviço em ambas as antenas de serviço público; 

- quanto ao objecto dos reparos, sejam em forma de sugestão, reclamação ou crítica, o 

documento considera que “Los descensos relativos respecto a 2006 en los escritos 

referidos a Programas de TVE (del 49,5%) y a sus Servicios Informativos (del 13% al 

11,5%), propensos ambos a valoraciones subjectivas, y los ascensos, tanto absolutos 

como relativos, de los relacionados com Publicidad (del 5% al 10,7%) y com 

Transmisiones (del 4% al 8%), de naturaleza más objectivable, ratifican el avance en la 

adecuación entre las observaciones planteadas y las funciones propias de la Oficina” 

(2008, Mar.). 

Elena Sánchez Caballero é desde 29 de Novembro de 2007 a “Defensora del 

Espectador, Oyente y Usuário de los Medios Interactivos”. À semelhança do primeiro 

Provedor, a sua principal trajectória profissional tem-se desenvolvido na televisão do Estado 

(jornalista pivot de vários programas informativos) não sem antes ter dado início ao 

percurso jornalístico na Agência EFE. É ainda licenciada em Jornalismo pela Universidade 

Complutense de Madrid.  

Elena Sánchez inaugura funções com uma nova moldura formal sendo substituída a 

“Oficina del Defensor del Telespectador y del Radioyente”, cujo titular era Manuel Alonso 

Erausquin desde Fevereiro de 2006. O Conselho de Administração da Corporação RTVE 

decidiu em Novembro de 2007 instituir o “Defensor del Espectador, del Oyente y del Usuario 

de los Medios Interactivos de RTVE”, de acordo com o estatuto que regula o seu 

funcionamento. 
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No documento do Conselho de Administração define-se o contexto de actuação, a 

sua integração no serviço público da Corporação RTVE, bem como os estatutos que regulam 

a actividade de quem é investida como mediadora entre o público e a redacção/empresa 

estatal audiovisual.  

Elena Sánchez concentra em si a responsabilidade de atender as sugestões e 

reclamações dos vários públicos, não tendo ficado esquecida a presença da televisão 

espanhola através da dimensão web, suporte cada vez mais determinante para a afirmação 

das novas tendências comunicativas. Elena Sánchez é, no contexto da titularidade pública, 

uma “vigilante y garante del ejercicio de unos derechos que esos medios no sólo deben 

respetar sino estimular com los mayores niveles posibles, puesto que ahí radica su razón de 

ser y incluso la pervivencia de tales medios en la sociedad contemporanea” (RTVE, 2007) 

Num articulado composto por dezasseis pontos, o seu Estatuto determina que, entre 

outros, o Defensor promovera “el conocimiento de los derechos que asisten a los 

ciudadanos como usuários de los médios de comunicación, estimulará la actitud crítica para 

la recepción ante los mismos, y facilitará la comprensión de los criterios y procedimientos de 

elaboración de los informativos y los programas de entretenimiento de televisión y radio”  

(RTVE, 2007). 

Sinteticamente, compete ao Defensor ser a interface dos meios públicos de 

comunicação, permitindo expressar-lhe queixas, reclamações ou sugestões. O Estatuto que 

enquadra a sua actividade reconhece o papel de facilitadora da relação directa entre os 

vários receptores e os profissionais, exercendo a sua magistratura de influência em prol do 

esclarecimento e da defesa dos direitos dos cidadãos, de uma informação plural e de 

elevados padrões de entretenimento. Através de um conjunto de condições que se 

encontram determinadas, compete ao Defensor atender às várias observações, indagar os 

visados e recolher esclarecimentos tornando-os públicos através dos meios de que dispõe.  

A disponibilidade para prestar esclarecimentos e informações de âmbito variado tem, 

na televisão pública portuguesa, um episódio particularmente importante: a criação da Linha 

de Apoio ao Espectador e Ouvinte da RTP (707 789 707). Com efeito, o projecto lançado em 

finais de 2003 teve como objectivo prioritário montar uma “plataforma de atendimento 
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telefónico e de gestão de e-mails capaz de dar resposta às situações e cenários mais 

exigentes” (Quaresma e Diogo, 2005). Deste modo, a operadora soube entender uma 

necessidade que há muito esgotara o atendimento telefónico geral: dar resposta a quem a 

procura. Esta estrutura contabilizou no primeiro ano de funcionamento mais de 60 000 

telefonemas e a taxa de crescimento da utilização do serviço situa-se acima dos 25% ao ano.  

A RTVE, através da entrada Contacto, tem igualmente um sistema de atendimento, embora 

privilegie claramente o portal ao invés do call center português. As dúvidas, sugestões e 

críticas dos espectadores, usuários e ouvintes podem ser enviadas através dos formulários 

de consulta, mas uma lista de perguntas mais frequentes resolve uma parte dos pedidos 

considerados recorrentes. Um conjunto de seis questões procuram tipificar as solicitações 

usuais: “Qué necesito en mi ordenador para poder escuchar los audios y los canales en la 

web de RNE? El sonido se oye demasiado bajo. ¿Cómo puedo oírlo más alto? ¿Es necesario 

que, en mi navegador, estén activados JavaScript y las cookies? 

¿Tengo que abrir algún puerto de mi router o configurar mi cortafuegos?¿En qué formatos 

de sonido están "emitiendo" las emisoras de radio de www.rtve.es?” (RTVE, 2008). 

Quadro 25 – Área de Serviços Web – Multimédia 

 
RTP

 

RTVE 

 

Fotografias P P 

Infografias P P 

Vídeos P P 

Televisão Digital: 
Directo 

Diferido 
P P 

Legenda: P = Possui N/P = Não Possui | Fonte: Adaptado de López Carreño, 2003 

Os recursos multimédia envolvidos em ambas as televisões não diferem 

substancialmente nas suas características técnicas, acompanhando as ferramentas que a 

internet vai disponibilizando. Vídeo, TV/Rádio online, Podcast e Infografismo são alguns dos 

exemplos de recursos técnicos existentes. 

Para além das características que envolvem a web 2.0 e que procuraremos contrastar 

com a realidade do operador audiovisual, exploram-se, de seguida, alguns dos pressupostos 

http://www.rtve.es/radio/20081118/ayuda_radioclasica/195778.shtml#requisitos
http://www.rtve.es/radio/20081118/ayuda_radioclasica/195778.shtml#requisitos
http://www.rtve.es/radio/20081118/ayuda_radioclasica/195778.shtml#sonido
http://www.rtve.es/radio/20081118/ayuda_radioclasica/195778.shtml#cookies
http://www.rtve.es/radio/20081118/ayuda_radioclasica/195778.shtml#cookies
http://www.rtve.es/radio/20081118/ayuda_radioclasica/195778.shtml#router
http://www.rtve.es/radio/20081118/ayuda_radioclasica/195778.shtml#router
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explícitos nas grelhas de análise propostas por Tanjev Schultz (1999) sobre as opções 

interactivas no jornalismo online84 e António José L. Silva (2006) sobre Recursos Interactivos 

nos media. Da aplicação cruzada destes instrumentos é possível apresentar as seguintes 

considerações:  

Os recursos multimédia, que voltam a ser objecto de análise em “Serviços 

Personalizados”, são constituídos por Vídeo, TV/Rádio online, Podcast e Infografismo. 

Através do Centro Multimédia o utilizador pode assim, quer no formato televisivo, 

quer radiofónico aceder a “videos on-demand, em arquivo e muito mais, …”, “todas as 

emissões em directo, arquivo e áudio, …”, “programas em rss, podcast, stream, download,…” 

e a “dossiers especiais, e apresentações multimédia,…”. Trata-se de um espaço que, para 

além de apresentar conteúdos diversos e em quantidade, revela uma vertente de carácter 

pedagógico ao disponibilizar algumas sugestões de utilização e ajudas a quem tiver mais 

dificuldades em encontrar a notícia ou o programa pretendido. Seguindo os menus é 

possível não só aceder à explicação sobre os ícones associados mas principalmente a como 

agilizar as procuras.  

Disponível desde o verão de 2006, a RTPMobile, afirma-se como um “canal da 

Radiotelevisão Portuguesa específico para o telemóvel” e que tem uma abrangência 

planetária. As funcionalidades existentes em “RTPMobile – a televisão na palma da mão” 

permitem aceder e “descobrir mais sobre os Programas Interactivos RTP, todas as formas de 

participar e ainda o que temos para si via WAP!” Trata-se de um espaço reservado em 

absoluto aos serviços destinados a serem recebidos por telemóvel, nalguns casos com 

emissões em 3G e conteúdos especiais para os operadores nacionais de telecomunicações: 

TMN, Vodafone e Optimus. Exibe vários programas da RTP1, e a produção exclusiva para 

telemóvel – “15” é apresentado como “o primeiro programa criado em Portugal em 

exclusivo para a plataforma de mobile tv”.  

Via RTPMobile é possível ter acesso à informação diária, programação TV e Rádio, 

através do pagamento prévio do serviço (telemóvel ou através do portal da RTP). Uma outra 

                                                

 
84

 Interactive Options in Online Journalism: a content analysis of 100 U.S. Newspapers, in 
http://jcms.indiana.edu/vol5/issue1/Schultz.html], (consultado em 7 de Maio de 2007) 
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forma de utilizar esta tecnologia passa pela participação em “Passatempos”, podendo o 

utilizador recorrer a programas interactivos e ganhar “prémios e muita diversão”. Neste 

caso, os programas com interactividade, são o Factor M, Diário de Sofia, Um Contra Todos, 

Praça da Alegria, Portugal no Coração e Novos Artistas da Bola. Os serviços compreendem a 

participação em passatempos, inscrições para os programas, envio de mensagens e 

votações. No caso dos programas Praça da Alegria e Portugal no Coração, o envio de 

mensagens implica pagamento sendo o convite para ambos, apresentado nestes termos: 

“Você também pode enviar mensagens para os programas a partir de casa! Quer dar o seu 

contributo ao programa e comentar o que está a ver? Quer reencontrar alguém que não vê 

há anos? Quer enviar os parabéns à sua avó ou saber se alguém viu o seu cão? Envie um 

SMS!”. Recorrendo ao telemóvel é ainda possível, via “Serviços SMS e com serviço pago, ter 

acesso ao que de “mais importante aconteceu no dia do seu aniversário”ou receber 

informações com os “nomes das personalidades com quem partilha o seu aniversário!”. 

Quadro 26 – Área de Serviços Web – Personalizados 

 
RTP

 

RTVE 

 

Alertas NP NP 

Mailnews NP NP 

Possibilidade de  
personalização do sitio 

P NP 

Serviço de Newsletter 
Geral  

NP NP 

Serviço de Newsletter 
Personalizada  

NP NP 

Serviço de SMS NP NP 

Serviço de MMS NP NP 

WAPnews P P 

PDA newss         P NP 

Stream                 P P 

Pasta pessoal NP NP 

Alerta no desktop NP NP 

Legenda: P = Possui N/P = Não Possui | Fonte: Adaptado de López Carreño, 2003 
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Quadro 27 – Área de Serviços Web – Redes Sociais 

Redes 
Sociais 

Símbolo RTP

 

RTVE 

 

Redes 
Sociais 

Símbolo RTP

 

RTVE 

 

Live 

 

P NP 
Spurl 

 
 

P NP 

Multiply 

 

P NP Technorati 

 

P NP 

Netvouz 

 

P NP Yahoo Buzz 

 

P NP 

Reddit 

 

P NP Google 

 

P NP 

Slashdot 
 

 

P NP Blogmarks 

 

P NP 

Tailrank 
 

 

P NP Diigo 

 

P NP 

Yahoo 
Bookmarks 

 

P NP 
Fark 

 
 

P NP 

Youtube 

 

P P Faves 

 

P NP 

Feeds do 
RSS 

  

NP NP Favorites 

 

P NP 

Tags? 
 

 NP NP 
FeedMeLink

s 
 

P NP 

Del.icio.us 
  

P P FriendFeed 

 

P NP 

Digg 
 

 

P P Furl 

 

P NP 

Facebook 
 

 

P P 
Google 

Bookmarks? 
 P NP 

Fresqui 
 

P P Kaboodle 

 

P NP 
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Menéame 
 

P P Link-a-Gogo 

 

P NP 

Ask 

 

P NP Lindln 
 

P NP 

Backflip 

 

P NP Mixx 
 

P NP 

BallHype 

 

P NP MySpace 
 

P NP 

Bebo 

 

P NP Propeller 

 
P NP 

Blinklist 

 

P NP Simpy 

 

P NP 

Mister 
Wong 

 

P NP 
Stumbleupo

n 
  

P NP 

 
MyAOL? 

 
 

P NP Twuitter 

 

P NP 

Newsvine 

 
P NP 

Yardbarker 
 

 

P NP 

Segnalo 

 

P NP     

Legenda: P = Possui N/P = Não Possui | Fonte: Adaptado de López Carreño, 2003 

Apesar de haver um alargado conjunto de instrumentos disponíveis, em ambos os 

casos, no entanto, , estas ferramentas ainda estão longe de potenciarem a personalização de 

conteúdos – uma das metas desta galáxia. Assim, embora esteja desenvolvida uma 

assinalável panóplia tecnológica, fundamentalmente de partilha e base social, são ainda 

muito limitadas as escolhas temáticas, inexistente a disponibilização, por exemplo, de pastas 

pessoais e a recepção de newsletter (possível na RTP mas não na RTVE).  

Ainda assim, são apresentadas algumas capacidades interessantes, na optimização de 

interfaces, como são as funcionalidades associadas ao telemóvel (serviço de SMS), deixando 

de lado um leque de outras oportunidades de terreno apetecível: MMS, PDAnews, WAPnews 

e Alertas no Desktop. As ferramentas potencialmente geradoras de comunicação P2P são 
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parcialmente utilizadas, estando operacionais os Feeds num amplo conjunto de formatos 

(MP3, OGG, Real Audio, Windows Media Audio, Flash, MPEG-4, Quicktime, Windows Media 

Video, Real Video, AVI), bem como a recepção de informação por RSS. Estão ainda por 

rentabilizar alguns dos instrumentos mais básicos, como o caso dos marcadores de 

referenciação – Tags.  

Da leitura do quadro ressalta ainda uma circunstância que coloca ambas as 

operadoras em terreno idêntico e que tem a ver com a utilização de ferramentas básicas que 

facilitam a navegação, indexação e acesso a conteúdos temáticos. Referimo-nos a múltiplos 

instrumentos como sejam, Del.icio.us, Digg, Facebook, Fresqui e Menéame. Referenciadores 

que, pela sua popularidade e eficácia integraram grande parte dos sítios e portais e, por 

consequência, as rotinas dos internautas. Neste aspecto, a RTP, apresenta um leque 

extremamente exaustivo (exagerado?) de marcadores sociais, situação quantitativamente 

superior quando comparada com a congénere espanhola TVE.  

Personalização na RTP 

Figura 27 – O Meu Telejornal 

 

Fonte: www.rtp.pt 

“Já fez o alinhamento do seu Telejornal hoje? Experimente. Clique aqui”. É deste 

modo que o portal da RTP convida os utilizadores a elaborarem o mais recente produto 

televisivo online – “O Meu Telejornal”. A introdução desta secção em Março de 2009 

constitui um dos mais recentes mecanismos de customização ou personalização de alguns 

conteúdos para o utilizador.  

De um modo inovador, o cibernauta transforma-se em chefe de redacção ao escolher 

as temáticas a emitir e simultanemente em realizador, pois o sistema permite-lhe 

seleccionar, hierarquizar e apresentar a informação vídeo através de um alinhamento 

noticioso final. A organização horizontal dos dados permite aos utilizadores uma 
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identificação rápida das diversas áreas temáticas – menu informativo, traduzindo-se o “Meu 

Telejornal” no produto desejado por parte de cada um dos usuários. 

Uma outra inovação corresponde à área das notícias mais vistas, lidas ou ouvidas, 

traduzindo-se num registo do que em determinado momento constituem os temas de maior 

interesse e procura. Os Destaques do Dia surgem em multiformato – vídeo, áudio e texto, 

correspondendo às preferências de cada utilizador. Através de funcionalidades intuitivas, é 

possível mover as diversas áreas para cima ou para baixo e ordená-las em função das 

temáticas de interesse. O sistema permite ainda minimizar os temas menos lidos e, em caso 

de necessidade, voltar a expandi-los. A sua concepção tem por base a partilha da informação 

em rede, quer seja por e-mail ou Twitter, já que todas as notícias estabelecem ligações a 

conteúdos paralelos, como vídeos, áudios ou blogues. Assim, é permitida uma navegação 

abrangente, recorrendo a vários instrumentos, ferramentas e linguagens convergentes, 

determinadas em função das temáticas procuradas pelo utilizador.  

Com estes dispositivos de interactividade, a RTP visa “ir ao encontro da crescente 

procura de conteúdos on-line de carácter informativo, onde a RTP mantém uma posição de 

referência e a liderança dos sites de rádio e de televisão”, indica o operador público num 

comunicado.  

As ferramentas referidas ainda não se adequam à realidade da RTVE pois, 

exceptuando a “Televisión a la carta” - la nueva forma de ver los programas y series de 

producción propia de Televisión Española a través de tu ordenador”, nenhum outro 

mecanismo se encontra desenvolvido de modo a permitir uma relação mais interactiva e 

interventiva por parte do usuário.  

No que ao panorama nacional diz respeito, as questões enunciadas têm particular 

relevância quando contrastadas com as actividades de user-generated content descritas em 

“A Sociedade em rede em Portugal 2008”. O documento do Observatório da Comunicação 

apresenta alguns dados que colocam em causa o ímpeto de participação por parte dos 

usuários, pese embora as competências técnicas que possuem. Sublinha o relatório que “a 

cultura de participação e produção de conteúdos é relativamente tímida”. Senão, vejamos: 
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 Apenas cerca de um terço dos internautas afirma saber criar e manter um blogue 

(36%) e 11% concretiza-o frequentemente. Somente um terço (33%) afirma 

possuir conhecimentos para criar e sustentar uma página Web e apenas 11% o faz 

de forma regular;  

 57% dos internautas afirma saber colocar fotografias online mas apenas 21% 

partilha regularmente as suas produções fotográficas na rede (Vieira, 2009). 

 Quase metade (49%) sabe colocar ficheiros de música na internet, mas somente 

14% o faz numa base regular. Já no que toca à combinação do som com a 

imagem, 47% dos utilizadores assegura que sabe colocar ficheiros de vídeo na 

internet; 

Quadro 28 – Área de Serviços Web – Entretenimento 

 
RTP

 

RTVE 

 

Horóscopos P NP 

Jogos/Passatempos P P 

Espaço Infantil P P 

Actividades dirigidas  
às famílias 

P P 

Actividades dirigidas às 
comunidades 

P P 

Quiz P P 

Legenda: P = Possui N/P = Não Possui | Fonte: Adaptado de López Carreño, 2003 

Da leitura do quadro constata-se a enorme discrepância entre as duas operadoras: A 

RTP disponibiliza um conjunto de dispositivos agregados ao entretenimento e aos aspectos 

lúdicos, fundamentalmente em duas áreas: zona de entretenimento e infantil. Em ambos, 

encontram-se conteúdos como Horóscopos, Jogos e Passatempos, Actividades dirigidas às 

famílias e comunidades e Quiz.  

A RTVE, neste particular, apresenta um canal específico no portal – Clan, transmitido 

através de TDT. Define-se como “el primer canal infantil gratuito que va a llegar a todos los 

hogares españoles. Está orientado, según los distintos horarios, a atender las demandas de 

entretenimiento de los niños de hasta 13 años. Con producciones básicamente españolas y 
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europeas, se dirige por un lado a los niños con edades comprendidas entre 7 y 13 años, la 

franja de edad más descuidada en todas las televisiones. Por otro, los menores de 6 años 

tendrán series pensadas para los más pequeños. La programación de Clan TVE es educativa e 

informativa, pero también amena, divertida y participativa; hace especial hincapié en 

subrayar los valores éticos y democráticos: la amistad, el respeto a los demás, la defensa de 

la naturaleza y del medio ambiente, la colaboración y el esfuerzo” (RTVE, 2009?). 

A qualidade do trabalho desenvolvido pela operadora espanhola valeu-lhe a distinção 

internacional ao ver distinguido o Canal Clan com o Prémio 2009 de Comunicação UNICEF 

pela defesa da infância.  

O RTP Crianças tem conteúdos orientados para crianças entre os 3 e os 14 anos, 

encontrando-se estruturado em três grandes vertentes: (i)“jogos divertidos e sedutores”, (ii) 

“quiz de língua portuguesa e matemática” e uma área de trabalhos manuais centrada na (iii) 

“educação para os media”. Esta área do portal dedicada à infância “procura acompanhar os 

programas e as acções produzidas pela Direcção de Programas. Com a noção clara de que o 

público infantil de televisão é, cada vez mais, um fiel seguidor desses conteúdos na web, 

projectamos desenvolver para a Internet uma área segura, divertida e pedagogicamente 

adequada ao público infantil. (…) É objectivo da área RTP Crianças no site da RTP dar ao 

público infantil um olhar abrangente para além do mundo da televisão e onde a Internet 

pode e deve ser um elo de ligação ao mundo exterior” (Macedo, 2005). 

O facto de não existirem links de encaminhamento para fora do site, assumidamente 

por motivos de segurança, impede que se desenvolvam outras experiências – a presença no 

SecondLife, já implementada pela BBC, é uma das mais emblemáticas.  
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Quadro 29 – Área de Serviços Web – Comerciais 

 
RTP

 

RTVE 

 

Publicidade P P 

Venda de conteúdos 
(notícias, vídeos, outros) 

P P85 

Loja / catálogo P P 

Legenda: P = Possui N/P = Não Possui | Fonte: Adaptado de López Carreño, 2003 

Diametralmente opostas, RTP e TVE distanciam-se de modo radical quanto à inclusão 

de publicidade. À permissividade da tv estatal portuguesa, opõe-se a sobriedade da 

operadora espanhola. Assim, através do siteMuchachada Nui, a RTVE liga-se a um conjunto 

de serviços para telemóvel, designadamente, toques e fundos para ecrãs, mas que visam a 

auto-promoção do programa com o mesmo nome. A realidade da televisão estatal 

portuguesa mostra um portal com publicidade em vários formatos, permitindo 

indistintamente encartes temáticos e produtos indiferenciados, através das ligações 

existentes aos motores de busca Google e SAPO.  

Tecnicamente, o portal da RTP contém publicidade em vários formatos e permite 

indistintamente publicidade de temáticas e produtos indiferenciados, através do Google. O 

portal possui uma zona comercial denominada Catálogo no qual se podem encontrar os 

“Vídeos RTP”, programas “Clássicos”, “Infantis”, “Documentários”, “Musicais” e “Livros e 

Música”. A RTP esclarece que a “distribuição e comercialização dos Vídeos RTP é feita em 

parceria com empresas especializadas nesta área. Os Vídeos RTP são habitualmente 

distribuídos em lojas especializadas e nas grandes superfícies. Alguns títulos são ainda 

distribuídos nas bancas tradicionais” (RTP, 200-?b). O portal remete os utilizadores para os 

sitios comerciais da Fnac, Worten e Videofono. Estas ligações entre a concessionária de 

Serviço Público e as empresas referidas não se encontram explicitadas, ficando indefinida a 

natureza da linkagem estabelecida: promoção à iniciativa privada ou publicidade explícita? 

No caso da RTVE, através da Tienda, é possível aceder a “Todos los productos RTVE a 

tu alcance en nuestra tienda online”. Deste modo, é possível adquirir “Programas”, “DVDs”, 

                                                

 
85 Discografia e venda de conteúdos a outros meios de comunicaçao social, em particular a outros sites 
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“Música”, “Livros” e “Brinquedos”, sendo que todos estes têm relação directa com a 

programação da emissora estatal. A RTVE anuncia, nomeadamente, ser o primeiro selo 

discográfico em Espanha no que se refere a música clássica, não só em número de 

produções mas também na qualidade de gravação e difusão dos trabalhos – para além da 

música clássica é possível adquirir através do portal, música tradicional, jazz, pasodobles, 

flamenco e bandas sonoras de filmes e produções da RTVE. 

Sob o ponto de vista da informação disponível no portal, a RTVE distancia-se pela 

quantidade e qualidade dos dados que apresenta na secção “Servicios Comerciales”. Trata-

se de uma porta de entrada para “Venta de publicidad”, “Comunicación”, “Investigación” e 

“Preguntas Frequentes”. De um modo contextualizador, o portal esclarece os interessados 

sobre “tarifas, descuentos, paquetes, géneros de programación, patrocinios, etc. (…) Parrillas 

Actualizadas de Programación, con acceso a fichas técnicas de programas. (…) Finalmente, 

en Normativa de Contratación e Impresos de Contratación te ofrecemos toda la información 

necesaria para la formalización de contratos”.  

