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A GRANDE REPORTAGEM NO CONTEXTO INFORMATIVO SIC 

 

VANESSA ALEXANDRA FRANCISCO COLAÇO 

 

 

RESUMO 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: grande reportagem, jornalismo de investigação, SIC  

 

Os telespectadores querem ver grandes reportagens? Como evoluíram as 
audiências da Grande Reportagem SIC? É este o produto premium da estação? Terá este 
formato um investimento e continuidade garantidas? Estas são algumas das questões 
formuladas e às quais se procurou dar resposta neste Relatório de Estágio. Neste 
trabalho traça-se o perfil do programa Grande Reportagem SIC, clarificando a linha 
editorial que lhe serviu de base, procurando perceber as suas dinâmicas e passando em 
revista momentos importantes da sua evolução. A componente empírica assume um 
lugar de destaque, tendo sido analisadas mais de 200 grandes reportagens que 
permitiram tirar importantes conclusões, perceber tendências e corroborar teorias. A 
reflexão levada a cabo pretende contribuir para a clarificação e sistematização de um 
capítulo importante no jornalismo televisivo português, em especial no jornalismo de 
investigação.  
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INTRODUÇÃO 

 

O fim do monopólio do serviço público de televisão começou a esboçar-se em 1991 

pela mão do então primeiro-ministro Cavaco Silva, que lançou o primeiro concurso público 

para a concessão de dois canais privados. "Assistia-se, então, na Europa a um movimento 

de abertura do serviço de televisão a canais privados e Portugal tinha também que 

acompanhar essa mudança tão importante para a modernização do país", explica o 

agora Presidente da República numa entrevista a Felisbela Lopes. (Lopes, 2012) Portugal 

vivia há 16 anos em democracia e há cinco que fazia parte da Comunidade Económica 

Europeia. Havia uma avidez de informação relativamente a muitos assuntos 

relacionados com a adesão de Portugal a esta comunidade internacional e o espaço 

público precisava de mais locais de debate, de maior pluralidade e mais inputs para a 

formação de opiniões. Era tempo de alterar a Constituição e permitir a entrada em cena 

de novos agentes sociais. O percurso dos meios de comunicação e do jornalismo estão 

intrinsecamente ligados à história política e social de um país, uma vez que o jornalismo 

sempre se identificou com o papel de atividade contrapoder e desde os primórdios foi 

uma atividade encarada como um en garde frente ao poder político, esgrimida ao sabor 

das lutas a travar no seio das sociedades.  

A 6 de outubro de 1992 nasceu a SIC, o primeiro canal privado português, que se 

pautava por critérios comerciais na programação e por um jornalismo proativo na 

maneira de fazer informação. Almejava-se "um jornalismo mais independente, mais 

irreverente, feito com gente mais jovem, mais atrevida e, sobretudo, focando assuntos 

que normalmente não eram tratados em televisão", explica Francisco Pinto Balsemão. 

(Lopes, 2012) O caminho que a SIC haveria de percorrer para se tornar uma referência 

nacional no capítulo da informação ficou marcado por um programa que surgiria quatro 

anos depois do arranque das emissões, com o impulso de Emídio Rangel. O programa 

em causa é a Grande Reportagem SIC, que surgiu em 1996, e cujo nome, no sentido mais 

lato, se refere a um género onde o jornalismo televisivo atinge o seu esplendor. Sob o 

signo da insubordinação e do jornalismo de investigação, a Grande Reportagem SIC 

surgiu para promover a reflexão e esclarecimento sobre problemáticas e assuntos tabus 
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na comunicação social. É sobre este programa, a sua evolução e o estatuto que atingiu 

no contexto informativo SIC que se debruça este relatório de estágio.  