Através da entrada Normativa de Contratación, a televisão espanhola esclarece as 

Normas Reguladoras de la Emisión de Publicidad por RTVE (2001). Este documento de capital 

importância contempla, através de um articulado extenso, sete domínios de actuação: (i) 

Normas Gerais; (ii) Normas sobre determinadas formas ou recursos publicitários utilizados; 

(iii) Normas de protecção à infância; (iv) Publicidade de determinados bens, actividades ou 

serviços; (v) Distribuição e adequação da publicidade na RTVE; (vi) Patrocínios; e (vii) Normas 

finais. Deste modo, fixam-se as regras e o quadro de referência que observam todos os 

aspectos de natureza legal e formal que envolve as questões comerciais da RTVE.  

No Reino Unido, a inclusão de anúncios no site internacional da BBC tem provocado 

acesa polémica, extremando-se posições entre uma administração que pretende rentabilizar 

a plataforma online e os temores, dos jornalistas e do público, de que isso signifique uma 

eventual cedência editorial à pressão dos anunciantes. A discussão que sublinhamos, 

envolve exclusivamente o sítio internacional da BBC, é no entender de um jornalista de 

media da estação televisiva, apresentada nestes termos: “Under the proposal, the 

international site would be renamed bbc.com and run as a commercial operation, with 

strong editorial and fair-trading safeguards” (Douglas, 2007).  
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“Ora por cá, o site da RTP exibe – sem que ninguém se importe muito com isso – 

anúncios Google, sobre cujo conteúdo não tem praticamente nenhum controlo, já para não 

falar do facto de haver uma relação directa entre o conteúdo das páginas e os anúncios 

mostrados” (Pereira, 2007, 22 Fev.). João Pedro Pereira, especialista de media e tecnologia, 

deixa a pergunta-provocação: “O que diriam os ingleses se a BBC passasse a ter uma coluna 

de anúncios a toques polifónicos para telemóvel, como os que aparecem frequentemente 

nas páginas da RTP?”.  

A polémica da operadora britânica serve para remeter a questão nacional sobre o 

enquadramento da publicidade e o exercício formal de Serviço Público para um cenário 

argumentativo que separa os que contestam e os que defendem a sua integração no 

Contrato de Concessão Geral do Serviço Público de Televisão (2003). Talvez antes mesmo do 

seu anterior enquadramento legislativo se tenha iniciado uma discussão bem mais ampla 

sobre o exercício do Serviço Público audiovisual, com toda a certeza, muito longe da sua 

discussão final.  

Ora, se exceptuarmos a primeira página, que apresenta um banner promocional de 

cariz institucional da Associação para a Promoção da Segurança Infantil (10.5.2007), a 

navegação pelas restantes oferece tantas perplexidades quantos forem os encontros e a 

atenção do utilizador. Assim, o “Portal do Cidadão” (legítima e oportunamente introduzido) 

alterna com a comercial inscrição da empresa financeira “Cofidis – o crédito por telefone”. 

De acordo com as zonas consultadas, o Google apresenta variados encartes, numa lógica 

abusiva, arbitrária e escandalosamente contrária ao Serviço Público. Atendendo a que o 

programa Fénix aponta a redefinição dos “Serviços Multimédia” como um dos objectivos, 

considera-se, no mínimo, estranha a devassa publicitária do portal do grupo RTP. Assunto, 

com toda a certeza, a merecer uma atenção redobrada por parte dos responsáveis da 

concessionária.  

A polémica sobre a questão publicitária é, naturalmente, muito anterior ao advento 

da presença internética. Os argumentos “pró” expressam, entre outros, que “admitir uma 

televisão sem publicidade é aceitar um mundo estranho ao mundo que conhecemos, uma 

paisagem atópica, sem qualquer relação com a realidade envolvente” (Gonçalves e Pires, 

2003:3). Esta dupla de autoras recorre a premissas de natureza cultural e social para 
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questionar a apologia de um “Serviço Público de televisão cuja finalidade principal é a defesa 

e promoção da cultura e das identidades e, simultaneamente, expulsar para fora desse 

espaço aquilo que constitui a encenação do espaço que habitamos?” (2003:3).  

Ao proporem uma reflexão sobre a publicidade no operador do Serviço Público e 

acentuando a necessidade da RTP se apresentar como modelo, é feita a defesa de que a 

credibilização da actividade da operadora nacional poderá legitimar um serviço que recorra 

a fundos publicitários, contribuindo deste modo para o orçamento.  

Avesso a estas razões, Francisco Rui Cádima perfila-se entre os que contrariam a 

presença de anúncios na televisão pública deixando claro que “o operador deve ter um 

comportamento “regulador”, evoluindo progressivamente para um modelo mais rigoroso de 

Serviço Público de televisão sem publicidade”(2006b:65). Na mesma linha, Eduardo Cintra 

Torres defende a necessidade de acabar com a publicidade no canal generalista porque 

“desvirtua o seu funcionamento, a sua filosofia de Serviço Público e não beneficia ninguém, 

nem mesmo os contribuintes que, aparentemente, só teriam a ganhar com uma menor 

transferência de dinheiro público para a empresa estatal” (2003, 19 Maio). Na argumentação 

contrária, é ainda frequente surgir a seguinte trilogia argumentativa: o facto de a 

publicidade integrar naturalmente a programação televisiva e de funcionar como 

impulsionador de uma performance pública, evitando o espírito de funcionalismo e ainda o 

argumento de uma eventual cartelização do sector, caso ficasse apenas entre os dois canais 

generalistas (SIC e TVI). A tudo isto, Cintra Torres contra-argumenta, pois, no entender do 

colunista e investigador, há que tomar a decisão “corajosa” e “importantíssima” de acabar 

com a publicidade na RTP1. E sugere que “esta altura de reestruturação é uma oportunidade 

dourada para encetar este passo e limitar a presença comercial no canal generalista do 

Estado a patrocínios institucionais de empresas, seguindo o rigoroso modelo norte-

americano” (2003, 19 Maio). 

Mais recentemente, fruto da actividade do Provedor do Telespectador da RTP, 

tornou-se evidente o descontentamento de uma parte do público da televisão do Estado 

sobre a inclusão de publicidade. Assim, e de acordo com o relatório apresentado pelo 

Provedor Paquete de Oliveira, 10% das queixas recaem sobre este assunto e vincam a 

opinião de que a “RTP não deveria exibir, pura e simplesmente, qualquer publicidade, ou 
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com a opinião mais generalizada que deveria ser mais reduzido o tempo de publicidade e 

que esta nunca deveria ser incluída nos telejornais”. (Oliveira, 2007:30)  

Ao comparar a “televisão comercial” com a “televisão de Serviço Público”, Paquete 

de Oliveira considera que esta “sofre não só contestação por parte de alguns, como 

sobretudo é vista por todos com obrigações e exigências desproporcionadas com a benigna 

permissividade, em geral, concedida às televisões privadas ou comerciais” (2007:12). 

Reforçando a pertinência da constatação, defendemos que ao nível das responsabilidades e 

do envolvimento social, a televisão do Estado estará sempre na mira dos cidadãos, pese 

embora alguma complacência face aos operadores privados.  

Se tem abundado ampla discussão sobre este assunto no que ao suporte televisivo 

concerne, é escassa, ou praticamente ausente da praça pública a controvérsia que envolve a 

plataforma digital Internet. Daí a pertinência redobrada em acentuar as leituras que sobre o 

portal do grupo RTP se possam fazer, na senda de um produto que corresponda ao espírito 

efectivo do Contrato de Concessão Geral de Serviço Público de Televisão e que não 

escandalize quem atentamente analisa as indemnizações compensatórias atribuídas pelo 

Estado à RTP pela Prestação do Serviço Público. 

Quadro 30 – Área de Serviços Web – Complementares 

 
RTP

 

RTVE 

 

 
RTP

 

RTVE 

 

Dicionário NP NP Tradutor NP NP 

Links para 
outros órgãos 

NP NP Formação NP P 

Links para 
organismos 

públicos 
NP NP 

Rede de 
correspondentes 
Estrangeiros 

NP P 

Legenda: P = Possui N/P = Não Possui | Fonte: Adaptado de López Carreño, 2003 

De acordo com os indicadores apresentados, os portais da RTP e RTVE manifestam 

um enorme vazio na Área de Serviços Web complementares denotando uma indiferença por 

áreas de interesse e contacto como sejam (i) relacionamento com outros órgãos de 

comunicação social e organismos públicos, nos quais se integra; (ii) disponibilização de um 

serviço de tradução e dicionário em defesa e promoção da Língua Portuguesa/Castelhana; 
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(iii) e informações sobre as redes de correspondentes no estrangeiro. É na questão da 

Formação que a TVE online se destaca, já que através do Instituto Oficial da Rádio e 

Televisão Espanhola e do Centro de Formação da CRTVE se apresentam as áreas formativas 

(documentação audiovisual, realização e design de programas e formatos em televisão, 

jornalismo de televisão, entre outras) e se disponibilizam informações sobre as actividades 

de formação profissional que se realizam; mas também dados sobre o Serviço de 

Publicações (mais de 250 títulos) e Fonoteca e Biblioteca (12. 000 publicações). 

Quadro 31 – Monitorização do sistema 

 
RTP

 

RTVE 

 

Cookies P P 

Política de privacidade P P 

Possibilidade de registo P P 

Necessidade de registo NP 
 

NP 
 

Contadores NP NP 

Legenda: P = Possui N/P = Não Possui | Fonte: Adaptado de López Carreño, 2003 

Sumariamente, podemos afirmar que a existência de Cookies é transversal a ambas 

as operadoras, tal como a definição de uma política de privacidade. Os portais explicitam as 

suas Políticas de Privacidade, não obrigam (embora sugiram) o registo dos seus utilizadores e 

não apresentam publicamente nenhum contador de entradas de visitantes.  

A gestão das informações dos usuários, patente no portal em “Política de 

Privacidade”, é feita de acordo com a Lei Orgânica de Protecção de Dados, sendo 

partilhadas por várias entidades simultaneamente, Agência Espanhola de Protecção de 

Dados, Televisão Espanhola, S.A., Radio Nacional de Espanha, S.A. e Produção de Conteúdos 

Audiovisuais de Televisão Espanhola, S.A. Assim, estão contempladas as situações que 

derivam da aplicação da lei e que se materializam, entre outras, pelo acesso e respeito aos 

dados individuais, à protecção dos menores de idade, bem como a medidas de segurança. 

Neste particular, a RTVE através da sua Política de Privacidade (2007?) alerta para o facto de 
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que, apesar de terem sido adoptados todos os mecanismos de segurança “el usuario es 

consciente de la posibilidad de que la seguridad de las comunicaciones a través de red no 

sea invulnerable”.   

A monitorização do sistema recorre a algumas das funcionalidades, actualmente em 

voga, como sejam os Cookies – sendo o rastreio de acessos e informações feito através dos 

sites “fl01.ct2.comclick.com”, “rtp.pt”, “webrama.fr”, “marktest.pt”. O portal explicita qual a 

sua Política de Privacidade, não obriga ou sugere o registo dos seus utilizadores e não 

apresenta publicamente nenhum contador de entradas de visitantes.  

Neste exercício de avaliação do portal da RTP através de um enfoque específico: as 

ferramentas de comunicação que potenciam a intervenção pública dos seus utilizadores 

concretizamos em breves notas algumas reflexões que permitem caracterizar o referido 

portal, tendo por base os instrumentos interactivos propiciadores de uma renovada 

presença social no sistema de media digital. Assim, através da aplicação da grelha de análise 

podemos considerar que: 

- num momento em que se apela à intervenção do público na construção da 

actualidade, nomeadamente através da captação de fotografia, vídeo, envio de texto, ou 

expressando opinião, o portal da RTP não estimula este tipo de participação. Os recursos 

web 2.0, por excelência potenciadores de interactividade, partilha, colaboração, aplicações 

informáticas abertas, símbolos da Internet como media social, são pouco utilizados através 

do portal. Embora disponibilize um número significativo de ferramentas, centram-se 

excessivamente ao nível da programação e expressamente orientadas para as aplicações de 

telemóvel. A este nível, a RTP poderá explorar as virtualidades do suporte web, ampliando 

funcionalidades que permitem uma efectiva intervenção dos utilizadores/construtores de 

conteúdos. Cai assim por terra o objectivo de encontrar manifestações de jornalismo 

público, já que as ferramentas de interactividade e personalização associadas, não se 

encontram disponíveis. A afirmação da cidadania através do portal não chega sequer a ser 

uma miragem, já que os estímulos de interacção são praticamente inexistentes; 
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 apresenta-se evidente a necessidade de cruzar as funcionalidades existentes, 

apostando em sinergias com os sítios estatais, promovendo os serviços e informações 

úteis aos cidadãos;  

 a emergência de um selfmedia através do portal constitui igualmente uma miragem, 

pois, apesar de disponibilizar um conjunto alargado de ferramentas de comunicação, 

as mesmas não se encontram orientadas para tal paradigma; 

 a Sociedade da Informação procurando responder às necessidades do público, e 

atendendo também às minorias e aos desfavorecidos, devia ter no portal RTP mais e 

melhores utensílios, mais e melhores informações adequadas às necessidades. Se hoje 

existem algumas aplicações e funcionalidades dirigidas a portadores de deficiência 

física, no futuro, a atenção a dar a este tipo de público devia constituir-se como 

particularmente relevante; 

Em síntese, e apesar dos inúmeros dispositivos interactivos, o portal caracteriza-se 

por possuir um ambiente pouco colaborativo impossibilitando a intervenção do utilizador 

nos aspectos noticiosos e de opinião; pela ausência de redacção própria (página de 

televisão) e desadequada (páginas de rádio e televisão); pela existência de recursos 

multimédia não integrados na apresentação de notícias e por alguma demora em potenciar 

elementos de personalização. 

7.8 Análise SWOT aos portais da RTP e RTVE 

Após a reflexão anteriormente realizada e para se tornarem mais evidentes os pontos 

nevrálgicos do portal RTP e da RTVE, sugere-se a aplicação da Análise SWOT, por se tratar de 

um mecanismo de interpretação suficientemente explícito, sintético e objectivo, tal como foi 

fundamentada na introdução deste trabalho. Assim, foram objecto de estudo os principais 

indicadores já referidos: acessibilidade, navegabilidade, notícias, conteúdos e serviços 

disponíveis on-line. Tal como já foi exposto, a análise recaiu sobre o portal no seu conjunto 

e, em particular, sobre o espaço dedicado à televisão e à rádio, tendo sido observada a 

nomenclatura que contempla a existência de seis sites (informação, entretenimento, 

desporto, institucionais, música, infantil/juvenil, artes) divididos em sub-sites temáticos.  
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A tabela seguinte expressa a leitura realizada, acentuando graficamente 

mecanismos/informações existentes, numa escala gradual: Inexistência, Pouco Completo, 

Medianamente Completo, Quase Completo e Completo. 

 

Quadro 32 – Análise global ao Portal da RTP e RTVE de acordo com as características de 

acessibilidade, navegabilidade, notícias, conteúdos e serviços 

 Acessibilidade Navegabilidade Notícias Conteúdos Serviços 

Portal RTP 

     

Portal RTVE 

     
Fonte: elaboração própria 

Legenda 

     

Inexistência Pouco completo 
Medianamente 

completo 
Quase completo Completo 

 

Globalmente o quadro revela uma apreciação positiva face aos indicadores sugeridos 

traduzindo uma realidade que cumpre os critérios associados a acessibilidade, 

navegabilidade, notícias, conteúdos e serviços. Assim, podemos afirmar que se trata de um 

portal que responde genericamente aos objectivos traçados pelos documentos oficiais que 

determinam o modo de estar da administração pública on-line, pese embora algumas falhas 

já enunciadas e agora sintetizadas através da metodologia de análise SWOT (strengths, 

weaknesses, opportunities, threats)86 apresentada no quadro seguinte:  

                                                

 
86 Adaptação do quadro com base no IAPMEI  
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Quadro 33 – Análise SWOT ao portal da RTP e RTVE 

___________________________ Ambiente Interno ___________________________ 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

■ Unidade formal da holding RTP/RTVE 
através da integração dos sites da rádio e 
televisão públicos num portal agregador; 
■ Apresentação global do portal; 
■ Facilidade de navegação; 
■ Diversidade de conteúdos; 
■ Diversidade de serviços disponíveis; 
■ Plataforma de comunicação com os 
Provedores do Telespectador e do Ouvinte 
■ Plataforma de comunicação entre, por 
exemplo, a comunidade portuguesa. 

■ Baixa interactividade com o utilizador 
através de um ambiente pouco colaborativo; 
■ Impossibilidade de haver intervenção do 
utilizador nos aspectos noticiosos (envio de 
informação e/ou fotografias, vídeo; 
comentários); 
■ O trabalho de redacção revela 
incapacidades em aproveitar as várias 
características da notícia digital; 
■ Ausência de um estilo traduzido numa 
publicação própria do canal televisivo e 
radiofónico; 
■ Existência de recursos multimédia não 
integrados na apresentação de notícias; 
■ Existência de publicidade; 
■ Demora em incorporar ferramentas das 
várias gerações web. 

Oportunidades Ameaças 

■ Serviços on-line; 
■ Componente lúdica e educativa; 
■ Comercialização de produtos; 
■ Rentabilização do património audiovisual e 
sonoro; 
■ Optimização dos recursos técnicos através 
das ferramentas web (p.e. personalização); 
■ Público enquanto espectador e construtor 
do produto RTP/RTVE; 
■ Acentuação da inclusão social através de 
conteúdos orientados para deficiências várias. 

■ Afastamento dos paradigmas associados à 
web: arquitectura global do portal, coerência 
conceptual, etc. 
■ Afastamento dos pressupostos do 
jornalismo digital 
■ Permeável à crítica por não cumprir com 
um Serviço Público de Internet orientado para 
a cidadania, 
 

___________________________ Ambiente Externo ___________________________ 

Fonte: elaboração própria 
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ESTUDO DE CASO – ASPECTOS FUNDAMENTAIS 

Quadro 34 – Síntese comparativa entre os estudos de caso RTP e RTVE 

 RTP RTVE 
Espaço físico da redacção 
(m2),  

50 150 

Organização física da 
redacção (distribuição física 
das várias equipas, que 
modelo) 

Redacção própria e 
totalmente independente das 
redacções da rádio e da 
televisão 

Redacção própria e 
totalmente independente das 
redacções da rádio e da 
televisão 

 
Ciclo Informativo (rotinas 
horárias, turnos)  
 

 
Ciclos informativos repartidos 
entre Madrugada, Manhã, 
Tarde, Noite e Fim de Semana  
 

 
Ciclos informativos repartidos 
entre Madrugada, Manhã, 
Tarde, Noite e Fim de Semana  
 

Cadeia de decisão87 (director, 
chefia de redacção, editor 
temático, repórter, etc) 

Guilherme Costa 
Presidente da RTP 
 
 
José Alberto Carvalho 
Director de Informaçao 
 
Francisco Teotónio Pereira 
Coordenador de Multimédia 
da RTP 
 
Alexandre Brito, Chefe da 
Redacção Multimedia 
 
Redactores 

Luis Fernández Fernández 
Presidente da Corporação 
RTVE 
 
Javier Pons 
Director da TVE 
 
Rosario Lloret Directora de 
Meios Interactivos –  
 
Ricardo Villa 
Director de Informaçao e 
Conteudos 
 
Andres Pedrera 
Director de Tecnologia 
 
Francisco Asensi  
Director de Desenvolvimento 
e Negocio 
 
Luís Pinheiro 
Coordenador de Projectos da 
RTVE.ES 
 
Chefia de Redacção 
 
Redactores 
 
 

                                                

 
87 Em articulação com o Gabinete Multimédia que é um produtor de conteúdos para a televisão 
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Rotinas de trabalho  24 horas por dia 
365 dias por ano 

24 horas por dia 
365 dias por ano 
Todos os sectores da equipa. 

 
Polivalência dos jornalistas 

 
Maioria dos profissionais 

 
Maioria dos profissionais 

Relação com media do grupo 
(holding/consórcio) 

Pontual 
Não existe convergência 

Pontual 
Não existe convergência 

Plataformas de comunicação 
Portal 
Móvel 

 
Sim 
Sim 

 
Sim 
Sim 

Relação com os usuários Instrumentos: 
Votações, formulários, 
comentários nas notícias 

Instrumentos: 
Votações, formulários, 
comentários nas notícias 
 

Fonte: elaboração própria 
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CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES  
E SUGESTÕES 

Conclusões 

Os desafios do multimédia vieram, de forma avassaladora, imprimir uma 

reformatação de procedimentos, bem como a disponibilização de ferramentas e conceitos 

adjacentes sem precedentes. O léxico no campo da comunicação como que explodiu em 

muito pouco tempo e, consequentemente, surgiram novos fenómenos e definições: 

interface, comunicação mediada por computador, downloads, multimédia, weblogs, chats, 

fórum, mailing list, browser, portal, ciberespaço, e-mail, newsgroup, ciberleitura, hipertexto, 

largura de banda, webwriting, cibercultura, cookies, wikkies, entre tantos outros.  

A Administração Pública tem procurado incorporar as lógicas da Sociedade da 

Informação (SI), os mecanismos que lhe estão associados, mas num ritmo pouco 

consentâneo com o fenómeno internético. No caso particular do portal da RTP, e na 

tentativa de apresentar algumas reflexões sobre a efectividade de um Serviço Público digital 

e, desse modo, acrescentar alguns contributos a este debate, importa reter algumas ideias 

fundamentais: 

 A Comissão Europeia identificou claramente os desafios da SI pós-2005 ao 

traduzi-los em vários níveis de intervenção: Conteúdo e Serviços, Integração na 

Sociedade da Informação e Exercício da Cidadania, Serviços Públicos, 

Competências e Actividade Profissional, Criação de um Ambiente favorável à 

Concorrência, Interoperabilidade, Confiança e Fiabilidade e Exploração das TIC 

pelas Empresas. A maior parte destes desígnios adapta-se à realidade da Rádio e 

Televisão de Portugal, apesar do ritmo e da profundidade das medidas adoptadas 

não acompanhar integralmente os parceiros europeus do pelotão da frente; 

 Alvo de forte contestação por teóricos, investigadores, políticos e associações do 

sector, o Serviço Público de Rádio e Televisão em Portugal continua permeável às 

críticas por ter telhados de vidro. É notória a discrepância entre a palavra do 
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legislador e a acção da concessionária, revelando a informação e a programação 

do grupo um défice de cumprimento público, pese embora o esforço dos planos 

de reestruturação; 

 Ao apresentar-se publicamente numa lógica integradora de empresa pública, 

agregando o sector audiovisual do Estado, o portal RTP reflecte essa tentativa de 

unidade ao nível da presença digital na WWW. O portal é uma das expressões de 

pretensa unidade e coesão empresarial, manifestando um esforço de reunir 

diversas e complexas relações internas. Entende-se como positiva a holding 

alcançada, perspectivando-se sinergias de meios, recursos e responsabilidades 

partilhadas a bem do público ouvinte/telespectador/utilizador/construtor;  

 Do ponto de vista das ferramentas e funcionalidades disponíveis no mercado web 

e das intervenções de investigadores especialistas no sector, o portal RTP 

apresenta um claro desequilíbrio entre as componentes de natureza técnica e a 

sua potencial apropriação/construção por parte do público. Concretamente, e do 

ponto de vista informativo, a interacção proporcionada não chega sequer a ser 

residual, invalidando o contributo dos cidadãos, a nível informativo e opinativo. A 

afirmação da cidadania através do portal não chega sequer a ser uma miragem, já 

que os estímulos de interacção são praticamente inexistentes; 

 Os recursos web 2.0, por excelência potenciadores de interactividade, partilha, 

colaboração, aplicações informáticas abertas, símbolos da Internet como media 

social, são pouco utilizados através do portal. Embora disponibilize um número 

significativo de ferramentas, centram-se excessivamente ao nível da programação 

e expressamente orientadas para as aplicações de telemóvel. A este nível a RTP 

poderá explorar as virtualidades do suporte web, ampliando funcionalidades que 

permitem uma efectiva intervenção dos utilizadores/construtores de conteúdos; 

 Sendo um espaço pouco colaborativo, não permitindo um diálogo e uma abertura 

desejáveis a uma concessionária pública, a RTP ainda não inaugurou a “terceira 

etapa” da era televisiva em Portugal. Manuel Pinto entende que a 

responsabilidade institucional exige outra atitude e contextualiza a proposta: 
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“Depois de uma primeira fase em que o Estado foi o único actor em presença no 

panorama televisivo; depois de uma segunda fase, aquela que temos vivido, em 

que dois actores – o Estado e o Mercado – têm hegemonizado o palco, propomos 

o lançamento [de] uma terceira etapa, que possa ser marcada pela participação 

dos cidadãos nos decisivos debates sobre as políticas de comunicação e 

informação e sobre os destinos do audiovisual enquanto terreno privilegiado do 

exercício da cidadania. Esta nova etapa remete para um modelo em que Estado e 

Mercado, nas suas respectivas funções e performatividades, dialogam, de forma 

visível e institucionalizada, com os cidadãos, isto é, prestam contas à Sociedade” 

(2003:42); 

 A SI, procurando responder às necessidades do público, mas atendendo também 

às minorias e aos desfavorecidos, devia ter no portal RTP mais e melhores 

utensílios, mais e melhores informações. Se hoje existem algumas aplicações e 

funcionalidades dirigidas a portadores de deficiência física, no futuro, a expressão 

deste tipo de público devia constituir-se como particularmente relevante; 

 A consciência de Serviço Público parece estar ausente na forma como a Rádio e a 

Televisão do Estado permitem a inclusão de publicidade no portal. A promoção 

de serviços orientados para o cidadão (sites e portais do governo e de interesse 

público relevante) não se apresenta como objectivo prioritário para os seus 

decisores que contrapõem com uma lógica de central de meios, característica das 

rádios e tv’s privadas; 

 Embora o conceito de serviço público da internet não se inscreva sequer na 

legislação e acordos em vigor, ainda que integrante das preocupações de algumas 

estações com responsabilidades semelhantes na Europa88, entende-se prioritário 

ajustar a palavra legal ao fenómeno das tecnologias integradas e convergentes 

(internet, e-mail, telemóvel, …). Pelo exposto, entende-se que o meio através do 

                                                

 
88 "A Public service for all: the BBC in the digital age" é o título do livro branco que o governo britânico publicou 
a 14 de Marco de 2006. Nele se define o futuro da BBC, contemplando aspectos da programação, produção, 
administração, regulação e responsabilidade perante o público. Encontra-se acessível através, por exemplo, do 
site do Obercom – Observatório da Comunicação (www.obercom.pt) 
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qual passa a mensagem na rádio e televisões online é substancialmente diferente 

dos media clássicos, exigindo a sua correcta e sempre inovadora interpretação. 

Os aspectos noticiosos e informativos constituem uma das principais debilidades 

do portal, ao não apresentar conteúdos próprios e de acordo com o suporte 

digital (texto+vídeo+som+infografismo+X). Este é um dos casos mais flagrantes da 

presença online da RTP, acusando uma sinergia de grupo desajustada, contrária 

aos paradigmas emergentes da comunicação. Também a este nível se torna 

evidente a ausência de alinhamento das notícias nos principais informativos 

diários, traduzindo um fechamento e secretismo sobre as opções editoriais.  

O relatório do Provedor do Telespectador é claro ao afirmar que a “RTP terá de 

definir e tornar público junto dos seus Espectadores os critérios que, nomeadamente segue”  

(Oliveira, 2007:71). Insiste o Provedor que “é indispensável, quanto antes, que a RTP aprove 

e publique o novo e actualize o existente «Livro de Estilo»89 (…)” e que torne explícitos os 

procedimentos que envolvem o trabalho de agenda, “consequente opção do que é noticiado 

e não noticiado” (2007:71). “Provavelmente [afirma o Provedor], é desta ausência de 

conduta, lógica e transparente, no ordenamento das notícias que resultam junto da opinião 

pública ou da crítica, comentários mais abonatórios ou imparciais em relação aos 

“alinhamentos” e agenda mediática”. (2007:71). Da experiência obtida, Paquete de Oliveira 

sustentou em determinado momento que “a ideia que os telespectadores têm de “serviço 

público” é muito genérica. Anda muito associada à noção de pagantes, contribuintes. De 

uma televisão paga por eles e, portanto, obrigada a servir o “interesse público». A noção de 

                                                

 
89

 Apesar dos 50 anos de vida, a RTP nunca tornou públicos quais os seus princípios orientadores através de um 
Livro de Estilo, contrariamente à congénere britânica. A BBC tem pormenorizadamente descritas as suas 
“Producers Guidelines”, “Editorial Guidelines”, “Delivering Quality” e, para o objecto em apreço nesta 
comunicação o “Web development”, [Consult. 27 de Maio 2007], Disponível em WWW: 
<URL:http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines>. Embora haja uma versão para uso interno, o 
público em geral, e mesmo o académico, não teve acesso às informações, conceitos e posicionamentos nele 
contidas, num claro prejuízo da interpretação e leitura da operadora de Serviço Público. Situação idêntica 
encontramos na Lusa – Agência de Notícias de Portugal (LUSA; Livro de Estilo e Prontuário da Lusa, Lisboa, 
1992), num claro contraste com publicações privadas como, por exemplo, o jornal Público que editou o seu 
Livro de Estilo (1997) – único na comunicação social portuguesa; embora houvesse uma versão policopiada 
entretanto integrada no site do periódico desde 1995. Apesar do jornalismo com o seu conjunto de regras e 
princípios derivar da tradicional comunicação social impressa, expressos no Livro de Estilo do Público, no 
entanto esta publicação ainda não contempla aspectos de Estilo adaptados à produção digital.   

http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines
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«interesse público» é que é muito variada. Há uma constatação evidente: uma coisa é a 

opinião pública, outra a opinião publicada” (Oliveira citado por Silva, F., 2006b). 

 Tendo por objectivo a necessidade de consolidar uma política orientada para o 

serviço público enquadrador do fenómeno digital, sublinha-se a argumentação de 

Gustavo Cardoso ao defender políticas para os “novos media” incidindo sobre a 

“promoção de acesso, divulgação de conteúdos e regulação do acesso e da 

disponibilização de conteúdos” (2002:95). No entender do autor citado, o actual 

modelo de regulação dos media em Portugal não responde às necessidades do 

actual sistema de media. Daí que se defenda, entre outras acções, a 

implementação de medidas que visem não apenas o enquadramento tecnológico, 

mas fundamentalmente a “acção dos reguladores para a manutenção do 

pluralismo da informação aí presente (…) a par da formação dos utilizadores no 

uso da internet para os seus múltiplos fins” (Cardoso, 2002:107). 

 O infotainment e os aspectos lúdicos associados à web encontram-se num registo 

bastante satisfatório mas ainda aquém das virtualidades do sistema. Uma leitura 

atenta dos sites e portais de referência internacionais, com a angulação do 

serviço público, constituirá um forte estímulo ao desenvolvimento de renovados 

produtos dirigidos a vários públicos. Como exemplo, deixamos o lançamento da 

comunidade virtual do canal Nickelodeon através do site Nicktropolis, descrito 

como um mundo virtual e interactivo dirigido às crianças (Judy McGrath citada 

pelo Público, 2007, 1 Fev.) e ainda a aposta da BBC em criar uma versão para 

crianças no Second Life (BBC citada por Lopes, 2007, 24 Jan.), através do CBBC 

World, departamento infanto-juvenil do operador público britânico.  

 As questões arquivísticas, traduzidas na gestão do acervo de som e imagem que o 

grupo RTP possui, constituem um dos principais desafios na preservação e 

disponibilização de uma parte integrante da história dos últimos 50 anos em 

Portugal. Embora o esforço de digitalização dos materiais, entre outros, se 

apresente como evidente, há um património que urge tornar público, de modo 

facilitado, a bem de uma sociedade informada.  
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 Por último, but not least, ficam os desafios respeitantes à incorporação das 

ferramentas da SI, nomeadamente, as que derivam do universo da internet e das 

telecomunicações móveis. Ao assinalar os 50 anos da TVE (2006), Cármen Caffarel 

Serra acentuou a necessidade da titular do Estado espanhol reforçar a sua 

presença em tecnologias emergentes, nomeadamente nos “servicios via 

internet”, “Adsl”, “incorporacion de la tecnologia P2P” (2007a:164). Sendo este 

um caminho traçado por várias operadoras com responsabilidades públicas, 

espera-se que a RTP integre as ferramentas oportunas à comunicação, numa 

lógica orientada para uma insubstituível vertente de utilidade social. É esse o seu 

fim último, para além do aparato tecnológico que possa provocar maior ou 

menor deslumbramento e sedução, é na promoção de valores capitais, no 

respeito da multiplicidade de opiniões, na imparcialidade do tratamento 

informativo e do espectador como co-construtor da realidade RTP que a holding 

deverá colocar a sua atenção máxima. É na capacidade de interpretar o efectivo 

conceito de Serviço Público, agora também no suporte digital, que a rádio e 

televisão do Estado se devem empenhar, efectivando o que dita o texto legal, 

interpretando os sinais dos novos media, e atendendo ao público que somos 

todos nós! 

No início deste estudo, questionávamos se no contexto da edição online da RTP – 

Rádio e Televisão de Portugal, o trabalho apresentado pela operadora constitui um Serviço 

Público de internet ou, se pelo contrário, o público continua à espera desse serviço. 

Podemos agora afirmar com alguma propriedade que à semelhança dos compromissos 

assumidos e parcialmente cumpridos pela concessionária junto do Estado no que toca ao 

serviço de rádio e televisão no sistema tradicional, também na plataforma web a expressão é 

ainda de incumprimento, por reflectir o serviço tradicional com as suas virtudes e defeitos. 

Apesar da presença web se revestir de muitas das funcionalidades e conteúdos ajustados ao 

meio, há uma interpretação e apropriação do paradigma digital, reveladora de alguma 

lateralidade, com particular expressão ao nível da produção de notícias (carentes de 

elementos multimédia) e da relação colaborativa Operador/Público (residual e 

pontualmente estimulada).  
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Por outro lado, a não implementação de instrumentos de avaliação, semelhantes aos  

Public Value Test e Three-Step-Test, inviabilizam uma leitura crítica objectiva e rigorosa do 

serviço público prestado. As experiências conhecidas, e referenciadas nesta tese, constituem 

um marco na apreciação do SP, e são instrumentos de excelência para radiografar o trabalho 

realizado, analisar detalhadamente os seus múltiplos aspectos e perspectivar o 

delineamento de estratégias ou eventuais correcções.  

Não estando ganha a batalha da web 2.0, torna-se prematuro avaliar o advento da 

web 3.0. Será outro o tempo e outro o contexto para essa análise. No entanto, a análise 

efectuada conduz ao reconhecimento de que há na RTP um desejo e uma capacidade de 

“reforço dos laços com outros agentes do mercado – relações com operadores TIC, 

produtores de conteúdos, indústrias de hardware e software, criadores de aplicações 

digitais, etc. – só aumentará o nosso grau de conhecimento e experiência”, como refere 

Carlos Vargas (2008). 

É nesta linha de pensamento que o mesmo sublinha que “ fará sentido que a RTP 

mantenha uma visão de 360 graus sobre o universo digital e siga com a máxima atenção a 

evolução da tecnologia e do mercado para ganhar a aposta no futuro” (2008). 

Para o responsável do Canal Mobile, há que demarcar claramente os dois paradigmas 

em que a televisão pública tem desenvolvido a sua acção – “Por oposição ao papel restrito 

de operador incumbente que marcou em grande parte o seu passado como empresa. O 

mercado de hoje exige um operador de serviço público também exigente, pró-activo, que 

não tenha medo de marcar a agenda, de liderar e tomar riscos. Os tempos mudaram e 

decerto irão mudar ainda mais” (Vargas citado por Silva, F., 2006a). 

Limitações 

É da insatisfação constante e do desejo de superação que se faz uma boa parte da 

postura do investigador, motivos pelos quais nos levam, com a humildade necessária, a 

reconhecer que num processo desta complexidade e exigência, vários são os aspectos 

que dificilmente se conseguem ultrapassar, ficando pontualmente aquém das 

expectativas criadas. Frequentes são também, como verificaremos seguidamente, a 
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ocorrência de algumas limitações que são fruto dos processos de trabalho e de algumas 

barreiras de carácter institucional e organizacional.  

Assim, de uma forma sintética, elencamos alguns dos aspectos que consideramos 

limitativos, face aos objectivos traçados: 

Efemeridade da Temática 

A dinâmica e volatilidade da temática representam, por si, uma limitação substancial 

à investigação, transformando o objecto de estudo em algo situado entre o estado 

sólido e o estado gasoso. O seu carácter efémero remete a investigação para uma 

constatação evidente – a de que se trata de um processo contínuo que o investigador 

artificialmente isola, separa, recorta em barreiras temporais, geográficas, entre outras, 

de modo a abordar, experimentar, reflectir e inferir. Também nesta tese surgiram 

situações em que a velocidade dos fenómenos ultrapassou a necessária ponderação do 

estudo, em que a quantidade de fontes documentais se avolumava e contradizia com 

demasiada frequência, dificultando a polaroid artificial que, necessariamente, a 

academia procura fixar.  

Inquérito por Questionário 

Desde a fase de projecto desta tese que a auscultação aos profissionais do sector se 

constituiu como um objectivo determinante, tendo sido criados mecanismos de recolha 

de informação. A fraca receptividade à aplicação dos inquéritos por questionário, em 

ambas as redacções, foi sentida pelo investigador como uma grave limitação ao 

desenvolvimento do seu trabalho, pese embora todo o esforço na elaboração dos vários 

instrumentos de recolha, a insistência na abordagem junto dos responsáveis directos e o 

desapontamento pela sua inexpressiva aplicação.  

 

Em Lisboa e em Madrid, foi notória uma reacção comum: fraca receptividade ao 

desafio de recolher informação através deste mecanismo e, consequentemente, uma 

desvalorização da importância da informação para um mais consistente desenrolar do 

estudo empírico. Deste modo, e apesar das frequentes diligências, os dados recolhidos 

não puderam constituir-se como estatisticamente relevantes, não tendo sido 

considerados para a análise, reflexão e ilações necessárias.  
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Tal facto leva-nos a constatar um evidente fechamento das empresas e em particular 

dos seus profissionais, face ao interesse científico e ao seu desenvolvimento. A aparente 

abertura para a recolha e partilha de informação esbarra em limitações que, 

dificilmente poderemos categorizar como corporativas, mas que configuram reserva e 

incomodidade face ao olhar do observador estranho ao meio, bem como às leituras que 

o mesmo poderá fazer com os dados recolhidos.  

Deste modo, o objectivo de aplicação dos Inquéritos por Questionário não foi 

superado, representando uma lacuna face ao que inicialmente tinha sido equacionado 

para a investigação. Esta opacidade face ao exterior já tinha sido observada, entre 

outros, por José Pedro Castanheira (2004) ao interrogar-se se existe um “Diálogo ou 

monólogo?” entre os jornalistas do Expresso Online e os seus leitores. Um inquérito 

realizado revelou que “a maioria dos inquiridos não lê os comentários aos seus próprios 

artigos” e que “nenhum responde aos comentários electrónicos” (2004:171).  

Extensão e debilidade das fontes documentais 

A extensão, multiplicidade e complexidade das fontes documentais configuram uma 

oportunidade de pesquisa e, simultaneamente, uma limitação, geradoras de ansiedade 

no investigador. Com efeito, a somar às fontes clássicas de informação, a internet 

provocou uma explosão de fontes documentais traduzidas numa panóplia gigantesca de 

dados (teoricamente) relevantes para o objecto de estudo.  

Em termos práticos, e para a elaboração do estado da arte da presente investigação, 

não se afigurou complexo o desafio de reunir e condensar os dados que traduzem a 

historicidade dos aspectos relativos a ambas as instituições televisivas, bem como ao 

suporte teórico que fundamenta os modelos tradicionais de comunicação, em 

particular, os relacionados com os dispositivos audiovisuais do Estado. O reverso da 

questão é notório aquando da abordagem sobre o serviço público online pois, neste 

aspecto particular, a produção científica não tem a abundância e solidez necessárias à 

consolidação de um corpus seguro e influente.  

 

Assim, registamos que, na sua maioria as fontes documentais existentes inundam o 

investigador de dados e informações fundamentais e, sobretudo, secundárias. Quanto 
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aos aspectos centrais do exercício do serviço público online, os relatórios e obras 

produzidas, dão os seus primeiros passos na busca de uma sedimentação de 

pensamento reflexivo e da operacionalidade de ideias fundamentais, a bem da 

incorporação dos novos modelos de comunicação. Tal debilidade provocou no 

investigador a necessidade de elaborar um conjunto de questões, consideradas cruciais, 

e direccioná-las a vários especialistas e profissionais da área. Deste modo, foi possível 

obter comentários, opiniões e observações de grande interesse para a reflexão global 

deste trabalho. 

Sugestões 

Clarificação dos factores de bloqueio ao digital 

Pelo exposto nesta tese sobre os diversificados factores de bloqueio, salta à 

evidência, as imensas dificuldades que o modelo digital tem vindo a sentir para se impor 

com plenitude. Um estudo específico sobre as várias limitações, o seu aprofundamento sob 

vários quadrantes de abordagem e interpretação, traduzirão um espectro de imensos 

problemas, dificilmente ultrapassáveis a curto e médio prazo. O afunilamento deste olhar 

investigativo, não só permite detalhar algumas das questões que esta tese enuncia mas, 

também, conseguir esmiuçar cada um dos seus factores e as suas múltiplas conexões. Desse 

modo, estaremos mais confortáveis para nos pronunciarmos sobre as limitações à 

implementação do modelo digital adaptado às concessionárias audiovisuais de serviço 

público. 

Estudos específicos sobre o serviço público online 

Embora possamos referir algumas investigações no sentido de situar e problematizar 

as questões que envolvem o serviço público online a quantidade de fontes documentais, no 

entanto,  é ainda dispersa e potencia um interesse crescente para o estudo e investigação 

que directamente diga respeito às concessionárias audiovisuais do Estado. Sendo este um 

contributo para a discussão e problematização desta temática, trabalhos futuros, poderão 

dedicar-se, especificamente ao dispositivo radiofónico, no contexto da galáxia internet. 

Embora muitas das apreciações contidas neste trabalho se possam estender ao meio rádio 

as suas particularidades, no entanto, exigem uma atenção singular, que abarca aspectos 

metodológicos, bibliográficos e empíricos, igualmente específicos.  
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Agora que esta investigação se aproxima do seu terminus, relembro as palavras 

sábias de Umberto Eco dirigidas a quem procura, incessantemente, colocar um ponto final 

no parágrafo e se sente atingido pela “irrupção de um grande frenesim de trabalho”. O 

desassossego das ideias reflecte-se na manifestação de vários desejos simultaneamente – 

“Deseja-se aprofundar todos os pontos que foram negligenciados, perseguir ideias que nos 

vieram ao espírito mas que tivemos de suprimir, ler outros livros, escrever ensaios”. 

Antevendo o efeito que Eco exemplifica com Chaplin dos Tempos Modernos, “que 

continuava [como que] a apertar parafusos mesmo depois do trabalho”, há que por agora 

fazer uma pausa (breve) bem como um “esforço para parar” (2007:234). 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO 

 

APLICAÇÕES DE INTERNET NAS ROTINAS DAS CONCESSIONÁRIAS DE 

TELEVISÃO NO ESPAÇO IBÉRICO 

 

(RTP – Rádio e Televisão de Portugal e RTVE – Radio Televisão Espanhola) 

Questionário a ser aplicado aos jornalistas dos portais da RTP e RTVE 

 

Nome: 
Contacto: 
Telefone: 
Correio electrónico: 
 
Os referidos dados não serão publicados e servirão, eventualmente, para resolver possíveis 
dúvidas. 
 

A - DADOS PESSOAIS: 
1. Género 

Homem  

Mulher  

 
2. Idade 

18-25 anos  

26-35 anos  

36-45 anos  

46-55 anos  

56-65 anos  

 
3. Formação escolar/académica 

Profissional   

Secundário  

Bacharelato  

Licenciatura  

Mestrado  

Outros  Quais?.................................................................................................................... 
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4. Qual o Curso(s) realizado? 
............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................................ 
 
5. Conhecimento de línguas 

Língua Fala Lê Escreve 

Inglês    

Francês    

Castelhano    

Alemão    

Outra? Qual?    
Línguas (R = regular, B = bom, C = correctamente) 

6. Carteira Profissional? 

Sim   Não  

Se Sim, há quantos anos? _________ 
 
7. Anos de experiência no jornalismo 

0-5 anos  

6-10 anos  

11-15 anos  

Mais de 15 anos  

 
8. Anos de experiência no jornalismo digital 

0 – 1  

0 - 5 anos  

6 -10 anos  

11-15 anos  

  

 
9. Anos de experiência no jornalismo digital na RTP/RTVE 

0 - 1 anos  

2 - 3 anos  

4 - 5 anos  

Mais de 5 anos   

 
10. Caso tenha iniciado a sua actividade jornalística noutra área identifique o(s) meio(s) 
anteriores: 

Televisão (convencional)  

Rádio (convencional)  

Imprensa (convencional)  

Agência de Notícias  

Assessoria de Comunicação  

Outro. Qual?.................................................................................................. ..................... 
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11. O facto de ter mudado para o online foi sentido como (caso se aplique): 

Desafio  

Oportunidade  

Relutância  

Desinvestimento  

12. Área informativa em que trabalha ou tipo de informação que mais desenvolve  

Local  

Economia  

Internacional  

Política/Nacional  

Desporto  

Cultura  

Tecnologia  

Sociedade  

TV e espectáculos  

Opinião  

Outros. Quais?................................................................................................................... 
 
13. Quais as actividades que fazem parte do seu quotidiano: 

1. Escrita notícias   

2. Captação fotografias  

3. Captação imagens  

4. Captação áudio  

5. Gravação edição e tratamento de recursos multimédia (áudio, vídeo, 
outros) 

 

6. Locução  

7. Tarefas de produção   

8. Hierarquização de informação no portal  

9. Gestão da agenda  

10. Definição das informações a tratar  

11. Reuniões de planificação (mensais, semanais, diárias)  

12. Articulação com as demais redacções (televisão e rádio)  

13. Reuniões de avaliação do trabalho  

14. Gestão de conteúdos vários  

15. Pesquisa de informações  

16. Reportagem no país  

17. Reportagem no estrangeiro  

18. Design de páginas  

19. Monitorização do trabalho da concorrência (tv’s, rádios, sites)  

20. Gestão de Arquivo  

 
14. Cargo que ocupa na empresa 

Redactor-Chefe  

Redactor  
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Jornalista/Redactor  

Redactor-Chefe  

Outros. Quais?...................................................................................................................  
 

15. Qual o seu percurso na comunicação social? (3 últimas experiências) 
............................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ......................... 
16. Qual tem sido o seu percurso dentro da RTP/RTVE? (caso se aplique) 
............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............... 
 
17. Qual o seu horário de trabalho? Assinale com um X e especifique  

Horário regular   Qual?........................................................... 

Horário contínuo                Qual?........................................................... 

Horário flexível  Qual?........................................................... 

 

B - USO DA INTERNET NO LOCAL DE TRABALHO 
18. Prioritariamente para que usa o PC no seu local de trabalho? Marque, por favor, com X 
(uma ou mais respostas) 

Autoedição  

Documentação  

Internet  

Correio Electrónico  

Outros. Qual?............................................................................................................... 
 
19. Existem limitações quanto ao uso da Internet no local de trabalho? 

Sim   Não  

 
20. Em caso afirmativo, assinale as limitações impostas (uma ou mais respostas)  

Apenas é permitido o acesso ao correio electrónico   

Apenas é permitido o acesso ao correio electrónico profissional  

O uso individual não deve exceder X  horas semanais  

Outros - Quais?.................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
 
21. Na sua actividade Profissional como situa a percentagem do uso que faz da Internet? 

0%   

25%   

50%   

75%   

 
22. Qual o browser utilizado no trabalho? 
............................................................................................................................. ............... 
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................................................................................................................... ......................... 
 
23. No trabalho, como usa a Internet? Marque, por favor, com uma X (uma ou mais 
respostas) 

 Muito Bastante Pouco Nada 

1. Pessoal     

2. Correio electrónico     

3. Newsgroups     

4. Obter ideas para reportagens     

5. Contrastar informações     

6. Observar outros meios de 
comunicação 

    

7. Obter software     

8. Obter imagens     

9. Obter vídeos     

10. Obter música     

11. Outros Qual? 
................................... 

    

 
24. Com que frequência procura informação na internet? 

Constantemente   Diariamente   

 
25.Quais as suas fontes de informação (assinalar de 1 a 13) 

1. Correspondentes  

2. Orgãos governamentais/institucionais  

3. Partidos Políticos  

4. Associações várias  

5. Público (testemunhos directos)  

6. Agenda /documentação  

7. Agências de notícias  

8. Empresas / Indústrias  

9. Empresas de comunicação   

10. Sindicatos  

11. Especialistas  

12. Outros meios de comunicação   

13. Outras fontes  

 

26. Quais as fontes a que reconhece maior credibilidade (assinalar de 1 a 13): 

1. Correspondentes  

2. Orgãos governamentais/institucionais  
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3. Partidos Políticos  

4. Associações várias  

5. Público (testemunhos directos)  

6. Agenda /documentação  

7. Agências de notícias  

8. Empresas / Indústrias  

9. Empresas de comunicação   

10. Sindicatos  

11. Especialistas  

12. Outros meios de comunicação   

13. Outras fontes  

 
27. Quais as vias preferenciais para contactar com as suas fontes de informação, realizar 
entrevistas, etc.? Marque, por favor, com um X (uma ou mais respostas) 

1. Telefone  

2. Fax  

3. Correio electrónico  

4. WebCam  

5. Directo/Cara a cara  

6. Telefone  

7. Outros      

Qual?............................................................................................................................. ..... 
 