O género GR e a figura do jornalista contador de estórias despertaram interesse e 

tornaram-se alvo de grande atenção durante a minha formação académica. Primeiro 

pela possibilidade de dar maior profundidade aos temas ou acontecimentos neste tipo 

de narrativa, exaltando a vertente pedagógica do jornalismo, depois pela componente 

humana, que surge nestes trabalhos de forma bastante saliente, e também pela 

preponderância da imagem. O acompanhamento de vários programas de GR feitos por 

televisões portuguesas e estrangeiras fez surgir várias questões e curiosidades acerca 

desta vertente do jornalismo mais ligada à investigação e com um impacto social 

vincado. A vontade de perceber as dinâmicas de produção e de saber como as coisas 

acontecem no terreno levou-me a fazer um estágio curricular na estação de Carnaxide. 

A passagem pela redação da SIC permitiu explorar o tema, com especial incidência sobre 

o programa Grande Reportagem SIC, ajudou a moldar as formas de abordagem da 

temática e permitiu o acesso a dados para a elaboração da análise empírica, na qual se 

baseia este trabalho. O primeiro capítulo reflete essa experiência de estágio e em que 

medida foi determinante para a perceção das lógicas de trabalho e especificidades de 

uma redação de televisão.   

No segundo capítulo procurámos fixar alguns conceitos relacionados com a 

linguagem televisiva, os pontos de contacto e disrupção nos diferentes géneros 

jornalísticos, reservando um lugar de destaque à GR. Sendo este género o objeto de 

estudo deste trabalho levámos a análise para águas mais profundas abordando os seus 

prós e contras, assim como as malquerenças e benquerenças que despoleta. Neste 

capítulo, procuramos ainda definir o conceito de jornalismo de investigação, que 

estabelece com a GR uma relação estreita em diversas ocasiões.    

O terceiro capítulo explora a génese do programa, o seu perfil, a evolução, o 

processo de produção, a equipa e o feedback dos espectadores. Procurámos explicar a 

filosofia seguida pelo programa e a linha editorial da qual brotou, assim como clarificar 

as diversas fases que atravessou ao longo dos seus 15 anos de existência. Para passar 

em revista a história do programa Grande Reportagem SIC foram essenciais as 
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declarações de alguns jornalistas ligados ao programa, contando com o contributo da 

coordenadora e do ex-coordenador do programa, Cândida Pinto e Daniel Cruzeiro, assim 

como do atual diretor de informação da estação, Alcides Vieira.  

Transformar informação em conhecimento é o título do quarto capítulo, onde se 

reflete sobre a escolha e hierarquia dos valores-notícia associados ao programa e se 

inicia uma análise empírica que pretende auxiliar a reflexão sobre o género e o 

programa. O cruzamento de dados fornecidos pela estação relativos às audiências no 

período de 2006 a 2013 e a análise de conteúdo de 237 GR permitiram chegar a 

conclusões valiosas e corroborar teorias previamente estabelecidas. O relatório de 

estágio apresentado distingue-se pelo facto de permitir traçar o perfil do programa, 

tendo por base uma análise empírica, 18 anos após o início do programa (sendo que 

houve uma interrupção de quatro anos). 

 A abordagem do impacto social e nos media, visada no quinto capítulo fornece 

dados sobre o como e o porquê da Grande Reportagem SIC se ter tornado o produto 

informativo premium da estação e, ao mesmo tempo, uma referência no panorama 

jornalístico nacional.   

No sexto capítulo procurámos responder à questão: os telespectadores querem ver 

Grandes Reportagens? A análise das audiências permite-nos perceber a tendência e 

corroborar algumas teorias nesse âmbito. Neste ponto, não poderíamos deixar de 

abordar a problemática da fragmentação das audiências que preocupa e mobiliza os 

“donos da informação televisiva”, que começam a voltar as suas atenções para o online.   