28. Quais as vias mais comuns que as suas fontes usam para o contactar e facultar 
informação? Marque, por favor, com um X (uma ou mais respostas) 

1. Telefone  

2. Fax  

3. Correio electrónico  

4. Webcam  

5. Directo/Cara a cara  

6. Telefone  

7. Outros      

Qual?............................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................................. 
 
29. Estabeleça o grau de confiança para cada uma das seguintes origens de notícias:  

 Muito Bastante Pouco Nada 

1. Telefone     

2. Fax     

3. Correio electrónico     

4. Directo/Cara a cara     

5. Imprensa     

6. Agência de notícias     
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7. Rádio     

8. Televisão     

9. Correio postal     

10. Gabinete de imprensa     

11. WWW     

 
30. Reconhece o incremento do uso da internet como via para encontrar novas fontes de 
informação e especialistas que possam pronunciar-se sobre assuntos específicos? 

Sim   Não  

 
 
31. Considera que os jornalistas estão suficientemente preparados para utilizar Internet 
com eficácia no seu trabalho? 

Sim   Não  

 
32. O pessoal da redacção multimédia tem acesso a cursos de actualização de 
conhecimentos promovidos pela empresa? 

Sim   Não  

 
33. Em caso afirmativo, de quem partiu a iniciativa? 

Empresa  

Própria  

Outros  

Quem?............................................................................................................................. ... 
 
34. Como considera o investimento da formação em novas tecnologias 

Muito importante  

Importante  

Pouco importante  

35. A que factores atribui uma eventual falta de preparação dos jornalistas para o 
desempenho destas tarefas? 

Falta de formação específica  

Ausência de planos de formação internos/externos  

Outro?  

Qual?................................................................................................................................. . 
 
36. Considera que a internet o ajuda a fazer um trabalho tecnicamente mais fácil e de 
melhor qualidade? 

Sim   Não  

 
37. Partilha da opinião de que os profissionais que não dominem a internet perdem 
competitividade no mercado de trabalho? 

Sim   Não  
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38. A convergência multimédia fez com que os jornalistas constatassem como o seu 
trabalho se tornou cada vez mais exigente? 

Sim   Não  

 
39. Considera que é preciso trabalhar mais depressa (para que a net seja efectivamente 
uma mais valia aos órgãos de comunicação) 

Sim   Não  

 
40. Considera que é necessário dominar os códigos tanto textuais como audiovisuais para 
a elaboração de conteúdos multimédia? 

Sim   Não  

 
 
41. Tem ao seu dispor acesso móvel à internet? 

Sim   Não  

 
42. Do ponto de vista do trabalho que desempenha, considera ser…  

Jornalista multimédia  

Jornalista multitarefa (assume múltiplos trabalhos na redacção, fotografia, 
edição... que antes eram realizadas por profissionais distintos) 

 

Jornalista multiplataforma (o que elabora e difunde informação através de 
múltiplos canais) 

 

 
43. Assinale Vantagens  e Desvantagens quanto à utilização da internet - Assinale com um 
X a opção que lhe parece mais correcta 

 Vantagem Desvantagem 

1. Permite obter informação rapidamente   

2. Permite encontrar fontes   

3. Permite seguir a pista de temas noticiáveis   

4. Permite publicar facilmente   

5. Permite poupança económica   

6. Permite interagir com os usuários   

7. Permite interagir com os actores das notícias   

8. Permite obter novos temas   

Outros. Quais? 
............................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................. ............... 
 
44. Desvantagens - Marque, por favor, com um X (uma ou mais respostas) 

1. Demasiada informação   



 

520 

 

2. Informação de má qualidade  

3. Dificuldade em estabelecer a autoria da informação  

4. Dificuldade em estabelecer a credibilidade da informação  

5. Dificuldade em distinguir entre informação independente e propaganda  

6. Dificuldade em encontrar informação sobre um tema concreto  

Outros. Quais? 
............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................... 
 
45. A Internet encontra-se definitivamente integrada nas rotinas profissionais?  

Sim   Não  

 
 
 
C - AVALIAÇÃO DO PORTAL  
46. Pontue de 1 a 5 quais entende serem as características que conduzem ao êxito da 
internet nos portais de informação (sendo 1 o valor máximo e 5 o mínimo). Pontue, por 
favor, cada uma das respostas. 

1. Multimédia  

2. Interactividade   

3. Design  

4. Permanente actualização dos conteúdos  

5. Personalização  

6. Capacidade de Arquivo   

7. Componentes lúdicas e recreativas  

8. Serviços  

Outros. Qual?.....................................................................................................................  
 
47. Qual a sua opinião sobre o portal do grupo RTP/RTVE? 
............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ......................... 
 
48. Quais entende serem as suas principais virtudes? 
............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............... 
 
49. E quais as suas principais fragilidades? 
............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............... 
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50. Quais são as suas principais potencialidades? 
............................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ............... 
 
51. Qual a sua opinião sobre o jornalismo online desenvolvido na RTP/RTVE? 
.......................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................. ............... 
 
52. Quais são os principais trunfos da informação disponível pela RTP/RTVE? 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................. ............... 
 
 
 
 
53. Como analisa o portal de acordo com os seguintes indicadores: 

 
Mau Razoável Bom 

Muito 
Bom 

1. Organização da informação     

2. Design e aspecto gráfico     

3. Facilidade de utilização     

4. Interesse dos conteúdos     

5. Qualidade dos conteúdos     

6. Diversidade dos conteúdos     

7. Integração dos canais de 
televisão 

    

8. Velocidade de navagação     

9. Serviços de valor 
acrescentado (interactividade, 
serviços personalizados, 
informação extra, etc.) 

    

10. Ferramentas multimédia     

Outros. Quais? 
............................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ......................... 
 
D - ORGANIZAÇÃO  E CONVERGÊNCIA 
54. No seu entender as redacções devem estar separadas tendo em conta a natureza do 
órgão de comunicação social (rádio, televisão, etc)?) 

Sim   Não  
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55. Considera haver vantagens nos processos de convergência nas redacções? 

Sim (siga para 54)  Não (siga para 55)  

 
56. Assinale as vantagens 

1. Rentabilização dos recursos humanos  

2. Rentabilização dos recursos técnicos  

3. Aproveitamento das sinegias profissionais  

4. Polivalência dos profissionais  

5. Aproveitamento das sinergias organizacionais  

6. Maior proximidade entre os profissionais  

7. Maior proximidade com as chefias  

8. Poupança generalizada nas despesas  

9. Partilha e planificação de decisões  

10. Melhora a qualidade do jornalismo  

11. Rapidez na produção de informação  

 
57 Assinale as desvantagens 

1. Rentabilização dos recursos humanos  

2. Rentabilização dos recursos técnicos  

3. Aproveitamento das sinegias profissionais  

4. Polivalência dos profissionais  

5. Aproveitamento das sinergias organizacionais  

6. Maior proximidade entre os profissionais  

7. Maior proximidade com as chefias  

8. Poupança generalizada nas despesas  

9. Partilha e planificação de decisões  

10. Melhora a qualidade do jornalismo  

11. Rapidez na produção de informação  

12. Controvérias profissionais  

13. Falta de confiança na plataforma múltipla  

 
58. No seu entender quais são as principais razões que poderão justificar a resistência à 
integração total das redacções (rádio, televisão, portal) 

1. Resistência à mudança  

2. Resistência à novidade  

3. Resistência em partilhar uma planificação 
integrada 

 

4. Resistência em partilhar o mesmo espaço  
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físico 

5. Resistência em integrar novos modos de 
gestão 

 

6. Entendimento de que o modelo adoptado é o 
mais eficaz à organização 

 

7. Imperativos económicos  

8. Défice na integração da cultural digital   

9. Determinações políticas  

 
59. Na perspectiva de um jornalismo integrado (recursos humanos e técnicos) quais 
pensam serem as principais mudanças no perfil do profissional: 

Rotinas  

Competências (técnicas, narrativas, …)  

Polivalência  

Cultura integrada  

Partilha de funções  

…  

…  
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ANEXO 2 

PROCESSO GRÁFICO DO SITE/PORTAL DA RTP90 

 

 

Figura 13 – Screen view da RTP em 1998 

                                                

 
90 Fonte: www.archive.org - Regista versões do site desde 1998, no entanto não tem disponíveis os anos de 

1996, 1997, 1999, 2000, 2002 
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Figura 14 – Screen view da RTP em 1999 

 

Figura 21 – Screen view da RTP em 2006 
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Figura 22 – Screen view da RTP em 2007 

 

Figura 24 – Screen view da RTP em 2009 
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ANEXO 3 

PROCESSO GRÁFICO DO SITE/PORTAL DA RTVE91 

 

 

Figura 25 – Screen view da RTVE em 1998 

                                                

 
91 Regista versões do site desde 1996, no entanto não tem disponíveis os anos de 1996, 1997, 1999, 2000, 2002 
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Figura 28 – Screen view da RTVE em 2001 

 

Figura 30 – Screen view da RTVE em 2003 
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Figura 31 – Screen view da RTVE em 2004 

 

Figura 33 – Screen view da RTVE em 2006 
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Figura 36 – Screen view da RTVE em 2009 
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ANEXO 4 

GRELHA DE AVALIAÇÃO DA REDACÇÃO DA RTP 

 

Quadro - Campos de Informação - RTP 

INFORMAÇÃO GERAL 

- Grupo (se aplicável) 
- City - Lisboa 
- Web – www.rtp.pt 
- Email - geral 
- Suporte: Web TV  
- Observações:  
- Dimensão da redacção -  
- Telefone - 00 351 217 947 000 

 

POLIVALÊNCIA PROFISSIONAL 

- 0% 
- 25% 
- 50% 
- 100% 

 

COLABORAÇÃO 

- Relações face a face 
- Outras colaborações 

 

RELAÇÕES ENTRE REDACÇÕES 

- Relacionamento mínimo 
- Espaços separados 
- Espaços em comum 
- Relacionamento integrado 

 

POLIVALÊNCIA NO MEIO 

- Conteúdos produzidos por outros media 
- Outros 

 

DISTRIBUIÇÃO 

- Promoção regular pertencente a outro media 
- Promoção regular de conteúdos pertencentes a 
outro media 
- Reprodução regular de conteúdos pertencentes a 
outro media 
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Quadro - Descrição de variáveis e atribuição de pontos para o cálculo final 

VARIÁVEIS PONTOS 

TIPO DE COLABORAÇÃO 

A 

Colabora com outros media que não pertencem ao grupo 1 ponto 

Colabora com outras edições com a mesma designação (digital, papel…) 2 pontos 

Colabora com outros media que pertencem ao mesmo grupo ou região 3 pontos 

Colabora com outros media que pertencem ao mesmo grupo mas a uma região 
diferente 

4 pontos 

POLIVALÊNCIA NO MEDIA 

B 

Conteúdos produzidos pelo media que não pertencem ao seu grupo 1 ponto 

Conteúdos produzidos por outras edições com o mesmo nome (digital, papel…) 2 pontos 

Conteúdos produzidos pelo media que pertence ao mesmo grupo ou região  3 pontos 

Conteúdos produzidos pelo media que pertence ao mesmo grupo mas a uma 
região diferente 

4 pontos 

DISTRIBUIÇÃO 

C 

Conteúdos distribuídos pelo media que não pertence ao grupo 1 ponto 

Conteúdos distribuídos por edições com o mesmo nome (digital, papel…) 2 pontos 

Conteúdos distribuídos pelo media que pertence ao mesmo grupo e região. 3 pontos 

Conteúdos distribuídos pelo media que pertence ao mesmo grupo mas a uma 
região diferente 

4 pontos 

RELACIONAMENTO ENTRE AS REDACÇÕES 

 RELACIONAMENTO MÍNIMO   

D Relacionamento mínimo entre os media que não pertencem ao grupo 1 ponto 

E Relacionamento mínimo entre as edições com o mesmo nome (digital, papel…) 2 pontos 

F Relacionamento mínimo entre o media que pertence ao mesmo grupo e região. 3 pontos 

G 
Relacionamento mínimo entre o media que pertence ao mesmo grupo mas a região 
diferente. 

4 pontos 

 ESPAÇOS SEPARADOS  

H Espaços separados entre media que não pertencem ao mesmo grupo.  1 ponto 

I Espaços separados entre as edições com o mesmo nome (digital, papel…) 2 pontos 

J Espaços separados entre media do mesmo grupo e região 3 pontos 

K Espaços separados entre media do mesmo grupo e região diferente 4 pontos 

 ESPAÇOS EM COMUM  

L 
Espaços em comum entre media que não pertencem  
ao seu grupo.  

1 ponto 

M Espaços em comum entre edições com o mesmo nome (digital, papel…) 2 pontos 

N Espaços em comum entre media que pertencem ao mesmo grupo e região.  3 pontos 

O 
Espaços em comum entre media que pertencem ao mesmo grupo grupo e região 
diferente 

4 pontos 

 REDACÇÕES INTEGRADAS   

P 
Redacções integradas entre media que pertencem ao mesmo grupo e a região 
diferente.  

2 pontos 

Q 
 

Redacções integradas entre edições com o mesmo nome (digital, papel…) 3 pontos 

R Redacções integradas entre media que pertencem ao mesmo grupo e região.  4 pontos 
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ANEXO 5 

GRELHA DE AVALIAÇÃO DA REDACÇÃO DA RTVE 

 

Quadro - Campos de Informação - RTVE 

INFORMAÇÃO GERAL 

- Grupo (se aplicável) 
- Cidade – Madrid 
- Web – www.rRTVE.es  
- Email - geral 
- Suporte: Web TV  
- Observações:  
- Dimensão da redacção -  
- Telefone -  

 

POLIVALÊNCIA PROFISSIONAL 

- 0% 
- 25% 
- 50% 
- 100% 

 

COLABORAÇÃO 

- Relações face a face 
- Outras colaborações 

 

RELAÇÕES ENTRE REDACÇÕES 

- Relacionamento mínimo 
- Espaços separados 
- Espaços em comum 
- Relacionamento integrado 

 

POLIVALÊNCIA NO MEIO 

- Conteúdos produzidos por outros media 
- Outros 

 

DISTRIBUIÇÃO 

- Promoção regular pertencente a outro media 
- Promoção regular de conteúdos pertencentes a 
outro media 
- Reprodução regular de conteúdos pertencentes a 
outro media 
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Quadro - Descrição de variáveis e atribuição de pontos para o cálculo final 

VARIÁVEIS PONTOS 

TIPO DE COLABORAÇÃO 

A 

Colabora com outros media que não pertencem ao grupo 1 ponto 

Colabora com outras edições com a mesma designação (digital, papel…) 2 pontos 

Colabora com outros media que pertencem ao mesmo grupo ou região 3 pontos 

Colabora com outros media que pertencem ao mesmo grupo mas a uma região 
diferente 

4 pontos 

POLIVALÊNCIA NO MEDIA 

B 

Conteúdos produzidos pelo media que não pertencem ao seu grupo 1 ponto 

Conteúdos produzidos por outras edições com o mesmo nome (digital, papel…) 2 pontos 

Conteúdos produzidos pelo media que pertence ao mesmo grupo ou região  3 pontos 

Conteúdos produzidos pelo media que pertence ao mesmo grupo mas a uma 
região diferente 

4 pontos 

DISTRIBUIÇÃO 

C 

Conteúdos distribuídos pelo media que não pertence ao grupo 1 ponto 

Conteúdos distribuídos por edições com o mesmo nome (digital, papel…) 2 pontos 

Conteúdos distribuídos pelo media que pertence ao mesmo grupo e região. 3 pontos 

Conteúdos distribuídos pelo media que pertence ao mesmo grupo mas a uma 
região diferente 

4 pontos 

RELACIONAMENTO ENTRE AS REDACÇÕES 

 RELACIONAMENTO MÍNIMO   

D Relacionamento mínimo entre os media que não pertencem ao grupo 1 ponto 

E Relacionamento mínimo entre as edições com o mesmo nome (digital, papel…) 2 pontos 

F Relacionamento mínimo entre o media que pertence ao mesmo grupo e região. 3 pontos 

G 
Relacionamento mínimo entre o media que pertence ao mesmo grupo mas a região 
diferente. 

4 pontos 

 ESPAÇOS SEPARADOS  

H Espaços separados entre media que não pertencem ao mesmo grupo.  1 ponto 

I Espaços separados entre as edições com o mesmo nome (digital, papel…) 2 pontos 

J Espaços separados entre media do mesmo grupo e região 3 pontos 

K Espaços separados entre media do mesmo grupo e região diferente 4 pontos 

 ESPAÇOS EM COMUM  

L 
Espaços em comum entre media que não pertencem  
ao seu grupo.  

1 ponto 

M Espaços em comum entre edições com o mesmo nome (digital, papel…) 2 pontos 

N Espaços em comum entre media que pertencem ao mesmo grupo e região.  3 pontos 

O 
Espaços em comum entre media que pertencem ao mesmo grupo grupo e região 
diferente 

4 pontos 

 REDACÇÕES INTEGRADAS   

P 
Redacções integradas entre media que pertencem ao mesmo grupo e a região 
diferente.  

2 pontos 

Q 
 

Redacções integradas entre edições com o mesmo nome (digital, papel…) 3 pontos 

R Redacções integradas entre media que pertencem ao mesmo grupo e região.  4 pontos 
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ANEXO 6 

GRELHA DE ANÁLISE AO PORTAL DA RTP 

 

Data da Observação: 10 de Junho de 2007 

Revisões: Até 28 de Junho 

 

ÁREA  DE IDENTIFICAÇÃO DA IDENTIDADE 
Denominação: RTP – Rádio e Televisão de Portugal 

URL: www.rtp.pt 

Site Não 

Portal Sim 

Tipo (jornalístico, …) Jornalístico 

Origem: Rádio Sim 

 TV Sim 

Língua(s): Português Sim 

 Outra(s) P (Inglesa - http://www.rtp.pt/rtpi/index.php?id=2) 

Âmbito: Internacional Sim 

 Nacional Sim 

Acessibilidades (externas): 
Testados positivamente os motores de busca:  
Sapo, AEIOU, Google, Yahoo e Altavista.  

Navegabilidade: Em teste… 

OUTROS: 

a. Estrutura comum à rádio e televisão públicas, 
b. Portal tipo jornalístico, 
c. Origem na rádio e televisão em suporte 

tradicional, 
d. De âmbito nacional e internacional (canais 

individuais), 
e. Escrito exclusivamente em português, 
f. Excelentes acessibilidades testadas pelos 

principais motores de busca nacionais e 
internacionais, 

ÁREA DE PRODUTOS 
PRODUTOS INFORMATIVOS PRODUTOS DOCUMENTAIS 

Redacção própria – TV P FAQ’S P 

Notícias: origem Lusa e 
próprias 

P Institucional P 

Ligações para outros 
artigos relevantes 

NP Arquivos 
P 
 

Ligações para outras 
fontes de informação 
(fora do site) 

NP 
Relatórios anuais de 
actividades 

P 

Data e hora de 
actualização 

P?   

Especiais P   

Suplementos P   

Programação de TV:    

http://www.rtp.pt/
http://www.rtp.pt/rtpi/index.php?id=2
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- Informação 
- Entretenimento 

P 
P 

Alinhamentos dos 
informativos na TV 

P   

Tempo P   

Teletexto P   

Agenda NP   

Legendagem P   

OUTROS: OUTROS: 

PRODUTOS INFORMATIVOS 
a. Ausência de redacção própria no portal, bem 

como nos sites da rádio e da televisão, sendo a 
Lusa a fonte de informação principal de notícias, 

b. Ausência de ligação para outros artigos no 
interior do portal ou para outras fontes de 
informação internas e externas, 

c. Identificação de data e hora da informação, 
d. Inclusão de especiais e de suplementos 

informativos (alguns em multimédia) mas numa 
lógica desintegrada, 

e. Existência de programação (rádio e tv) de 
informação e entretenimento, 

f. Ausência de alinhamentos dos informativos na 
rádio e na tv, 

g. Existência de serviços de tempo mas sem 
indicação de fonte, 

h. Ausência de acontecimentos realizados ou a 
realizar através de uma Agenda, 

PRODUTOS DOCUMENTAIS 
a. Ausência de FAQ’s 
b. Presença de informação Institucional, Arquivos e 

de Relatórios, 

ÁREA DE SERVIÇOS WEB 
ACESSO À INFORMAÇÃO PARTICIPAÇÃO INTERACTIVA 

Possibilidade de activar o 
Toolbar RTP 

P 
Envio de artigos por e-
mail 

P 

Barra(s) de Navegação 
verticais e horizontais 

P 
Posts de opinião nas 
notícias 

NP 

Pesquisador de notícias P 
Achou a notícia 
interessante? 

NP 

Pesquisador Web P Sugestões, reclamações P 

Mapa do portal P 
E-mail directo do autor 
do artigo (na notícia) 

N 

Canais temáticos P 
Endereços de e-mail para 
contactar os editores 

NP 

Últimas notícias P 
Botão / hiperligação para 
páginas de impressão 

P 

Ajuda P 
Impressão amiga do 
ambiente 

P 

Activar a home  P 
Blogues 
Jornalistas 
Utilizadores 

 
P 

NP 

  Moblogs NP 

  Concursos P 

  Política de Participação P 

  Inquéritos P 
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92 Quais?  

  
Chat – Salas de 
conversação 

NP 

  Fóruns de discussão P 

  Sondagens NP 

  
Provedor do 
Telespectador 

P 

  Provedor do Ouvinte P 

  
Provedor do Usuário 
Multimédia 

NP 

  Cartas ao Director NP 

  Direito de Resposta NP 

  
Call Center – número 
para utilizadores 

P 

  Consultório (ex. Justiça) NP 

OUTROS: OUTROS: 

ACESSO A INFORMAÇÃO 
a. Saldo muito positivo 
b. Dúvidas, Críticas, Sugestões e Satisfação (Via 

Provedores) 

PARTICIPAÇÃO INTERACTIVA 
1. Embora possua um conjunto alargado de serviços 

associados à participação interactiva, há no 
entanto um conjunto de ferramentas e 
funcionalidades que ainda não foram integradas. 

MULTIMÉDIA PERSONALIZADOS 

Fotografias  P Alertas NP 

Infografias  P Mailnews NP 

Vídeos P 
Serviço de Newsletter 
Geral  

P 

Televisão digital: 
Directo 
Diferido 

 
P 
P 

Serviço de Newsletter 
Personalizada  
 

NP 

  Serviço de SMS P 

  Serviço de MMS NP 

  PDA news P 

  WAPnews P 

  Tags92 NP 

  Stream P 

  Pasta pessoal  NP 

  Alerta no desktop NP 

OUTROS: OUTROS: 

a. Contém um diversificado conjunto de serviços 
multimédia a par dos principais sites e portais de 
referência congéneres 

 

SERVIÇOS WEB  - REDES SOCIAIS 

Live P Blogmarks P 

Multiply P Diigo P 

Netvouz P Fark P 

Reddit P Faves P 
Slashdot P Favorites P 
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Tailrank P FeedMelinks P 
Yahoo Bookmarks P FriendFeed P 
Youtube P Furl P 
Feeds do RSS NP Googlemarks? P 
Tags ? NP Kaboodle P 
Del.icio.us P Link-a-Gogo P 
Digg P Lindls P 
Facebook  P Mixx P 
Fresqui P MySpace P 
Menéame P Propeller P 
Ask P Simpy P 
Backflip P Stumbleupon P 
BallHype P Twuitter P 
Bebo P Yardbaker P 
Blinklist P   

Mister wong P   

MyAOL P   

Newsline P   

Segnalo P   

Spurl P   

Tecbhorati P   

Yahoo Buzz P   

Google P   

ENTRETENIMENTO COMERCIAIS 

Horóscopos NP Loja/Catálogo P 

Jogos/Passatempos P 
venda de conteúdos 
(notícias, vídeos, outros 

P 

Espaço Infantil P Publicidade P 

Actividades dirigidas às 
famílias 

P   

Actividades dirigidas às 
comunidades 

P   

Quis P   

OUTROS: OUTROS: 

a. Componente expressiva no conjunto do portal a. O portal contém publicidade em vários formatos 
e com diversos formatos e anunciantes, 

b. Permite a venda de vários conteúdos 

COMPLEMENTARES MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA 

Diccionário NP Cookies P 

Links para outros órgãos NP Política de privacidade P 

Links para organismos NP Possibilidade de registo P 
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Legenda: P = Possui NP = Não Possui 

 

                                                

 
93 Existe algum contador oculto? De que forma acompanham o número de utilizadores?  
Contagem Google 
Webalizer 
Netscope (Marktest) 
Contador oculto na barra de navegação e vídeos/áudios 

públicos 

Tradutor NP Necessidade de registo NP 

Formação NP Contadores93 P 

Rede de correspondentes 
no estrangeiro 

NP   

OBSERVAÇÕES 
a. O envio de mensagens serve exclusivamente de apoio à programação de entretenimento e não à 

informação: 
b. RSS disponível apenas para a Rádio 
c. Feed disponibilizados num amplo conjunto de formatos: MP3, OGG, Real Áudio, Windows Media Áudio, 

Flash, MPEG-4, Quicktime, Windows Media Vídeo, Real Vídeo,  AVI 
d. Cookies – o rastreio de acessos e informações é feito através dos sites “fl01.ct2.comclick.com”, “rtp.pt”, 

“webrama.fr”, “marktest.pt” 
e. Ainda assim, e como teremos oportunidade de salientar no cruzamento com as funcionalidades existentes, 

o portal deveria apostar, entre outros, em sinergias com os sites estatatais promovendo os serviços e 
informações úteis aos cidadãos. 
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ANEXO 7 

GRELHA DE ANÁLISE AO PORTAL DA RTVE 

 

                                                

 
94 Existe uma redacção própria ou integrada de apoio ao portal para  construção de notícias? 

Data da Observação: 10 de Junho de 2007 

Revisões: Até 28 de Junho 

 

ÁREA  DE IDENTIFICAÇÃO DA IDENTIDADE 
Denominação: RTVE – Rádio e Televisión de España 

URL: www.rRTVE.es 

Site Não 

Portal Sim 

Tipo (jornalístico, …) Jornalístico 

Origem: Rádio Sim 

 TV Sim 

Língua(s): Castelhano Sim 

 Outra(s) Não 

Âmbito: Internacional Sim 

 Nacional Sim 

Acessibilidades (externas): 
Testados positivamente os motores de busca: Sapo, 
AEIOU, Google e Yahoo. Através do Altavista não se 
obtiveram resultados. 

Navegabilidade: Em teste… 

OUTROS: 

g. Estrutura comum à rádio e televisão públicas, 
h. Portal tipo jornalístico, 
i. Origem na rádio e televisão em suporte 

tradicional, 
j. De âmbito nacional e internacional (canais 

individuais), 
k. Escrito exclusivamente em português, 
l. Excelentes acessibilidades testadas pelos 

principais motores de busca nacionais e 
internacionais, 

ÁREA DE PRODUTOS 
PRODUTOS INFORMATIVOS PRODUTOS DOCUMENTAIS 

Redacção própria – TV94 P FAQ’S P 

Notícias: origem Lusa e 
próprias 

P Institucional P 

Ligações para outros 
artigos relevantes 

NP Arquivos 
P 
 

Ligações para outras 
fontes de informação 
(fora do site) 

NP 
Relatórios anuais de 
actividades 

P 

Data e hora de P?   
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actualização 

Especiais P   

Suplementos P   

Programação de TV: 
- Informação 
- Entretenimento 

 
P 
P 

  

Alinhamentos dos 
informativos na TV 

P   

Tempo P   

Teletexto P   

Agenda NP   

Legendagem P   

OUTROS: OUTROS: 

PRODUTOS INFORMATIVOS 
i. Ausência de redacção própria no portal, bem 

como nos sites da rádio e da televisão, sendo a 
Lusa a fonte de informação principal de notícias, 

j. Ausência de ligação para outros artigos no 
interior do portal ou para outras fontes de 
informação internas e externas, 

k. Identificação de data e hora da informação, 
l. Inclusão de especiais e de suplementos 

informativos (alguns em multimédia) mas numa 
lógica desintegrada, 

m. Existência de programação (rádio e tv) de 
informação e entretenimento, 

n. Ausência de alinhamentos dos informativos na 
rádio e na tv, 

o. Existência de serviços de tempo mas sem 
indicação de fonte, 

p. Ausência de acontecimentos realizados ou a 
realizar através de uma Agenda, 

PRODUTOS DOCUMENTAIS 
c. Ausência de FAQ’s 
d. Presença de informação Institucional, Arquivos e 

de Relatórios, 

ÁREA DE SERVIÇOS WEB 
ACESSO À INFORMAÇÃO PARTICIPAÇÃO INTERACTIVA 

Possibilidade de activar o 
Toolbar RTP 

NP 
Envio de artigos por e-
mail 

P 

Barra(s) de Navegação 
verticais e horizontais 

P 
Posts de opinião nas 
notícias 

NP 

Pesquisador de notícias P 
Achou a notícia 
interessante? 

NP 

Pesquisador web NP Sugestões, reclamações NP 

Mapa do portal NP 
E-mail directo do autor 
do artigo (na notícia) 

NP 

Canais temáticos P 
Endereços de e-mail para 
contactar os editores 

NP 

Últimas notícias P 
Botão / hiperligação para 
páginas de impressão 

P 

Ajuda NP 
Impressão amiga do 
ambiente 

NP 

Activar a home  NP 
Blogues 
Jornalistas 
Utilizadores 

 
P 

NP 
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95 Quais?  

  Moblogs NP 

  Concursos P 

  Política de Participação P 

  Inquéritos P 

  
Chat – Salas de 
conversação 

NP 

  Fóruns de discussão P 

  Sondagens NP 

  
Provedor do 
Telespectador 

P 

  Provedor do Ouvinte P 

  
Provedor do Usuário 
Multimédia 

NP 

  Cartas ao Director NP 

  Direito de Resposta NP 

  
Call Center – número 
para utilizadores 

P 

  Consultório (ex. Justiça) NP 

OUTROS: OUTROS: 

ACESSO A INFORMAÇÃO 
c. Saldo muito positivo 
d. Dúvidas, Críticas, Sugestões e Satisfação (Via 

Provedores) 

PARTICIPAÇÃO INTERACTIVA 
2. Embora possua um conjunto alargado de serviços 

associados à participação interactiva, há no 
entanto um conjunto de ferramentas e 
funcionalidades que ainda não foram integradas. 

MULTIMÉDIA PERSONALIZADOS 

Fotografias  P Alertas NP 

Infografias  NP Mailnews NP 

Vídeos P 
Serviço de Newsletter 
Geral  

NP 

Televisão digital: 
Directo 
Diferido 

 
P 
P 

Serviço de Newsletter 
Personalizada  
 

NP 

  Serviço de SMS NP 

  Serviço de MMS NP 

  PDA news NP 

  WAPnews P 

  Tags95 NP 

  Stream P 

  Pasta pessoal  NP 

  Alerta no desktop NP 

OUTROS: OUTROS: 

b. Contém um diversificado conjunto de serviços 
multimédia a par dos principais sites e portais de 
referência congéneres 

 

SERVIÇOS WEB  - REDES SOCIAIS 

Live P Blogmarks P 
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Multiply P Diigo P 

Netvouz P Fark P 

Reddit P Faves P 
Slashdot P Favorites P 
Tailrank P FeedMelinks P 
Yahoo Bookmarks P FriendFeed P 
Youtube P Furl P 
Feeds do RSS NP Googlemarks? P 
Tags ? NP Kaboodle P 
Del.icio.us P Link-a-Gogo P 
Digg P Lindls P 
Facebook  P Mixx P 
Fresqui P MySpace P 
Menéame P Propeller P 
Ask P Simpy P 
Backflip P Stumbleupon P 
BallHype P Twuitter P 
Bebo P Yardbaker P 
Blinklist P   

Mister wong P   

MyAOL P   

Newsline P   

Segnalo P   

Spurl P   

Tecbhorati P   

Yahoo Buzz P   

Google P   

ENTRETENIMENTO COMERCIAIS 

Horóscopos NP Loja/Catálogo P 

Jogos/Passatempos NP 
venda de conteúdos 
(notícias, vídeos, outros 

P 

Espaço Infantil NP Publicidade NP 

Actividades dirigidas às 
famílias 

NP   

Actividades dirigidas às 
comunidades 

NP   

Quiz NP   

OUTROS: OUTROS: 

b. Componente expressiva no conjunto do portal c. O portal contém publicidade em vários formatos 
e com diversos formatos e anunciantes, 

d. Permite a venda de vários conteúdos 

COMPLEMENTARES MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA 

Diccionário NP Cookies P 

Links para outros órgãos NP Política de privacidade P 

Links para organismos 
públicos 

NP Possibilidade de registo P 

Tradutor NP Necessidade de registo NP 
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Legenda: P = Possui NP = Não Possui 

 

                                                

 
96 Existe algum contador oculto? De que forma acompanham o número de utilizadores?  
Contagem Google 
Webalizer 
Netscope (Marktest) 
Contador oculto na barra de navegação e vídeos/áudios 

Formação P Contadores96 P 

Rede de correspondentes 
no estrangeiro 

P   

OBSERVAÇÕES 
f. O envio de mensagens serve exclusivamente de apoio à programação de entretenimento e não à 

informação: 
g. RSS disponível apenas para a Rádio 
h. Feed disponibilizados num amplo conjunto de formatos: MP3, OGG, Real Áudio, Windows Media Áudio, 

Flash, MPEG-4, Quicktime, Windows Media Vídeo, Real Vídeo,  AVI 
i. Cookies – o rastreio de acessos e informações é feito através dos sites “fl01.ct2.comclick.com”, “rtp.pt”, 

“webrama.fr”, “marktest.pt” 
j. Ainda assim, e como teremos oportunidade de salientar no cruzamento com as funcionalidades existentes, 

o portal deveria apostar, entre outros, em sinergias com os sites estatatais promovendo os serviços e 
informações úteis aos cidadãos. 
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ANEXO 8 

CAMPANHA PUBLICITÁRIA DO JORNAL PÚBLICO 

 

CAMPANHA PUBLICITÁRIA 2007 

“Vivam as novas palavras de ordem, 
Vivam os novos votos, 
Vivam o cidadão repórter e o telemóvel com fotos, 
O mundo mudou, o mundo é público. 
Há novos pontos de vista, novas opiniões, 
E um novo caderno P2 
Todos os dias com o novo Público” 
(6.6..2007) 

 

“Viva a net o blogue 
Vivam os novos cantores de intervenção 
E os novos activistas 
Vivam as novas fontes e os novos jornalistas 
Viva a flash mob e a nova publicidade 
Viva o mp3 e o Youtube 
Vivam as novas causas e a claque do meu clube 
Vivam as novas palavras de ordem 
Vivam os novos votos 
Viva o cidadão repórter e o telemóvel com fotos 
Viva a reportagem e a coragem 
Vivam o sim e o não 
Viva o debate 
Viva a opinião” 
O mundo mudou, o mundo é Público” 
(6.6..2007) 

 

CAMPANHA PUBLICITÁRIA 2009 

“Eu sou o Público 
do papel para saber tudo, 
da Net para saber já 
e do telemóvel  
para saber onde 
quer que esteja”.  
(4.4.2009) 
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“Eu sou o público 
Do dá que pensar. 
Do António, do Mec, 
Do Vasco, do Pacheco- 
Sou o público da opinião 
Com nome próprio.  
(6.4.09) 

 

“Eu sou o público 
Que se torce, 
Que se contorce, 
Que se parte a rir. 
Sou o público  
Do inimigo público 
No papel e na net 
(9.4.09) 

 

“Eu sou o público  
Da independência, 
Do doa a quem doer 
Do que tem que ser 
Do dever. 
Sou o público 
Da verdade”.  
(5.4.09) 
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“Eu sou o Público 
dos comentários,  
das votações,  
dos fóruns.  
Eu sou o Público  
do teclado  
que não cruza os braços 
(9.4.09) 

 

“Eu sou o público 
do desconhecido, 
do nunca fui, 
do largar tudo. 
Do desaparecer, 
Do vou ali 
E já volto 
Eu sou o público do fugas. 
(data?) 

 

“Sou o público 
De domingo. 
Do passeio pelas 
Crónicas, tendências 
E reportagens 
Para ler com calma. 
Eu sou o público da público 
Data 
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Eu sou o público 
Do cinema, 
Da música, 
Do teatro,  
Do livro. 
Sou o público 
De X coisas, 
Sou o público do Ípsilon 
Data? 

 

Eu sou o Público 
Do meu planeta, 
Do meu país. 
Da minha cidade, 
Da minha rua. 
Sou o público 
Do internacional, 
Do nacional 
E do local” 
 
O Público sou eu 
Data:  

 

“Sou o público 
Do sobe e desce 
Na net, 
Da economia, 
Da bolsa. 
Sou o público 
Dos títulos, 
Principalmente 
Do meu clube”. 
 
O Público sou eu 
Data:  
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ANEXO 9 

CONTEÚDO DA MENSAGEM ENVIADA POR CORREIO ELECTRÓNICO AO PAINEL 

DE ESPECIALISTAS CONVIDADOS 

 
PORTUGUÊS 

Caro/a Prof./ª 
No âmbito do processo de doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, orientado 
pelo Prof. Doutor Francisco Rui Cádima, venho solicitar-lhe a sua melhor colaboração.  
Com efeito, o trabalho denominado “Condicionantes do dispositivo mediático na 
formatação de conteúdos multimédia: análise do dispositivo online do Serviço Público 
de rádio e televisão em Portugal e Espanha”, procura (i) determinar factores de 
bloqueio e aceleração do paradigma digital; (ii) avaliar os processos de convergência e 
integração mediáticos e situar (iii) o serviço público de televisão através da internet. 
Assim, ficaria muito grato se me pudesse responder às questões que seguidamente 
enuncio e mas fizesse chegar com a brevidade possível. 
O seu contributo é, para o contexto da investigação, muito importante 
Muito obrigado 
Cumprimenta 
Ricardo Nunes 
Doutorando da Universidade Nova de Lisboa 
Prof. Adjunto de Nomeação Definitiva do Instituto Politécnico de Setúbal 
Departamento de Comunicação 

 
QUESTÕES 
1. Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 
2. Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 
3. Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 
4. Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. Trata-
se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 
5. Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media e,  em particular, para as operadoras de serviço público? 
6. É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
7. Quais as vantagens que encontra nessa extensão? 
8. Como define o serviço público de televisão através da internet? 
9. Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 
10. Como podemos definir tv online ou webtv? 
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CASTELHANO 

Estimado/a Prof. /Profª.  
En el ámbito del proceso de doctoramiento en la Universidade Nova de Lisboa, 
orientado por el Doctor Francisco Rui Cádima, me gustaría solicitarle su mejor 
colaboración. 
Con efecto, el trabajo denominado “Condicionantes del dispositivo mediático en el 
formateo de contenidos multimedia: análisis del dispositivo online del Servicio Público 
de radio y televisión en Portugal y España”, pretende (i) determinar factores de 
bloqueo y aceleración del paradigma digital; (ii) evaluar los procesos de convergencia e 
integración mediáticos y situar (iii) el servicio público de televisión a través de la 
Internet. 
Así, me quedaría mucho grato si pudiese responder a las cuestiones que seguidamente 
enuncio y me las hiciese llegar con la brevedad posible. 
Su contribución es muy importante para el contexto de la investigación. 
Muchas gracias. 
Saludos cordiales 
Ricardo Nunes 
Doctorando de la Universidade Nova de Lisboa  
Prof. Adjunto de Nombramiento Definitivo del Instituto Politécnico de Setúbal 
Departamento de Comunicación  
p.s.: nos conocemos en el congresso de ciberperiodismo en la ciudad del Porto. 

 
CUESTIONES 
1. Cuáles las principales condicionantes/bloqueos a la introducción del paradigma digital en 
las empresas de medía? 
2. Cuáles las razones que, a su entender, justifican esas condicionantes? 
3. Como justifica la distancia existente entre el campo de las teorías y el de la realidad de las 
redacciones, por lo que respecta a la apropiación del paradigma digital? 
4. Los fenómenos de convergencia e integración marcan el nuevo ecosistema mediático. Se 
trata de una situación inevitable o una moda de gestión? 
5. Cuáles las ventajas que perspectiva para la convergencia e integración de los grupos de 
medía y, en particular, para las operadoras de servicio público? 
6. Es favorable a la extensión del servicio público de televisión a través del dispositivo 
Internet? 
7. Cuáles las ventajas que puede encontrar en esa extensión? 
8. Como define el servicio público de televisión a través de Internet? 
9. Cuáles son los caminos que la tv online tiene que recorrer para afirmar su identidad? 
10. Como podemos definir tv online o web tv? 
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ANEXO 10 

ELEMENTOS BIOGRÁFICOS DOS ENTREVISTADOS 

 

Alexandre Brito, Coordenador da Redacção Multimédia da RTP (televisão) 
Alexandre Brito é coordenador da redacção multimédia da RTP, onde está desde 2002. 
Anteriormente, esteve na SIC Online, SIC Notícias e no Canal de Notícias de Lisboa (CNL). 
Alexandre Brito é licenciado em Comunicação Social e "Master of Broadcast Journalism" pela 
Universidade de Boston, EUA. Foi aqui que ganhou o gosto pelas novas tecnologias ao tirar 
uma especialização em jornalismo online. Terminou a passagem pelo estrangeiro em 
Londres, onde realizou um estágio profissional na CNN. 
 
Andrés Pedrera, Director Técnico dos Medios Interactivos da RTVE (Madrid)- Espanha 
 
Catarina Rodrigues, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal 
É Mestre em Ciências da Comunicação e docente da UBI. Autora de Blogs e a fragmentação 
do espaço público (Livros Labcom) tem vários textos publicados na BOCC – Biblioteca Online 
das Ciências da Comunicação e presença assídua em congressos da especialidade. Tem no 
jornalismo, novas tecnologias da informação e cidadania as suas áreas de investigação 
primordiais. 
 
Eduardo Cintra Torres, Universidade Católica Portuguesa 
Mestre em Comunicação, Cultura, Informação e Tecnologias (ISCTE), licenciado em história, 
Eduardo Cintra Torres é docente de estudos televisivos na Universidade Católica Portuguesa. 
Autor de uma dezena de obras - Anúncios à Lupa. Ler publicidade, Lisboa, Bizâncio (2006), A 
Tragédia Televisiva. Um Género Dramático da Informação Audiovisual (2006), Lisboa, ICS, 
vários artigos científicos e inúmeros textos na imprensa portuguesa  sobre análise dos 
media, em particular a televisão.  
 
Fernando Zamith, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Jornalista 
Mestre em Ciências da Comunicação, especialização em Informação e Jornalismo, pela 
Universidade do Minho, Braga (2004/2007). Licenciado em Comunicação Social pela 
Universidade do Minho, Braga (1993/1996).  
O percurso profissional de Fernando Zamith é feito de múltiplas experiências em meios de 
comunicação social (“Notícias de Famalicão” e “Vila Nova” e na Rádio Famalicão; jornal “O 
Porto”; Rádio Universitária do Porto; jornal “Vida Económica”; “Metro”, etc.) sendo 
actualmente jornalista da Lusa – Agência de Notícias de Portugal, SA.  
É docente na Universidade do Porto e Investigador do Centro de Estudos das Tecnologias e 
Ciências da Comunicação (CETAC.Media) das Universidades do Porto e de Aveiro. Co-
fundador do Observatório do Ciberjornalismo (ObCiber). 
 
Francisco Rui Cádima, Universidade Nova de Lisboa  
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Professor Associado da Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, actual coordenador do Departamento de Ciências da Comunicação, Francisco Rui 
Cádima é um dos mais destacados investigadores nacionais no domínio do estudo do 
audiovisual, media e convergência. Doutorado em Comunicação Social, na especialidade de 
História dos Media, pela FCSH-UNL, com a tese O Telejornal e o Sistema Político em Portugal 
ao Tempo de Salazar e Caetano (1957-1974), Mestre em Comunicação Social pela mesma 
instituição superior com tese subordinada ao título A Emergência dos Media. É licenciado 
em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.Membro de inúmeras 
estruturas de técnico cientificasinvestigação das quais se destacam o Centro de Estudos de 
Comunicação e Linguagens, o OBERCOM – Observatório da Comunicação (do qual foi 
Director, 1999-2004) 
 
Helder Bastos, Universidade do Porto, Jornalista 
Helder Bastos é Doutorado  e Mestre em Ciências da Comunicação pela Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Possui o Curso Superior de 
Comunicação Social na Escola Superior de Jornalismo. 
A experiência jornalística tem sido feita no Jornal de Notícias, Rádio Press, Porto, Diário de 
Notícias. A actividade docente, como assistente convidado, passa pela Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto (Licenciatura em Jornalismo e Ciências da Comunicação)  
É membro-fundador  do Centro de Estudos de Media e Jornalismo (CIMJ) e do  Observatório 
de Ciberjornalismo (ObCiber)  e ainda elemento do Observatório da Imprensa - Centro de 
Estudos Avançados de Jornalismo.  
 
Javier Diaz Noci, Universidade do País Basco 
Licenciado em Ciências da Informação e em Direito, doutor em História, é professor na  
Faculdade de Ciências Sociais e da Comunicação da Universidade do País Basco, na qual 
lecciona Jornalismo (Redacção Jornalísrica e Ciberjornalismo). 
Trabalhou em diversos meios de comunicação escritos (La Gaceta del Norte, Gaur Express) e 
rádios (Radiocadena, Radio Nacional de España, Radio Popular). As linhas de investigação 
centram-se na história do jornalismo basco, história das gazetas espanholas do Séc. XVII, 
direito de  autor da obra jornalística e jornalismo na internet. 
 
João Canavilhas, Universidade da Beira Interior 
Professor na Universidade da Beira Interior, João Canavilhas é doutorado pela Universidade 
de Salamanca, onde também obteve um DEA em Comunicación Audiovisual y Publicidad. É 
licenciado em Comunicação Social (Univ. da Beira Interior).  
No âmbito académico, dirige o jornal URBI e coordena a televisão TUBI. Tem participações 
em vários projectos de investigação, nomeadamente no Labcom e como membro da Rede 
ICOD. Tem inúmeros textos científicos publicados, sendo presença habitual em congressos 
de especialidade.  
 
José Luís Orihuela, Universidade de Navarra 
 
Josep Lluís Micó Sanz, Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna – Universidade 
Ramons Lull, Barcelona (Espanha) 

http://www.cimj.org/index.asp
http://obciber.wordpress.com/
http://obciber.wordpress.com/
http://www.urbi.ubi.pt/
http://www.tubi.ubi.pt/
http://www.labcom.ubi.pt/
http://www.icod.ubi.pt/
http://www.icod.ubi.pt/
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Jornalista e docente. Doutor pela Universidade Politécnica de Valência com uma tese sobre a 
digitalização das redacções de televisão espanholas. Docente da Universidade Ramons Lull e 
da Universidade de Vigo. Codirector do Digilab. Laboratório de Comunicação Digital e 
director da revista da Faculdade de Comunicação Blanquerna da URL. 
Dedica-se ao estudo do jornalismo e da cibersociedade e tem obra publicada sobre 
jornalismo digital e processos de produção no âmbito da comunicação (Serveis i servituds 
digitals (2008), Informar a la TDT (2007), Teleperiodisme Digital (2006), Periodisme a la xarxa 
(2006)). Integra projectos de investigação internacionais sendo um estudioso da realidade 
jornalística catalã. 
 
José Manuel Paquete de Oliveira, Provedor do Telespectador da RTP (Lisboa) - Portugal 
 
Luis Pinheiro, Responsável pela coordenação de proyectos de RTVE.es 
Luís Pinheiro é Subdirector de Projectos na divisão de Meios Interactivos da Rádio Televisão 
Espanhola (iRTVE), desde Maio de 2008. Estudou Comunicação Social na Universidade 
Técnica de Lisboa (ISCSP) e possui um 'master' en Marketing para Internet pelo ICEMD de 
Madrid. Foi jornalista e editor executivo de várias publicações de Tecnologias de Informação 
do grupo Ferreira & Bento e Director de Conteúdos do Terràvista.pt. Desde 2003 vive e 
trabalha em Espanha, tendo desempenhado várias funções no âmbito dos conteúdos e 
serviços 'premium' num dos principais portais de Internet de Espanha, Ya.com. No seu posto 
actual, é responsável por contribuir a dar forma e funcionalidades a projectos de websites, 
ferramentas e aplicações, tanto para web como para outros dispositivos. 

Pedro Jorge Braumann, Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de 
Lisboa 
Docente da Escola Superior de Comunicação Social. Vice-Presidente do Centro de 
Investigação de Media e Democracia. Director do Centro Museológico e Documental da RTP, 
S.A. Pedro Jorge Braumann é Economista, Pós-graduado em Planeamento Regional e Urbano 
e Comunicação Social pela Universidade Técnica de Lisboa. Diploma de Estudos 
Aprofundados (DEA) em Comunicação Social (Universidade Complutense de Madrid), 
doutorado em XXXX.  
Professor do Departamento de Audiovisual e Multimédia da Escola Superior de Comunicação 
Social do Instituto Politécnico de Lisboa.  
Especialista na área de economia da informação e da comunicação, onde tem trabalhado 
sobretudo a economia do audiovisual, é autor ou co-autor de mais de 50 diferentes 
trabalhos apresentados em congressos ou seminários, publicados em revistas ou partes de 
livros em diferentes países, ou estudos no âmbito de consultoria nacional e internacional.   
 
Ramon Salaverría, Universidade de Navarra 
Considerado pelo El Mundo um dos 500 espanhóis mais influentes na categoria de internet, 
Ramon Salaverría e um dos investigadores mais conceituados internacionalmente. É doutor 
em XXXX , dirige o Departamento de Projectos Periodísticos e o Laboratório de 
Comunicación Multimedia (MMLab) e da sua bibliografia destacam-se os livros Periodismo 
integrado (2008) Cibermedios (2005), Redacción periodística en internet (2005) e o Manual 

http://www.unav.es/fcom/mmlab/
http://e-periodistas.blogspot.com/2005/11/se-publica-cibermedios-un-repaso-diez.html
http://e-periodistas.blogspot.com/2005/03/nuevo-libro-sobre-redaccin-para_17.html
http://www.ariel.es/Obras.asp?CODIGO=929048
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de Redacción Ciberperiodística (2003). Paralelamente é autor de numerosos artigos e 
capítulos sobre géneros e ciberjornalismo.  
Sempre centrado no estudo dos novos media, Salaverría participa em vários projectos de 
investigação nacionais e internacionais. É autor do blog e-periodistas e edita um directório 
de recursos de internet para jornalistas.  
 
Elena Sánchez Caballero, Defensora do Espectador, Ouvinte e Usuário de Meios 
Interactivos 
Licenciada em Jornalismo pela Universidade Complutense de Madrid, iniciou a actividade 
profissional na Agencia EFE em 1982. Mas tem sido na televisão espanhola que desde 1984 
todo o seu percurso se tem desenvolvido, primeiro redactora desportiva e depois 
desempenhado vários cargos e funções. Entre 1986 e 1987 apresentou o Buenos Días, o 
primeiro programa informativo matinal na televisão em Espanha. Integrou várias equipas de 
trabalho, entre as quais, La tarde, Telediario, Canal 24 horas, Crónicas e o último 
denominado Enfoque, em 2007. Elena Sánchez tem ainda experiência como professora em 
cursos de comunicação e vários trabalhos publicados. Em Março de 2008 é nomeada 
Provedora do Espectador, Ouvinte e Usuário dos Meios Interactivos da RTVE. – responde a 
outras questões 
 
Ricardo Villa, Director de Informação e Conteúdos da iRTVE 
Ricardo Villa é desde 2007 Director de Informação e Conteúdos da iRTVE. Licenciado pela 
Universidade Autónoma de Madrid. 
INCOMPLETO – não respondeu 

http://www.unav.es/fcom/profesores/salaverria_publicaciones.htm
http://www.unav.es/fcom/profesores/salaverria_publicaciones.htm
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ANEXO 11 

ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE A ESPECIALISTAS  

PAINEL DE ESPECIALISTAS CONVIDADOS 

PAINEL DE ESPECIALISTAS RESPONDENTES 

QUESTÕES ORIENTADAS 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

PAINEL DE ESPECIALISTAS CONVIDADOS 

Contacto realizado através de correio electrónico (28 de Junho de 2009 (Portugal) e a 7 de 
Julho de 2009 (Espanha)) através do qual  era solicitado que fosse respondido um conjunto 
de questões. 
 

1. Alexandre Brito, Coordenador da Redacção Multimédia da RTP 
2. Andrés Pedrera, Coordenador  Técnico dos Medios Interactivos da RTVE 
3. Catarina Rodrigues, Universidade da Beira Interior (Covilhã) – Portugal – não esta na 

lista dos convidados mas aparece nas respostas 
4. Eduardo Cintra Torres, Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) – Portugal – não 

esta na lista dos convidados mas aparece nas respostas 
5. Fernando Zamith, especialista em multimédia – Universidade Fernando Pessoa Porto 
6. Francisco Rui Cádima 
7. Hélder Bastos 
8. Javier Diaz Noci 
9. João Canavilhas 
10. José Luís Orihuela, Universidade de Navarra 
11. Josep Lluís Micó Sanz, Universidade Blanquerna – URL (Barcelona) – Espanha – não 

esta na lista dos convidados mas aparece nas respostas 
12. José Manuel Paquete de Oliveira, Provedor do telespectador da RTP 
13. Luís Pinheiro, Coordenador de Projectos dos Medios Interactivos, RTVE 
14. Pedro Braumann, Instituto Politécnico de Lisboa (Lisboa) – Portugal – não esta na 

lista dos convidados mas aparece nas respostas 
15. Ramon Salaverría, Universidade de Pamplona 
16. António Granado, Jornalista – não respondeu  
17. Ellena Sanchéz Caballero, Defensora do espectador, ouvinte e usuário, RTVE – outras 

respostas 
18. Felisbela Lopes – não respondeu 
19. Gustavo Cardoso, ISCTE – não respondeu  
20. José Alberto Carvalho, Director de Informação da RTP – não respondeu 
21. Ricardo Villa, Coordenador de Informação dos Medios Interactivos da RTVE – não 

respondeu 
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PAINEL DE ESPECIALISTAS RESPONDENTES 

1. Alexandre Brito, Coordenador da Redacção Multimédia da RTP 
2. Andrés Pedrera, Coordenador  Técnico dos Medios Interactivos da RTVE 
3. Catarina Rodrigues, Universidade da Beira Interior (Covilhã) – Portugal – não esta na 

lista dos convidados mas aparece nas respostas 
4. Eduardo Cintra Torres, Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) – Portugal – não 

esta na lista dos convidados mas aparece nas respostas 
5. Fernando Zamith, especialista em multimédia – Universidade Fernando Pessoa Porto 
6. Francisco Rui Cádima 
7. Hélder Bastos 
8. Javier Diaz Noci 
9. João Canavilhas 
10. José Luís Orihuela, Universidade de Navarra 
11. Josep Lluís Micó Sanz, Universidade Blanquerna – URL (Barcelona) – Espanha – não 

esta na lista dos convidados mas aparece nas respostas 
12. José Manuel Paquete de Oliveira, Provedor do telespectador da RT 
13. Luís Pinheiro, Coordenador de Projectos dos Medios Interactivos, RTVE 
14. Pedro Braumann, Instituto Politécnico de Lisboa (Lisboa) – Portugal – não esta na 

lista dos convidados mas aparece nas respostas 
15. Ramon Salaverría, Universidade de Pamplona –esta na lista dos convidados e aparece 

nas respostas, mas não aparece nesta listagem 
16. Elena Sánchez Caballero, Defensora do Espectador, Ouvinte e Usuário de Meios 

Interactivos – outras respostas 
17. Ricardo Villa, Coordenador de Informação dos Medios Interactivos da RTVE – não 

respondeu 
 

QUESTÕES ORIENTADAS 

1. Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 

2. Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 
3. Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 

redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 
4. Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 

Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 
5. Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 

media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 
6. É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 

Em caso afirmativo, quais as vantagens que encontra nessa extensão? 
7. Como define o serviço público de televisão através da internet? 
8. Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 
9. Como podemos definir tv online ou webtv? 
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

1. ALEXANDRE BRITO 
Coordenador da Redacção Multimédia da RTP (Lisboa) - Portugal 

1 - Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 

“Falta de recursos humanos, falta trabalho de grafismo, falta de integração”.  

2 - Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 

Integrou a resposta na questão 1 

3 - Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 

“Se tivermos recursos, se tivermos integração, se tivermos pageviews, se tivermos 
publicidade também conseguimos aperfeiçoar o trabalho e progredir para novas fases. 
Naturalmente que é muito mais fácil fazer teorias mas na prática os problemas sucedem-se 
e vamos tentando conquistar terreno todos os dias e vamos ganhando novas apostas. Fazia 
bem às pessoas que teorizam sobre essas matérias passar algum tempo nas redacções para 
se aperceberem que as coisas não são assim tão fáceis”. 

4 - Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 
Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

“A proximidade física é muito importante na questão da convergência e no caso da RTP 
traduz-se na aproximação entre a televisão e a rádio ao nível dos conteúdos que se 
encontram reunidos na mesma plataforma, todos misturados. Quem chega ao site não está 
interessado em saber se se trata de uma rádio ou de uma televisão, o que pretendem é 
obter informação e é isso que nós lhes damos. Se tivermos no mesmo sítio o reflexo que isso 
tem é muito maior, mas é preciso estar muito atento à forma como isso se faz. Não basta 
estar no mesmo sítio tem de haver coordenadas coerentes e sintonizadas. Alguém tem de 
por ordem nisto tudo e evitar os problemas.” 

5 - Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 

“A internet e um meio onde todos os outros meios vão lá estar, mas é um meio com uma 
linguagem nova. Não podemos fazer um site de informação da mesma forma que a primeira 
página de um jornal e o que está a acontecer é que a própria linguagem Web começa a ter 
alguns pontos de convergência. Não vai haver uma clara distinção entre o que é um site de 
um jornal e de uma televisão, mas antes conteúdos mais específicos para cada um deles.”  
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6 - É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 

“Claramente que sim. Qualquer pessoa, em qualquer sítio do mundo já pode ver, por 
exemplo, o telejornal da RTP. Isso é claramente serviço público e não acontecia 
antigamente. Da mesma maneira que é possível aceder a vários programas online e que ao 
nível das notícias se consegue acompanhar o dia-a-dia do país estando fora dele. E isso é, na 
minha opinião, serviço público no seu expoente máximo”. 

7 - Como define o serviço público de televisão através da internet? 

“A qualidade é fundamental, depois há uma diferença entre os sites públicos e os privados, 
pois prevejo que no futuro o acesso aos conteúdos dos sites privados seja cobrado, pois não 
há volta a dar porque isto não pode ser gratuito sempre. Num serviço público já tenho 
algumas dúvidas que isso aconteça. Ao nível dos conteúdos acho que o SP deve ter muito 
mais conteúdos a diversos níveis – programação, informação, infantis”. 

8 - Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 

“A marca distintiva prende-se com a interactividade – nós escolhemos o que queremos ver e 
quando. Já muita gente deixou de ver o Telejornal às 20.00 horas, as pessoas vêem quando 
querem, e apenas o que lhes interessa. Se as televisões não dão algo mais do que foi 
apresentado noutras plataformas vai ser um problema.” 

9 - Como podemos definir tv online ou webtv? 

Sem resposta 

2. ANDRÉS PEDRERA 
Director Técnico dos Medios Interactivos da RTVE (Madrid) - Espanha 

1 - Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 

“Principalmente, el tiempo. Se dispone de muy poco tiempo para reaccionar al mercado y 
realizar las acciones necesarias para seguir el ritmo. El resultado es, en demasiadas 
ocasiones, productos que no están suficientemente maduros. 
Agilidad. En el panorama actual, una empresa debe tener un equilibrio entre músculo 
(capacidad financiera y humana suficiente para realizar acciones exitosas), y tamaño, ya que 
el tamaño determina en gran parte la agilidad para realizar dichas acciones. 
Coste. En las circunstancias actuales, la distribución masiva de contenidos de video y audio 
es muy cara. Casi ningún modelo de negocio será sostenible a gran escala con los costes 
actuales de distribución de contenidos en internet. El usuario demanda más calidad en los 
contenidos y las redes de comunicaciones cada vez son más capaces. El problema es, ¿será 
asumible a medio/largo plazo la distribución masiva de contenidos en alta definición?. 
Conocimiento. El mundo tradicional de medios y el de nuevos medios requiere una 
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experiencia y conocimiento muy distintos desde muchos puntos de vista. Existe, por 
ejemplo, un gran desconocimiento del “ciclo de vida de las aplicaciones web” (desde cómo 
se conciben hasta cómo se desarrollan, despliegan y mantienen). Este desconocimiento 
genera, muy a menudo, errores en la evaluación de los riesgos, en la estimación de tiempos, 
etc., que a la postre generan múltiples problemas que podrían evitarse”. 

2 - Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 

Integrou a resposta na questão 1 

3 - Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 

Não respondeu 

4 - Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 
Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

“No sabría qué decir. Creo que el sector de medios está en plena reestructuración porque el 
modelo productivo no es sostenible y necesita reinventarse. La nueva realidad (desde el 
punto de vista del usuario final), hace que los medios no puedan ser lo que eras. Creo que la 
integración de redacciones en los medios se está abordando más por un problema de coste 
que por una necesidad operativa (TV y Radio llevan separados durante décadas … y hasta 
ahora no se han comenzado a integrar … no creo que sea por Internet, ni por el nuevo 
ecosistema … creo que es más por costes)”. 

5 - Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 

“Menores costes operativos; mejor aprovechamiento de los contenidos en todas las áreas; 
acciones 360º TV-Radio-Web-Móvil-Consolas-Etc que generarán servicios y productos muy 
interesantes para los usuários.” 

6 - É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 

 “Rotundamente, sí. Principalmente, la posibilidad de acceder a usuarios que no están en 
otros dispositivos. Recibir feedback directo del usuário”. 

7 - Como define o serviço público de televisão através da internet? 

“Como el medio más cercano al usuario final, ya que éste se involucra directamente. Que 
permite que el usuario decida qué quiere hacer, entre la gran oferta que se pone a su 
disposición. La posibilidad de canalizar y dar voz a las opiniones y necesidades de los 
usuários”. 

8 - Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 
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“No sabría qué decir. Creo que está todavía por encontrarse un modelo que el usuario 
entienda, acepte y en el que se sienta cómodo, y que al mismo tiempo sea un modelo 
sostenible. No sé qué forma tendrá ese modelo”. 

9 - Como podemos definir tv online ou webtv? 

“Como un contenedor de vídeo en el que el usuario puede decidir qué ver en cada momento 
… y participar en lo que vé”. 

3. CATARINA RODRIGUES 
Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

1 - Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 

“As empresas de media, por norma, resistem à mudança e reagem, umas mais timidamente 
que outras, à introdução de novas ferramentas/ideias/modelos. Esta situação pode estar 
relacionada com várias condicionantes: constrangimentos organizacionais e editoriais, falta 
de conhecimento ou simplesmente resistência à experimentação e à necessidade de alterar 
rotinas produtivas”. 

2 - Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 

“Esta questão talvez esteja relacionada por um lado, com os modelos de negócio existentes 
e por outro lado, com a ausência de uma abertura que permita seguir por caminhos que 
implicam a ruptura com os critérios estabelecidos. Em determinados casos verifica-se que o 
próprio meio ainda não encontrou o seu caminho próprio e ainda não adoptou a nova 
linguagem que lhe é exigida. Contudo, não podemos ignorar a dificuldade em introduzir 
alterações em empresas de grande dimensão”.  

3 - Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 

“De facto existe uma distância entre a teoria e a prática, mas essa não é uma característica 
específica do paradigma digital. Se olharmos para a história dos media verificamos que, de 
uma forma ou outra, sempre houve algumas reticências na apropriação de novos 
paradigmas.  
Se nos reportarmos à história recente constatamos o enorme tempo que alguns jornais 
(como por exemplo, o Diário de Notícias) demoraram a adaptar-se à Internet, onde 
unicamente colocavam o que era publicado nas versões em papel, o que é muito redutor 
tendo em conta as enormes possibilidades existentes. Para além disso, convém ainda 
lembrar que, por norma, as empresas mediáticas não são inovadoras em termos de 
tecnologias da informação, e vão seguindo exemplos de experiências realizadas noutras 
áreas e por outros actores. Veja-se o caso dos blogues e mais recentemente do Twitter. 
Contudo, é também de assinalar bons exemplos de trabalhos desenvolvidos na Web, como 
foi o dossier do Público sobre as eleições europeias: http://eleicoes2009.publico.pt (só para 

http://eleicoes2009.publico.pt/
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dar um exemplo).  

4 - Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 
Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

“A reconfiguração das redacções tem sido uma necessidade das empresas mediáticas e 
apresenta-se como uma inevitabilidade face aos desafios que se colocam. Muito se falou da 
integração das redacções do jornal The New York Times, e desde então muitos foram os 
jornais que seguiram este exemplo de integrar redacções on-line e off-line. Este caminho é 
muitas vezes sinónimo de exigências feitas aos profissionais da área na tentativa de eliminar 
distinções entre jornalistas tradicionais e jornalistas on-line. A convergência deve ser feita 
com cuidado, pois não é possível que de um dia para o outro se eliminem estas diferenças. O 
importante é que o objectivo destas alterações não seja unicamente o lucro das empresas 
esquecendo o factor qualidade e a importância do trabalho profissional.  
De salientar ainda que do novo ecossistema mediático fazem parte formas comunicacionais 
que não podem ser descuradas. Hoje constatamos que tanto o presidente dos Estados 
Unidos da América, como o candidato a uma pequena junta de freguesia no interior de 
Portugal, promovem as suas mensagens através de blogues, e têm a sua presença no Twitter 
e em redes sociais, contactando directamente com o público, o que lança reptos à actividade 
jornalística”. 

5 - Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 

“Se pensarmos na convergência entre a Web e a televisão encontramos várias vantagens 
que passam, desde logo, pela oportunidade que a Web constitui como plataforma 
privilegiada de distribuição de conteúdos, a que nenhuma operadora pode ficar alheia”. 

6 - É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 

“Sim. Para além da distribuição de conteúdos há um factor que me parece essencial e que 
diz respeito à interacção com os utilizadores. O envolvimento e participação do público 
constituem uma mais-valia. Mas para além de pensar no ecrã do computador a extensão do 
serviço público deve pensar sem demoras na distribuição de conteúdos em ecrãs ainda mais 
reduzidos como é o caso dos telemóveis, o que inevitavelmente requer uma nova 
linguagem”. 

7 - Como define o serviço público de televisão através da internet? 

“O serviço público de televisão é importante assim como é igualmente importante se for 
feito através da Internet, sendo que há vários factores a ser considerados como a qualidade 
do serviço e o seu financiamento. Um bom exemplo de um programa de serviço público que, 
no entanto, tem lugar numa estação privada é o “Nós por Cá” da SIC. 
Questões relacionadas com a informação regional são muitas vezes esquecidas e na Internet 
podem conseguir o seu espaço chegando ao público interessado, não só através dos 
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profissionais da área, mas também da participação dos utilizadores. A inclusão de blogues no 
espaço dos media (caso da RTP e da RTVE, por exemplo) constitui uma forma de 
aproximação aos cidadãos sublinhando a importância da participação. No caso de blogues 
sobre determinados espaços informativos ou outro tipo de programas, acaba por ser 
alargado o tempo que na TV é limitado, a circulação de vídeos é maior, surge a possibilidade 
de estabelecer contacto directo com o público, e a escrita atrai outro tipo de participação 
comparando, por exemplo com a possibilidade de intervir via telefone”. 

8 - Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 

“Uma TV online tem desde logo que oferecer um leque de oferta aos seus utilizadores que 
permita usufruir de todas as características possíveis na Internet. Tem que oferecer 
informação, entretenimento e possibilitar a participação”.  

9 - Como podemos definir tv online ou webtv? 

“Web TV, como o próprio nome indica, é um canal de televisão disponível on-line, que tem 
portanto características da televisão adaptadas à internet e onde a convergência entre o 
vídeo, som e texto se alia a uma maior intervenção dos utilizadores não só no processo de 
recepção dos conteúdos, mas também ao nível da distribuição. 
É de assinalar o aparecimento de Web Tv’s interessantes, normalmente associadas a uma 
região determinada ou a projectos específicos. Aqui assume especial importância o factor 
proximidade. Nos últimos tempos temos assistido ao arranque de várias Web Tv’s um pouco 
por todo o país. Não me parece que seja uma alternativa aos media em geral, ou à televisão 
em particular, mas sim um elemento complementar interessante”. 

4. EDUARDO CINTRA TORRES 
Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) – Portugal 

1 - Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 

“Depende da área principal de actividade das empresas. Se o núcleo da empresa é a 
imprensa escrita, radiofónica, etc., a tendência é para trabalhar nesse paradigma como se 
fosse "o" paradigma, o que torna difícil entrosar com o modelo comunicação pelo digital. Na 
minha opinião a sua questão pressupõe a existência de um paradigma digital. Ora, a meu 
ver, o conceito paradigma implica uma aceitação e aplicação consensuais, o que não e 
parece ser o caso. Não há, a meu ver, um paradigma digital no sentido em que não há media 
que vivam nesse paradigma. O digital originará outra forma de comunicação, entrosando o 
escrito e o audiovisual num modelo que não me parece ainda existir. Há aproximações”.  

2 - Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 

“As linguagem escrita e audiovisual são quase opostas, muito contrastantes. O ser humano 
trabalha alternadamente com a escrita ou com o audiovisual. A integração destas 
comunicações não existe, apenas existe justaposição, coexistência. A comunicação digital 
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não resolveu este problema, apenas o tornou patente”. 

3 - Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 

“Está implícito acima: redacções de quê? de um jornal? jornal escrito? então como pôr o 
cérebro a trabalhar para um conteúdo que não é escrito mas é audiovisual e escrito? 
Redacção de um media radiofónico? então como pôr o cérebro a trabalhar para outra coisa, 
para o audiovisual? E para a escrita, que não é a mesma coisa que a escrita de rádio? A 
tecnologia não resolve problemas apenas, ela cria problemas. O "paradigma digital" poderá 
ser um conceito resultante de um determinismo tecnológico, quero dizer, assume-se que a 
possibilidade de um paradigma digital - resultante de uma possibilidade técnica - é suficiente 
para criar um paradigma de linguagem humana. Quando dizemos "digital" ainda dizemos 
tecnologia, não dizemos nova forma de linguagem humana. A escrita é uma tecnologia, mas 
originou uma forma de linguagem e não só, teve consequências cognitivas e provavelmente 
físicas, ao nível do desenvolvimento do cérebro. Uma tecnologia, neste caso o digital, não se 
transforma numa linguagem apenas por existir enquanto tecnologia. 

4 - Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 
Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

“Esse é o problema: é uma inevitabilidade mas ainda é uma moda de gestão pois a realidade 
(praxis mediática e de gestão) ainda não permitiu dar o salto para provar que a moda não é 
moda, é paradigma”. 

5 - Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 

“O serviço público, assim dito, é uma de duas coisas: ou um conceito demasiado vago ou um 
conceito visceralmente político. Suponho que se usa "serviço público" para esconder a 
segunda interpretação na fluidez da primeira. Serviço público é um serviço prestado ao 
público: uma mercearia presta serviço público. Nunca uso a expressão nesta versão fluida 
pois cai-se numa utilização ferozmente política que pretende defender um certo conceito de 
serviço público escondendo o que ele realmente é. A respeito dos operadores públicos de 
serviços de comunicação social (é disso que estamos a falar), o digital tem servido para 
alargarem a sua presença um pouco à margem dos contratos de concessão e abrindo à 
publicidade, aproveitando vazios conceptuais e eventualmente legais. Não vejo quaisquer 
vantagens específicas dos operadores públicos de serviços de comunicação social excepto 
poderem recorrer à publicidade e estarem em concorrência com os operadores comerciais. 
Não vejo nada de "serviço público" nessa comunicação digital”.  

6 - É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 

“Não. Vejo esta questão como visceralmente política e como tal deve ser tratada pelo 
sistema político e pela sociedade em geral. A maior parte dos conteúdos televisivos 
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produzidos pelo aparelho de Estado (RTP) não faz sentido enquanto serviço público pago 
pelos contribuintes. Daí que a questão não é acrescentar na internet mas antes reduzir em 
geral”. 
Nenhumas. Não esqueçamos que essa "extensão" é apenas a transposição de conteúdos 
para novo ambiente tecnológico e comunicacional. Se esses conteúdos forem medíocres, 
como são na esmagadora maioria, qual o sentido de um debate fora do debate 
visceralmente político sobre o que deve ser a interferência do Estado na comunicação 
social?”.  

7 - Como define o serviço público de televisão através da internet? 

“Não aceito submeter-me a uma utilização visceralmente política mas escondida do conceito 
de "operador público de serviços de comunicação social". Estamos a falar da utilização do 
dinheiro dos contribuintes para fazer "conteúdos" através da internet? Estamos a falar da 
prestação de serviços úteis ao público, por parte de empresas ou indivíduos, através da 
internet? De uma definição à outra vai um mundo”.  

8 - Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 

“Gostava de saber...” 

9 - Como podemos definir tv online ou webtv? 

“Actualmente tv online ou webtv é um serviço de comunicação no âmbito do paradigma da 
linguagem televisiva através da internet, quer reproduzindo conteúdos produzidos para 
operadores de televisão quer reproduzindo conteúdos específicos mas cultrualmente no 
âmbito do paradigma da linguagem televisiva ou audovisual em geral”. 

5. FERNANDO ZAMITH 
Universidade Fernando Pessoa (Porto) - Portugal 

1 - Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 

“Deixando de parte a discussão sobre se estamos ou não perante um novo paradigma (tenho 
as minhas dúvidas), parece-me evidente que a generalidade das empresas de media já está 
no "digital", ou, se preferirmos, na fase/era digital. A transição decorreu sem grandes 
sobressaltos, tendo porventura sido um pouco mais complicada nas empresas de audio-
visual, devido aos custos associados à substituição de equipamentos e à necessidade de 
formação e adaptação a novas rotinas e linguagens. Mesmo numa grande empresa como a 
RTP há ainda quem continue a trabalhar com equipamento analógico, o que, em meu 
entender, se deve fundamentalmente aos custos da sua substituição por equipamento 
digital, embora admita que possa haver também casos de resistência à mudança por parte 
de alguns profissionais”. 

2 - Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 
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“As empresas mais antigas necessitam de orçamentos elevados (que muitas vezes não têm) 
para a substituição total de equipamentos. No caso dos profissionais, poderá haver algum 
receio de perda de competitividade e de qualidade e de aumento de trabalho, com a 
adaptação a novos equipamentos e a novas rotinas multi-tarefa”. 

3 - Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 

“Num campo, há um grande desconhecimento por parte de alguns teóricos de como 
funciona uma redacção no dia-a-dia e de quais são as suas funções principais. No outro 
campo, há muitos jornalistas e, sobretudo, directores e editores, que não fazem o mínimo 
esforço para compreender a era digital e para adequar os seus procedimentos aos novos 
tempos”. 

4 - Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 
Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

“O conceito de convergência tem sido utilizado em muitas acepções, o que torna difícil uma 
resposta que abranja todos elas. Atendendo a que associa o conceito de convergência ao de 
integração, vou fixar-me numa daquelas acepções. A integração/junção de redacções que 
trabalham para diferentes suportes de difusão/recepção (televisores, aparelhos de rádio, 
jornais, revistas, computadores, telemóveis) não é uma inevitabilidade nem uma moda de 
gestão. É uma possibilidade permitida pela era digital. Algumas empresas estão a integrar as 
redacções e outras não. Há simultaneamente exemplos de sucesso e de fracasso quer de 
integração quer de separação de redacções. Algumas administrações estão a forçar a 
integração de redacções (muitas vezes contra a opinião e a vontade de directores, editores e 
jornalistas) pensando, legitimamente, nas sinergias e na racionalização de recursos. Não é 
uma moda; é uma opção que nalguns casos é bem sucedida e noutros não.” 

5 - Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 

“A convergência/integração dos grupos de media, entendida no sentido que dei na resposta 
anterior, poderá significar, em muitos casos, a própria sobrevivência desses grupos. Os 
media - muito especialmente aqueles que apost(av)am no jornalismo - estão a atravessar 
momentos de grande incerteza quanto ao seu futuro. A imprensa está numa tendência 
irreversível de queda de audiência, o consumo de rádio está demasiado confinado ao 
automóvel, a televisão tem custos de produção muito elevados e a Internet está ainda há 
procura do seu modelo de negócio. A integração terá como vantagens principais a redução 
de custos e a presença em simultâneo em várias plataformas, aproveitando o potencial de 
cada uma delas. No caso das operadoras de serviço público, as vantagens são as mesmas, 
apesar de a definição de um modelo de negócio não ser, muitas vezes, a sua principal 
preocupação”. 

6 - É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 



 

566 

 

“Sim. A prestação de serviço público em mais plataformas, chegando, por isso, a mais 
gente”. 

7 - Como define o serviço público de televisão através da internet? 

Não tenho uma definição específica. Serviço público é serviço público, independentemente 
do suporte”. 

8 - Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 

“Não acho que a tv online deva afirmar a sua identidade. Acho mesmo que não deve ter 
identidade própria. Não sou nada favorável a jornais online, rádios online ou televisões 
online, mas sim a cibermeios. Os media na Internet devem ser meios (cibermeios) adequados 
às características da Internet (independentemente do eventual meio de origem) e que 
aproveitem da melhor forma possível as suas potencialidades (o que, no caso português, não 
está a acontecer, como demonstro no meu livro). Os cibermeios, globalmente, devem seguir 
os mesmos caminhos que a Internet vier a percorrer. A Internet vai estar cada vez mais em 
novos suportes e é necessária uma adaptação a cada um deles e ao uso que as pessoas farão 
deles”. 

9 - Como podemos definir tv online ou webtv? 

“Podemos definir as duas da mesma maneira: televisão através da Internet. Há, contudo, 
quem distinga as duas, definindo tv online como televisão tradicional difundida pela Internet 
e webtv como televisão nascida na Internet e difundida apenas através dela”. 

6. FRANCISCO RUI CÁDIMA 
Universidade Nova de Lisboa (Lisboa) - Portugal 

1 - Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 

Sem resposta 

2 - Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 

Sem resposta 

3 - Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 

Sem resposta 

4 - Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 
Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

Sem resposta 
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5 - Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 

Sem resposta 

6 - É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 

Sem resposta 

7 - Como define o serviço público de televisão através da internet? 

Sem resposta 

8 - Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 

Sem resposta 

9 - Como podemos definir tv online ou webtv? 

Sem resposta 

7. HÉLDER BASTOS 
Jornalista/Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Porto) - Portugal 

1 - Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 

“Uma dos principais é a financeira: muitas empresas não têm arcaboiço para porem em 
funcionamento uma produção digital integrada e, como está hoje em voga, multiplataforma. 
Para além do hardware necessário, a mudança implica a contratação de profissionais 
qualificados. Depois, há sempre resistências, sobretudo por parte daqueles que não se 
consideram preparados para o digital. Os empresários da área dos media sabem que nem 
todos os seus funcionários (jornalistas incluídos) têm a formação necessária para enfrentar 
os desafios do digital. No entanto, parecem não estar empenhados em apostar na sua 
formação. Da conjugação destes factores resulta, em muitos casos, uma fraca penetração do 
paradigma digital nas empresas ou em níveis baixos de aproveitamento das suas 
potencialidades”. 

2 - Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 

“Razões estruturais do mercado e das empresas, razões de natureza financeira, de estratégia 
empresarial e de aplicabilidade do paradigma digital”. 

3 - Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 
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“Existe, de facto, um fosso enorme entre a teoria e a realidade. Isso é sobremaneira visível 
no contexto das redacções portuguesas. Aqui, mais uma vez, o factor financeiro é crucial. 
Aquilo que, teoricamente, é hoje considerado ideal ou até, de um ponto de vista de 
estratégia empresarial, recomendável, fica muito caro. A maioria das empresas portuguesas 
não tem dimensão, até porque o mercado é pequeno, para aplicar os paradigmas digitais da 
mesma forma que o fazem um New York Times ou um The Guardian (note-se que o grosso 
da produção teórica neste campo tem origem em países anglo-saxónicos, sobretudo os 
Estados Unidos). Por arrasto, vêm outros factores, como a falta de uma estratégia informada 
por parte das empresas, fraco investimento em tecnologia e formação. Para além disso, há 
as incontornáveis resistências profissionais”. 

4 - Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 
Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

“Creio que é mais uma inevitabilidade. Vai demorar mais tempo a ser levada à prática em 
países como o nosso, onde os problemas estruturais das empresas de media são grandes, 
mas tudo leva a crer que não se trate apenas de uma moda passageira de gestão, a que 
assistimos frequentemente. Isto porque se trata de uma adaptação estrutural das empresas 
e do seu modo de funcionamento a paradigmas digitais que as ultrapassam, pois estamos a 
falar da emergência de toda uma “sociedade em rede”, permanentemente online, através 
de diversos dispositivos, cada vez mais portáteis e versáteis. Torna-se inevitável que as 
empresas se reconfigurem de modo a responder a novos hábitos de consumo, quer de 
entretenimento, quer de informação, quer ainda de publicidade” 

5 - Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 

“A principal vantagem têm que ver com o aumento da capacidade de resposta a um mundo 
em rede, no qual os modos de recepção têm as suas especificidades comparativamente com 
o mundo “analógico”, ou em átomos, como diria o Negroponte. Isto é, uma empresa de 
media convergente estará mais bem preparada para produzir conteúdos, de modo 
optimizado, para diferentes dispositivos (computadores, telemóveis, pda’s, consolas, etc.). 
Para funcionar bem no modelo convergente, as empresas têm, necessariamente, de 
preparar os seus profissionais para o trabalho no novo ecossistema, o que pode estimular o 
investimento em formação. Julgo que, no geral, não haverá grandes diferenças nas 
vantagens para operadoras privadas e para públicas. Aquelas, no entanto, podem ter mais 
flexibilidade para integrar empresas do mesmo grupo de comunicação e para reduzir 
quadros. Esta redução, vista como inevitável, é uma das principais críticas feitas à 
convergência. Os mais cépticos consideram que esta resulta numa diminuição de pessoal e 
na concentração de múltiplas tarefas num mesmo profissional, o que leva a uma diminuição 
da qualidade.”   

6 - É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 
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“Sim. O serviço público deve estar onde quer que os privados estejam. Isso é benéfico para 
um equilíbrio na oferta, pois, como sabemos, há diferenças entre público e privado. Esse 
equilíbrio é indispensável (mesmo tendo em conta as falhas que se verificam no serviço 
público) para os cidadãos que se querem bem informados”. 

7 - Como define o serviço público de televisão através da internet? 

“Essencialmente, como prolongamento do serviço público de televisão “tradicional”, com as 
devidas adaptações aos paradigmas e linguagens da Web, nomeadamente no que à 
interactividade diz respeito. Online, os cidadãos têm modos diversos de participarem. Isso 
deve ser potenciado e estimulado pelo operador público de televisão”. 

8 - Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 

“Creio que o conceito de “tv online” ainda não suficientemente claro e não está ainda 
devidamente calibrado. Para afirmar uma identidade própria, tem, por um lado, de produzir 
conteúdos de qualidade específicos para o online (não basta a simples adaptação) e, por 
outro lado, de saber adaptar-se ao ambiente Web e às múltiplas modalidades 
comunicacionais que esta implica. O simples streaming de áudio e vídeo produzido para a tv 
tradicional não é suficiente: os cibernautas não vêem tv na Web da mesma forma que o 
fazem através de um televisor”.  

9 - Como podemos definir tv online ou webtv? 

“Como referi atrás, a definição ainda está por consolidar. Em termos muito básicos, é 
televisão através de internet. Muitas empresas de televisão levam isto de tal modo à letra 
que o que fazem é quase só reutilização de conteúdos. Mas a web tv não pode limitar-se a 
isto. Talvez a resposta para muito daquilo que ela (também) deve ser se encontre em 
modelos como o YouTube”.  

8. JAVIER DIAZ NOCI 
Universidad del Pais Basco (Bilbau) - Espanha 

1 - Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 

“En mi opinión, dos factores: la resistencia de las empresas al cambio de modelo económico 
(prefieren hablar de simple crisis) y la resistencia de los profesionales a adaptarse a las 
nuevas tecnologías y las nuevas rutinas de producción”. 

2 - Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 

“Económicas, en un caso (intento de preservar el margen de beneficios) y profesionales 
(intento de mantener el actual status), por otro”. 

3 - Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
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redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 

“Me remito a lo que explica el profesor Pablo Boczkowski en su tesis doctoral, publicada en 
inglés y castellano (Digitsing the news). No podemos caer en el determinismo tecnológico sin 
más, hay quie contemplar otros factores sociales y económicos también”. 

4 - Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 
Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

“En primer lugar, creo que faltan estudios longitudinales y comparativos serios que, más allá 
del entusiasmo, nos digan qué tipo de convergencia se está haciendo, si es que se está 
haciendo algo. A falta de las conclusiones generales de un estudio de convergencia en los 
medios que estamos acabando en España, podríamos adelantar que la convergencia dista, 
hoy por hoy, mucho de ser un fenómeno generalizado”. 

5 - Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 

“Está por ver que se trata de un proceso ventajoso. Cuando las empresas lo adoptan, ahorro 
en sueldos, mejor aprovechamiento de las informaciones, posibilidad de ofrecerlas en 
diversas plataformas.” 

6 - É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 

“Sí. Un mayor acceso de la población, mayor comodidad, posibilidad de un servicio móvil de 
televisión”. 

7 - Como define o serviço público de televisão através da internet? 

“Posibilidad de acceder a la señal de televisión a través de una dirección IP (IPTV)”. 

8 - Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 

“Poder ofrecer una calidad y resolución de imagen igual a la de la televisión; y poderse ver 
en dispositivos móviles”. 

9 - Como podemos definir tv online ou webtv? 

“Prefiero IPTV”. 

9. JOÃO CANAVILHAS 
Universidade da Beira Interior (Covilhã) - Portugal 

1 - Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 
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“Inicialmente, a maior condicionante à introdução do paradigma digital foi a questão 
financeira: os equipamentos eram muito caros e as empresas não vislumbravam vantagens 
imediatas na reconversão tecnológica. Com a redução progressiva dos preços dos 
equipamentos o obstáculo foi ultrapassado e actualmente sobram dois níveis de problemas.  
O primeiro está relacionado com a ausência de directrizes claras sobre os procedimentos a 
adoptar em consequência da digitalização. O processo de produção noticiosa, as funções dos 
vários intervenientes e a própria linguagem jornalística sofreram grandes alterações sem 
que as empresas tivessem preparado os seus recursos humanos para as mudanças. Por isso, 
o processo tem sido lento e recheado de equívocos, com implicações imediatas na estrutura 
de custos das empresas. O segundo problema é a resistência de alguns profissionais às 
alterações decorrentes da digitalização, nomeadamente o facto de o jornalista ser agora um 
profissional multitarefa e multiplataforma. É algo que não agrada aos jornalistas, sobretudo 
aos mais velhos.” 

2 - Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 

“No caso da falta de directrizes, o problema é a distância que existe entre o mundo 
empresarial e o mundo académico: as empresas deveriam ter procurado as escolas de 
Comunicação/Jornalismo com o intuito de encontrarem soluções para os novos desafios 
decorrentes do digital, mas acharam que as indicações fornecidas pelos fabricantes seriam 
suficientes.  O resultado final está à vista: sabem muito sobre a utilização dos equipamentos, 
mas pouco sobre a sua integração nas rotinas de produção de forma a maximizarem as 
vantagens dos equipamentos. Já a resistência dos profissionais é um fenómeno que tem 
vindo a desaparecer devido ao ingresso de jovens nas redacções e à “rendição” dos mais 
conservadores às vantagens do digital. 

3 - Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 

“Basta olharmos para a história do ensino do jornalismo em Portugal para se perceber a 
razão que explica esta distância. Só em 1926 se começou a falar do ensino do jornalismo em 
Portugal, e foram precisos 53 anos para que abrisse o primeiro curso superior de 
Comunicação Social. Ao longo deste período houve um conflito permanente entre os 
defensores de que a profissão se aprende na tarimba e os que preferiam a formação dentro 
do sistema de ensino. Esta divergência manteve-se até ao início do século XXI, e só o 
ingresso dos licenciados nas redacções atenuou este conflito geracional”. 

4 - Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 
Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

“A convergência por integração, e não por acumulação, é uma inevitabilidade. Num primeiro 
momento falou-se muito em integração, mas na verdade tratava-se apenas de juntar meios, 
pessoas e conteúdos num mesmo espaço. Esta convergência espacial limitava-se a acumular 
elementos sem conseguir rentabilizar os meios disponíveis. Era como juntar meio litro de 
água com meio litro de azeite: é verdade que estão reunidos na garrafa,  mas continuam 
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fisicamente separados. A convergência por integração é diferente, pois existem 
preocupações relacionadas com a melhoria de todo processo de produção de notícias, não 
só em termos de rentabilização de recursos, mas sobretudo no que diz respeito à melhoria 
do produto final, a verdadeira mais-valia do processo”. 

5 - Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 

“As vantagens são as que referi na resposta anterior: em primeiro lugar, a rentabilização de 
recursos humanos,   equipamentos e espaços. Em segundo lugar, a melhoria significativa do 
produto final em cada um dos meios. Por fim, destacar ainda a possibilidade de produzir 
conteúdos multimediáticos de alto valor acrescentado como resultado do contributo dos 
vários meios do grupo. Este tipo de produtos deve ter como destino final a distribuição para 
web e telemóveis, os dois suportes do futuro.” 

6 - É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 

“Mais do que favorável, acho que é uma obrigação das empresas que têm a concessão do 
serviço público. Diria mesmo que, pelas próprias características, a web é um meio de 
excelência para a prestação desse serviço”.  
Há pelos menos três grandes vantagens: a) fazer chegar os conteúdos a todo o mundo com 
custos muito baixos; b) divulgar a cultura e a língua portuguesas, podendo mesmo funcionar 
como um canal comercial para distribuição de produtos culturais, como filmes, livros, CDs, 
etc.; c) estabelecer relações bidireccionais duradouras com os utilizadores, explorando 
correctamente a interactividade”.  

7 - Como define o serviço público de televisão através da internet? 

“Exactamente nos mesmos termos em que é definido para a Televisão por via hertziana”. 

8 - Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 

“As televisões online têm sido apenas ... online: são televisões tradicionais que usam a web 
como mero canal de distribuição. Aliás, foi o que aconteceu também com os jornais. Para 
afirmar uma identidade própria, a televisão na web deverá assumir-se como uma webtv, 
explorando as características próprias do meio. 
Como disse antes, uma das grandes vantagens é a interactividade. A televisão tradicional 
sabe o valor da interactividade e por isso inclui nas suas grelhas vários programas em que o 
telespectador é convidado a participar via telefone ou e-mail. É um claro exemplo da 
“remediação” referida por Bolter & Grusin, mas em sentido contrário. A webtv deve explorar 
este recurso que faz parte da sua própria natureza, pois os programas podem integrar as 
ferramentas necessárias ao desenvolvimento de um processo de interacção com 
telespectador. 
Outra forma da webtv se afirmar é através da oferta de uma grelha de programação 
personalizável, uma televisão on-demand destinada a todos os públicos, mas disponibilizada 
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apenas num canal. Enquanto as televisões tradicionais multiplicam a sua presença em canais 
temáticos e estão permanentemente mergulhados em guerras de programação nos horários 
nobres, a webtv pode oferecer, em simultâneo, vários programas que respondem a 
diferentes necessidades dos utilizadores. Na webtv não há horário nobre, há conveniências e 
interesses dos utilizadores, independentemente da hora. 
Por fim, referir ainda que a proximidade é outra das características que a webtv pode 
explorar. É mais uma forma simples de segmentar o mercado, criando espaço para 
conteúdos oriundos de diferentes locais conseguirem igual visibilidade”. 

9 - Como podemos definir tv online ou webtv? 

“Uma televisão a qualquer a hora, em qualquer local e para todos os públicos. Em suma, 
uma televisão sem constrangimentos”. 

10. JOSÉ LUIS ORIHUELA 
Universidade de Navarra (Pamplona) - Espanha 

1 - Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 

El principal obstáculo que enfrentan los medios tradicionales para adoptar el nuevo 
paradigma digital es de tipo cultural: cambiar el modo de entenderlo todo (profesión, 
negocio, medio, información y la audiencia). 

2 - Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 

La resistencia al cambio originada en la vieja "cultura organizacional" es un mecanismo de 
defensa que funciona a corto plazo pero que a largo plazo es suicida. 

3 - Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 

La distancia entre la tecnología disponible, los discursos sobre ella y las aplicaciones 
prácticas son cada vez mayores debido a la velocidad del proceso de innovación en el ámbito 
de las tecnologías de la información. Los discursos siempre llegan tarde y las aplicaciones no 
colman las expectativas generadas por la tecnología. 

4 - Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 
Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

El único proceso inevitable es el cambio: los medios tienen que cambiar para sobrevivir. El 
modo de cambiar es diferente según el tipo de empresa, de cultura organizacional y de 
mercado en el que se opere. No hay fórmulas mágicas. 

5 - Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 
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La gran ventaja de la convergencia, cuando se aplica correctamente, es que mejora la 
eficacia de las organizaciones.  

6 - É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 

La televisión, como todos los medios, tienen necesariamente que aprovechar cada nueva 
opción tecnológica que le permita llegar de manera más eficaz a sus usuarios. 
En el caso de los medios electrónicos, como la radio y la TV, la distribución de contenidos 
mediante internet, permite la separación de la emisión del consumo, lo que se traduce en 
mayor libertad de los usuarios para conformar su menú audiovisual. 

7 - Como define o serviço público de televisão através da internet? 

“Marca + online (por ejemplo, Deutsche Welle Online): es la vieja marca en el nuevo entorno, 
haciendo más eficazmente lo de siempre, pero también haciendo cosas nuevas.” 

8 - Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 

“De momento el modelo más exitoso de TV online está siendo YouTube, aunque no se 
parezca en casi nada a lo que hasta ahora entendíamos que era una TV”. 

9 - Como podemos definir tv online ou webtv? 

“Webcasting” 

11. JOSEP LLUÍS MICÓ SANZ 
Universidade Blanquerna – URL (Barcelona) - Espanha 

1 - Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 

“En general, hay que vencer algunas resistencias por parte de empleados que no quieren 
asumir más competencias (por el mismo dinero que antes). Además, a menudo esta 
novedad exige una reorganización de la estructura de la empresa y los flujos de trabajo”.  

2 - Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 

“Sin duda, las razones que impulsan a los editores y empresarios a llevar a cabo esta 
transformación son económicas. Gracias a esta modificación, se puede producir lo mismo 
pero con menos gastos”. 

3 - Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 

“Me temo que escasean los autores que, antes de desarrollar grandes teorías favorables a la 
tecnología digital, hayan trabajado en una redacción. Además, es fácil dejarse impresionar 
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por determinadas novedades tecnológicas, sin analizarlas en profundidad y sin prever los 
problemas que pueden comportar”. 

4 - Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 
Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

“Aunque no existe un modelo único y universal, la convergencia no es una moda pasajera. 
Ha venido para quedarse porque, de hecho, siempre estuvo ahí, aunque ahora se le llame de 
otro modo. En el pasado había periodistas polivalentes, contenidos que se vehiculaban a 
través de diversos soportes, etc. Eso es convergencia, y no es nuevo. Como permite ahorrar, 
es oportuno, tanto ahora como en el futuro”. 

5 - Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 

“Además del ahorro, como he indicado anteriormente, la convergencia posibilita unificar 
criterios y lineas editoriales. Además, si se plantea correctamente y se ofrece cursos de 
formación adecuados para los trabajadores, los periodistas pueden acabar teniendo más 
control sobre sus producciones. Todo ello, sin embargo, no debería desembocar en la 
explotación laboral.” 

6 - É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 

“Sí, no tengo ningún inconveniente al respecto. En cualquier caso, esta es una vía 
complementaria al servicio convencional, ya que, por ahora, la penetración de internet no es 
comparable a la de la televisión tradicional, sea analógica o TDT. Las ventajas son las propias 
de la plataforma: se puede pasar del audiovisual al hipermedia. Además, desaparecen 
muchos de los condicionantes técnicos o legales (por licencias y permisos de emisión, por 
ejemplo). Con respecto a la explotación de este negocio, por ahora, los anunciantes no ven 
con los mismos ojos a la televisión que a la red (prefieren la primera). Como ejemplo de todo 
ello, le recomiendo que consulte la web del Diari de Barcelona, una televisión pública por 
internet con una fórmula muy interesante (es propiedad del Ayuntamiento de Barcelona)”. 

7 - Como define o serviço público de televisão através da internet? 

“Se trata de la difusión de contenidos audiovisuales e hipermedia a través de la red a cargo 
de una entidad pública que desea o no tiene más remedio que seguir esta vía para llegar a su 
audiência”. 

8 - Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 

“Pues, en principio, adecuarse a la plataforma. Un televisor no es lo mismo que internet. Ni 
por funcionamiento ni por posibilidades. Por lo tanto, cada plataforma reclama un lenguaje y 
un modo de expresión propio (por horario, elementos y recursos, etc.)”. 
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9 - Como podemos definir tv online ou webtv? 

“Como la difusión de un servicio audiovisual a través de la red. Lo que sucede es que, 
precisamente por descansar sobre un nuevo medio, a la televisión tradicional se le añaden 
características de internet: hipertextualidad, multimedia, interacción/interactividad, 
memoria, etc. Para muchos autores, no hay que confundir denominaciones como televisión 
por internet, televisión a la carta, TVIP, etc.”.  

12. JOSÉ MANUEL PAQUETE DE OLIVEIRA 
Provedor do Telespectador da RTP (Lisboa) - Portugal 

1 - Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 

“Como sempre sou levado a pensar que os principais bloqueios/condicionantes são de 
natureza cultural. Ou seja: Normalmente nestas circunstâncias vêm ao de cima múltiplos 
factores do chamado fenómeno de resistência cultural. É certo que, por um lado, e tendo em 
conta o panorama geral das nossas empresas, há factores de ordem financeira e económica. 
Escasseiam os estudos em ordem a um planeamento racionalizado para implementar a 
substituição do paradigma. Pelo lado dos actores intervenientes no processo, os 
profissionais, há condicionantes que correspondem aos diferentes grupos etários e aos 
diversos graus de formação. Há os «fidelizados» ao paradigma tradicional, renitentes à 
inovação. Alguns até têm a noção que o paradigma digital altera a função. Refiro-me a 
alguns profissionais que entendem serem mais íntegros os processos tradicionais. Parece-
me, contudo, que esta posição acontece com maior predominância na imprensa. 
Portanto, são razões culturais, financeiras, económicas. Estas agravam-se em períodos de 
crise e de forte instabilidade no sector. 

2 - Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 

Integrou a resposta na questão 1 

3 - Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 

“É comum em tantos outros campos serem grandes as diferenças entre as teorias e as 
práticas. Mas no caso concreto, julgo a resposta poder cruzar-se com a dada anteriormente. 
Ou seja escasseia o investimento nas remodelações tecnológicas, na formação adequada e 
no planeamento”. 

4 - Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 
Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

“Parece-me dever-se a uma certa inevitabilidade. O paradigma digital impõe-se e alastra 
neste campo. A gestão, parece-me, terá de ser adquirir um determinado processo de 
adequação para que essa convergência e integração não «empobreça» os diversificados 
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produtos que o «novo ecossistema mediático» pode fornecer, realizando de forma racional 
essa mesma integração”.  

5 - Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 

“As vantagens terão de ser, sobretudo, aquelas que derivam de um «comboio em marcha» 
que não pode ser parado e de possibilitar dar respostas contextualizadas com uma 
modernização actualizada, aproveitando as suas virtualidades e oferecendo os serviços de 
modo adequado aos tempos. Pode-se discutir a continuidade de existência de operadoras de 
serviço público, por outras razões ou por outros imperativos. Mas a continuarem a existirem 
não podem fugir desta actualização”.  

6 - É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 

“Pelos argumentos anteriormente invocados, sou. Se a Internet é a nova forma social 
inventada, não faz sentido serviço público sem utilização da INTERNET. As vantagens 
parecem óbvias. Estar no mundo, hoje, é estar na Internet. Um serviço público 
enclausurado, fora desta extensão, nunca poderá ser verdadeiramente público. E como tal 
deverá estender-se em todas as plataformas”. 

7 - Como define o serviço público de televisão através da internet? 

“Esta é outra questão. Terá de se assumir como serviço público: No campo da informação 
oferecendo o máximo de informações, fidedignas, com rigor, veracidade, sem 
enfeudamentos a qualquer poder político, financeiro, económico. No campo dos outros 
produtos, oferecer conteúdos alternativos, bem seleccionados, com preocupações de 
responder à diversidade cultural e política dos cidadãos e com objectivos bem claros no 
campo da formação e educação”. 

8 - Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 

“Porventura «reinventar-se» no próprio meio e como «dispositivo» digital na forma e no 
conteúdo. Um erro, em especial, nos «media» tem sido operar uma transposição para o 
novo modelo, decalcando processos e formas tradicionais. Por outro lado, no campo da 
informação, e também dos outros conteúdos alternativos, credibilizar-se pelos métodos, 
pelo rigor, e pela qualidade”. 

9 - Como podemos definir tv online ou webtv? 

“É óbvio que há distinção tecnológica, mas a diferença terá de resultar mais pelos usos 
favorecidos e pelos utilizadores”. 
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13. LUÍS PINHEIRO 
Coordenador de Projectos dos Medios Interactivos da RTVE (Madrid) - Espanha 

1 - Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 

“Em parte, a falta de agilidade em adaptar-se a novos paradigmas inerentes à comunicação 
e, por outro lado, a incompreensão do significado da mudança: o poder de gerar e controlar 
a distribuição de conteúdos em geral e de informação em particular deixou de estar 
centralizado nuns poucos "nós" da rede para estar potencialmente em cada um dos seus 
pontos. A tecnologia, além disso, introduziu importantes mudanças a nível dos modelos de 
negócio que sustenta(va)m as empresas de média, que não reagiram devidamente - nem em 
tempo nem em forma - na adaptação e equilíbrio de ditos modelos.” 

2 - Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 

Integrou a resposta na questão 1 

3 - Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 

“Em todos os campos da investigação o tempo que transcorre desde a aceitação de uma 
teoria à sua concretizaçao pode ser longo. Talvez se possa explicar pelo ritmo a que se 
mudam formas de trabalho, culturas, mentalidades, modelos de negócio, etc., na aplicação 
dessas teorias. O factor geracional também pode ter um papel.” 

4 - Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 
Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

“Se por convergência se entende 'concentração' de empresas e grupos mediáticos, não acho 
que se trate de uma moda e só considero que seja 'inevitável' no sentido em que faz parte 
da própria dinâmica do mercado”. 

5 - Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 

Não respondeu 

6 - É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 

“A definição de "serviço público" está longe de ser consensual e está sujeita a critérios 
subjectivos de adaptação e interpretação. Mas, pelo carácter aberto, distribuído e não linear 
da Internet, é o meio perfeito para incluir todos os públicos. No caso das radio-televisões 
públicas, dado que foram financiadas pelos contribuintes durante décadas e detêm um 
património muito importante da consciência colectiva, têm se não a obrigação pelo menos a 
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responsabilidade de pôr à disposição da cidadania os seus arquivos - e o mundo online é o 
que melhor se adapta, a todos os níveis, a esta necessidade”.  

7 - Como define o serviço público de televisão através da internet? 

“Ou integrando formas activas de participação em programas de debate. Ou dando ao 
'receptor' ferramentas efectivas e eficazes que o transformem em 'emissor' (desde 
manipular a grelha de programação a contribuir com conteúdos).”  

8 - Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 

“Mais conteúdos, melhores interfaces e mais e melhores ferramentas de interacção e 
participação, sem esquecer o layer de 'social media'. 
Do ponto de vista externo, a reforma completa dos conceitos de propriedade intelectual, 
direitos de autor e dos modelos de negócio construídos à sua volta é de suma importância 
para a sua consolidação.” 

9 - Como podemos definir tv online ou webtv? 

“As suas características são o que melhor a define: aberta, participativa, interactiva, 
multiplataforma e social”. 

14. PEDRO JORGE BRAUMANN 
Instituto Politécnico de Lisboa (Lisboa) - Portugal 

1 - Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 

“Adaptação à mudança, quadro jurídico europeu e nacional, financiamento e direitos”. 

2 - Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 

“Dificuldades em mudar para o novo paradigma digital e de consumo de conteúdos; 
limitações ao desenvolvimento de novos serviços de média por parte dos operadores 
públicos; dificuldades de financiamento de novas actividades; controlo de direitos”.  

3 - Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 

“Dificuldades de adaptação face à mudança, algum envelhecimento de certas redacções, 
etc.” 

4 - Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 
Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

”Inevitável, já que estamos a evoluir para novos modelos de negócio e de consumo”. 
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5 - Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 

“Aumento da escala e da dimensão, nova capacidade competitiva, melhor aproveitamento 
em distribuição multiplataforma, etc..” 

6 - É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 

“Sim. A tendência de evolução de um serviço público de televisão ou de rádio para um 
serviço público global de média é vital para alargar a capacidade dos operadores públicos e a 
sua própria sobrevivência a prazo”. 

7 - Como define o serviço público de televisão através da internet? 

“Todos os média tradicionais serão futuramente novos média. Os média tradicionais tendem 
a transformar-se em média digitais e convergentes, capazes de integrar todas as formas dos 
média existentes e de os assimilar, combinando todos os níveis e modelos de comunicação 
social e todos os modos de difusão de conteúdos”. 

8 - Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 

“Adaptação dos públicos, credibilidade, desenvolvimento das redes de nova geração, etc.”.  

9 - Como podemos definir tv online ou webtv? 

Sem resposta 

15. RAMON SALAVERRÍA 
Universiddade de Navarra (Pamplona) - Espanha 

1 - Quais as principais condicionantes/bloqueios à introdução do paradigma digital nas 
empresas de media? 

“Para responder a esta pregunta es preciso explicar en primer lugar qué se entiende por 
"paradigma digital". Para que no haya dudas, aclararé que por tal entiendo un modelo 
logístico, económico y de gestión que tiene en cuenta las tecnologías digitales como 
fundamento esencial de todas las decisiones. A partir de esta definición, pienso que hay 
distintas razones que dificultan la implantación del paradigma digital en las empresas 
periodísticas. Quizá las más importantes sean dos: una económica y otra profesional. El 
condicionante económico afecta al plano empresarial, y tiene que ver con la dificultad de 
esas compañías para alcanzar en el mundo digital los umbrales de rentabilidad a los que 
estaban acostumbrados en sus negocios tradicionales analógicos. El condicionante 
profesional, por su parte, afecta específicamente a los periodistas, y se traduce en una 
marcada resistencia cultural a los cambios en los procesos de producción. Por regla general, 
en los últimos años los periodistas han demostrado tener poca voluntad de aprendizaje de 
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las nuevas tecnologías y una marcada aversión a la mudanza de sus rutinas profesionales”. 

2 - Quais as razões que, no seu entender, justificam tais condicionantes? 

“La resistencia económica por parte de las empresas periodísticas es, en parte, lógica. No en 
vano, intentan mantener lo máximo posible un modelo de negocio que les era mucho más 
lucrativo en el pasado. Debemos lamentar, no obstante, la falta de visión estratégica que 
han tenido los directivos de esas empresas, pues desaprovecharon los tiempos de bonanza 
económica de esas empresas para tomar medidas de cambio y ahora, apremiados por un 
entorno económico muy complicado, han comenzado a tomar esas decisiones más por 
necesidad que por convencimiento.Menos explicación tiene, si cabe, la resistencia al cambio 
por parte de los periodistas. En su caso, las tecnologías digitales son instrumentos que, 
adecuadamente empleados, permiten realizar mejor las tareas de investigación, elaboración 
y difusión de los contenidos periodísticos. Sin embargo, los periodistas han preferido 
continuar ligados a moldes de trabajo tradicionales”. 

3 - Como justifica a distância existente entre o campo das teorias e o da realidade das 
redacções no que diz respeito à apropriação do paradigma digital? 

“Pienso que entre los teóricos impera un criterio donde el máximo valor es la calidad del 
contenido. En cambio, en las empresas --y las redacciones son en realidad los 
departamentos de contenidos de ellas-- impera un criterio basado esencialmente en el 
beneficio económico y en los intereses políticos e ideológicos. A partir de esa diversidad de 
principios, a los teóricos les preocupa sobre todo cómo se puede hacer un trabajo 
periodístico mejor; en cambio, a las empresas les interesa fundamentalmente hacer un 
producto lo más rentable posible”. 

4 - Os fenómenos de convergência e integração vincam o novo ecossistema mediático. 
Trata-se de uma inevitabilidade ou uma moda da gestão? 

“La convergencia multimedia es inevitable, entre otras razones porque el público, gracias a 
los dispositivos digitales de consumo de contenidos, ha cambiado y en la actualidad 
demanda información en cualquier lugar y en cualquier formato. Las empresas periodísticas 
tienen el imperativo logístico de atender a esa demanda. Ahora bien, que la convergencia 
sea inevitable no significa que la integración de redacciones lo sea. La primera es un 
ecosistema tecnológico, la segunda es una solución discrecional para la producción de 
contenidos. Integrar las redacciones es sólo una fórmula, entre muchas otras, para producir 
contenidos en el paradigma de la comunicación multiplataforma. Continuando con lo 
señalado más arriba, da la sensación una vez más que ciertas empresas periodísticas están 
implementando proyectos de integración de redacciones no tanto porque el resultado 
editorial vaya a ser mejor, sino porque este modelo de producción les resulta más barato. De 
nuevo, la lógica economicista pesa más que la lógica de la calidad en los contenidos”. 

5 - Quais as vantagens que perspectiva para a convergência e integração dos grupos de 
media, e em particular, para as operadoras de serviço público? 
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“Un modelo integrado de producción de contenidos periodísticos permite generar 
contenidos multiplataforma con mayor sencillez,  y facilita asimismo la coordinación de las 
coberturas informativas entre distintos medios de una misma empresa. Esto se aplica tanto 
a las empresas privadas como a las de servicio público; no creo que existan grandes 
diferencias entre unas y otras, en este sentido.” 
 

6 - É favorável à extensão do serviço público de televisão através do dispositivo internet? 
Em caso afirmativo, quais as vantagens que identifica? 

“Absolutamente. Internet se ha convertido en una plataforma universal de comunicación 
social. En este sentido, pienso que así como se acepta el papel del servicio público en el 
medio televisivo, también se puede aceptar del mismo modo en internet. En las democracias 
occidentales, el papel del servicio público de radio y televisión tradicionalmente se ha 
entendido como complementario de los medios privados. Considero que esa misma lógica 
debería primar a la hora de determinar los contenidos que esos entes públicos deben 
ofrecer en internet. En este sentido, pienso que los contenidos informativos, los culturales y 
los que muestran al exterior la imagen de un territorio deben ser esencialmente los pilares 
informativos de estos grupos. También puede emplearse internet como una excelente 
plataforma para la formación; no sólo en idiomas, sino en múltiples contenidos y áreas. La 
BBC es, sin duda, el ejemplo más evidente de esto. 
Asimismo, pienso que los sitios web públicos deberían ofrecer un servicio informativo 
accesible a los disminuidos físicos o psíquicos, pues con frecuencia los sitios web comerciales 
olvidan las necesidades y circunstancias de estos segmentos desfavorecidos de la 
población”. 

7 - Como define o serviço público de televisão através da internet? 

“Lo definiría como aquel servicio de contenidos textuales y audiovisuales producido por un 
organismo público, que se pone al alcance de los internautas a través de una plataforma 
web de acceso libre, gratuito y tecnológicamente accesible, y que se centra en la difusión de 
contenidos informativos y culturales, con carácter complementario a los medios 
comerciales”. 

8 - Quais os caminhos que a tv online tem de percorrer para afirmar a sua identidade? 

“El medio televisivo se enfrenta a dos desafíos principales en internet. Por un lado, hallar un 
modelo de negocio alternativo al sistema de concesiones administrativas de frecuencias de 
emisión, en un entorno como la web donde potencialmente cualquiera puede convertirse en 
emisor de contenidos audiovisuales. Por otro lado, se enfrenta al desafío de desarrollar una 
nueva narrativa audiovisual adaptada a las características y circunstancias de la 
comunicación hipertextual, multimedia e interactiva que caracteriza a la red”. 

9 - Como podemos definir tv online ou webtv? 

“Entiendo por "TV online" o "web tv" aquel medio dedicado prioritariamente a la difusión de 
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contenidos audiovisuales propios y que emplea la World Wide Web como plataforma 
prioritaria de distribución”. 
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ANEXO 12 

CAMPANHA PUBLICITÁRIA DO JORNAL “I” 

 

CAMPANHA PUBLICITÁRIA DO JORNAL “I” – 2009 (Maio) 

“I 
Num instante tudo muda” 
Suporte – mupi vertical 
Maio-2009 

 

“I 
Num instante tudo muda” 
Suporte – mupi vertical 
Maio-2009 

 

Convenço-me que cada vez sei menos. 
Não me entendo com o mundo porque falamos 
línguas diferentes. Anda depressa demais para mim. 
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Para o meu ritmo, para o meu tempo. 
Fico passado com o que leio e o que li já é passado. 
Sei que os tempos são outros e são assim. Eu é que 
não.  
Não consigo perceber, não consigo acompanhar. Sinto 
que não quero ler, não quero saber, não quero mais. 
Desligo dos jornais. 
 
E num instante tudo muda 
 
Chegou o seu novo diário.  
Descubra-o numa banca ou em ionline.pt 
I num instante tudo muda 
 
Spot rádio – 30” 
Maio-2009 

Qual foi o instante que mudou a sua vida? 
Inum instante tudo muda 
 
Spot televisão - teaser  
Maio-2009 
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ANEXO 13 

DESCRITORES DO NÍVEL DE CONVERGÊNCIA OU INTEGRAÇÃO DAS REDACÇÕES 

(Adaptado de Carvajal e Avilés, 2008) 

 

DESCRIPTOR RTP RTVE 
Estrutura física: 
As redacções estão integradas num edifício 

Não Não 

Estrutura física: 
Existem redacções separadas ou apenas uma? 

Separadas Separadas 

Enfoque do Projecto: 
Existe apenas convergência na empresa, apenas nas redacções ou ambas?  

Existe Coordenação e 
Comunicação 

Existe Coordenação e 
comunicação 

Estratégia: 
A convergência é um objectivo ou uma ferramenta? 

Objectivo Objectivo 

Implantação: 
Trata-se de um processo a curto, médio ou longo prazo? 

Sem previsão 2012 

Implantação: 
Trata-se de um processo que se impõe da direcção ou implanta-se de 
forma directa em toda a equipa? 

S/R S/R 

Comunicação: 
Houve discussão aberta com os jornalistas sobre a estratégia de 
convergência? Houve uma adequada gestão da mudança na redacção?  

S/R S/R 

Direcção da redacção: 
Quem está presente: 
 
Quem dirige/coordena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que se discute: 
 
 
 
 
Quem distribui o trabalho (Trabalho interno/reportagem) 

 
Coordenadores da Redacção 
Principal da RTP 
 
Alexandre Brito, Chefe da 
Redacção Multimédia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A planificação da 
actualidade informativa 
imediata, médio e longo 
prazo. 
 
Direcção e Coordenação 

 
Directores e Coordenadores 
 
Rosalia Lloret Directora de 
Meios Interactivos – 
 
Ricardo Villa 
Director de Informação e 
Conteúdos 
 
Andres Pedrera 
Director de Tecnologia 
 
Francisco Asensi 
Director de 
Desenvolvimento e Negocio 
 
Luís Pinheiro 
Coordenador de Projectos 
da RTVE.ES 
Outros? 
 
A planificação da 
actualidade informativa 
imediata, médio e longo 
prazo. 
 
Direcção e Coordenação 

Relação conteúdo/suporte: 
Considera que o conteúdo é primordial e o suporte secundário ou o 
contrário? Ou na tomada de decisão ambos são importantes? 

Ambos Ambos 

Cultura profissional: 
Há uma única cultura jornalística ou cada media possui a sua própria 
cultural de trabalho? 

Embora haja diferenças, no 
entanto, existe uma cultura 
que é a de serviço público. 

Sim, existem as bases 
comuns do jornalismo 

Prioridades na difusão: 
Existe alguma indicação expressa para dar prioridade ao online na difusão 

Não existe nenhuma 
indicação expressa 

Não existe nenhuma 
indicação expressa 
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da informação? 

Fluxo informativo: 
O fluxo informativo é coordenado a partir de uma mesa central ou 
depende dos editores multimédia? 
 
Distribuição das mesas de decisão: (Distribuição das secretárias) 

 
Não 

 
 

A Redacção Multimédia está 
concentrada num espaço 

único 

 
Não 

 
 

Os Meios Interactivos estão 
concentrados num espaço 

únicos (um piso) 

Fluxo informativo: 
Fomenta-se a colaboração entre os jornalistas com os dos restantes 
suportes ou não? 

Pontualmente, ao nível da 
reportagem 

Sim, em especial os 
correspondentes 

Fluxo informativo: 
O processo de convergência traduziu-se na criação de novos perfis 
profissionais? 

 
Não se adapta 

 
Não se adapta 

Sistemas de gestão do conteúdo: 
Existe um sistema de apoio à gestão comum para todos os suportes? 
Qual? 

Sim 
Intranet 

Sim 
Intranet 

Divisão do trabalho: 
Existe uma distinção clara no trabalho de redacção entre os que cobrem a 
informação, os que elaboram conteúdos e os que dos distribuem? 

Não 
 

Não 

Equipas: 
Quantidade de profissionais 
 
Funções: 

 
7
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Jornalistas 

 
170 
 
Jornalistas (50), técnicos 
(116)  e administrativos (4) 

Colaboração com meios da holding/consórcio 
Televisão 
Rádio 
Agências de informação 
Outro: 

 
RTP 
RDP 

Lusa Agência de Notícias 

 
RTVE 
RNE 

EFE – cliente 

A polivalência multimédia é uma condição sinequanon para a cobertura 
informativa? 

Sim Sim 

Nível de polivalência: 
Qual a percentagem de jornalistas polivalentes (mais do que um suporte)?  

Maioria Maioria 

Formação em polivalência: 
A empresa oferece formação para aquisição de competências em 
polivalência multimédia? 

Sim, através do Centro de 
Formação 

Sim, através da IORTV 

Remuneração por polivalência multimédia: 
Os jornalistas que trabalham em mais do que um suporte recebem algum 
tipo de compensação económica, profissional ou outra? Qual? 

Não Não 

Meios técnicos envolvidos 
 
Vídeo online: 
 
O vídeo como suporte online é produzido na redacção ou procede 
principalmente de produção externa? 
 
Quantidade de Computadores: 
Tipo de Sistema Operativo (Windows, MAC ou Linux ): 
Programas utilizados : (ver lista 1) 
Características técnicas da rede 
Servidor: 
Velocidade da Net (intranet e internet): 
 
Telemóvel: 
Câmara de filmar: 
Máquina fotográfica: 

 
 
 
 

Interno 
 
? 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Interno 
 
 
150 
Windows e Mac 
 
 
1 gigabit, 100 Mbits 
 
 
- 
5 
5 

Atitude dos jornalistas: 
Como reagiram perante o processo de convergência e integração das 
redacções? 

S/R S/R 

Atitude dos jornalistas S/R S/R 
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 A Redacção Multimédia conta com o apoio do Gabinete Multimédia na elaboração de peças gráficas para 
ilustrar o trabalho no portal 
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Que tipo de interacção se estabelece com o usuário no plano do 
jornalismo cidadão? 

 

Como se processa a interacção com os usuários na co-construção da 
notícia/conteúdos? 

S/R S/R 

O sistema permite comentários às notícias do site? Que uso se dá aos 
comentários? 

Sim Não 

Que aplicativos colaborativos estão associados ao portal? Ver grelha Ver grelha 

De que modo são rentabilizadas as redes sociais? ? ? 

Recursos humanos na redacção: 
Face ao processo de convergência nas redacções o número de jornalistas 
aumentou, desceu ou manteve-se? 

Desceu Subiu 

Turnos 
Manhã 
 
 
Tarde 
 
 
Noite 
 
Madrugada 

 
07:00 – 14:00 
08.00 – 15:30 
 
14:30 – 22:00 
 
22:00 – 07:00 
 
      … - 07:00 

 
06:30 – 14:30 
 
 
12.30 – 15.00, 16.00, ... 
 
00:00 – 07:00 
 
 
     … – 07:00 

Avaliação do trabalho 
Quem realiza: 
Com quem: 
 
Quando: 
 
 
 

 
 
 
? 
? 
? 

 
Chefes de Equipa 
Chefes de Equipa 
Às segundas-feiras num 
encontro informal. 
Às quintas-feiras durante 
uma reunião: avaliação e 
planificação do trabalho 

Transferência de turno 
Quem realiza: 
Com quem: 

 
? 
? 

 
Chefes de Equipa 
Chefes de Equipa 

Picos de maior consulta (descrever as horas) 
Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã  
Tarde 

 
Manha 
Tarde 

Concorrência (mecanismos de observação) 
Rádio 
Televisão 
Jornais 
Online 
Satélite 
Outros 

X 
X 
X 
X 
 

Através de uma aplicação 
informática são 
radiografados alguns sites 
de referência

98
 e 

disponibilizados nos 
televisores da redacção 

 
Lista 1 - PROGRAMAS DE APOIO - Assinalar com X os programados existentes 

IMAGEM RTP RTVE 

Tratamento de Imagem - Adobe Photoshop  Sim 

Desenho Vectorial - Adobe Illustrator | Freehand (descontinuado - porque a Adobe 
comprou a Macromedia) | Corel Draw (para maus designers) 

 
Todos excepto 

Corel Draw 

Paginação - Adobe InDesign e QuarkXpress  Não 

Criação de sites web - Adobe Dreamweaver  Não 

Criação de Animações e conteúdos Interactivos/web/cd roms/etc  - Adobe Flash  Sim 

VÍDEO   

Adobe Premiere CS4  Sim 

Apple Final Cut Pro  Brevemente 

Apple Final Cut Express  Sim 

Avid  Sim 

Sony Vegas  Não 

Canon Edius Pro  Não 

Pinneacle Studio  Não 
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Nero  Sim 

Ashampoo  Não 

Windows movie maker  Não 

Apple imovie  Não 

Adobe After Effects  Brevemente 

3dMax  Não 

ÁUDIO   

Pro Tools  Não 

Adobe Soundbooth  Não 

Apple Logic  Não 

Sony Sound Forge  Não 

Nero  Não 

Ashampoo  Não 

Apple Garage Band  Não 

Audacity  Não 

 

 

 