Partimos, assim, para a análise com uma breve exposição da experiência de estágio 

na redação da SIC e SIC Notícias, assinalada por uma crise política que marcou a 

sociedade portuguesa e, de modo muito especial, uma jovem estagiária que acabava de 

entrar na editoria de política. 
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1. Estágio curricular 

 

A redação da SIC recebe anualmente vários grupos de estagiários vindos de 

diferentes universidades e politécnicos do país para estágios curriculares com duração 

de um a seis meses. Este relatório é o resultado do estágio efetuado na SIC entre 

fevereiro e agosto de 2013. 

Nos estágios de seis meses a formação inicia-se numa de três secções: Agenda, 

SIC Online ou no apoio ao programa Opinião Pública. Nestas secções existem funções 

estipuladas para os estagiários que começam a familiarizar-se com a linguagem, as 

técnicas, os espaços e as dinâmicas. A minha trajetória teve início na Agenda onde os 

estagiários se ocupavam do atendimento telefónico, da triagem de casos que possam 

ser alvo de reportagem, do agendamento e confirmação de eventos e reportagens. A 

agenda é formada por uma equipa de quatro profissionais, apoiados por dois 

estagiários.  

 É recomendável que cada aluno fique pelo menos dois meses com cada equipa 

e siga o seu percurso na redação consoante os seus objetivos e disponibilidade das 

editorias, que não suportam, por norma, mais de dois estagiários. Na redação da SIC, 

recentemente reestruturada, existem cinco editorias: Economia, Sociedade, Política, 

Desporto e Cultura. Existem também equipas associadas aos jornais da SIC e SIC 

Notícias. 

Numa segunda fase do estágio é feita a integração na redação, onde os 

estagiários trabalham em regime de full-time, com horários variáveis, incluindo ao fim 

de semana e feriados. A Edição do Meio-dia da SIC Notícias foi a segunda secção por 

onde passei. Sendo um dos primeiros momentos informativos, a chamada Edição do 

Meio-dia engloba a equipa que produz o noticiário das 10h e vive muito das informações 

que chegam das agências noticiosas como a Reuters, Associated France-Press e, claro, 

da Agência Lusa. A partir dos feeds de informação e das imagens que chegam das 

agências, o estagiário produz offs (notícias breves cujo texto é lido pelo pivô em estúdio 

e acompanhado por um bloco de imagens) e Talking Heads (notícias breves com um lead 
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que é lido pelo pivô, seguido de uma declaração em vídeo que não deve exceder os 60 

segundos).  

Alimentar os jornais da SIC Notícias durante as madrugadas é também tarefa dos 

estagiários e uma ótima escola para aqueles que ainda não iniciaram o contacto com os 

programas de edição. Durante duas semanas, cada estagiário fica no apoio ao pivô dos 

jornais da madrugada e produz offs e Talking Heads com o seu acompanhamento e 

supervisão. Caso seja necessário sair em reportagem durante a madrugada é o 

estagiário quem garante a cobertura noticiosa.   

Em junho de 2013 juntei-me à equipa da editoria de política. Acabou por tornar-

se uma experiência muito gratificante pelos acontecimentos que tiveram lugar. A crise 

política que teve início a 2 de julho com a demissão do então ministro das Finanças, Vítor 

Gaspar, abalou a habitual acalmia das redações na chamada silly season. Sucederam-se 

semanas de muita agitação e um clima de incerteza. Horas de espera, dezenas de 

diretos, tardes em conferências de imprensa com o primeiro-ministro, com o Presidente 

da República, com os partidos e com os parceiros sociais. Ao acompanhar os vários 

membros da editoria nesta quase-novela política pude perceber como o jornalista se 

move no espaço público, como lida com os momentos de maior tensão, a importância 

do trabalho em equipa e algumas das subtilezas na relação com as fontes.  

No entanto, a travessia por um momento delicado na vida política nacional 

acabou por limitar as oportunidades de iniciar a produção de notícias de forma mais 

independente. As saídas em reportagem resultavam em meros exercícios. O objetivo 

era elaborar uma peça com base nas informações recolhidas no local e partilhadas pelo 

jornalista, seleção de soundbites e imagens. A correção desse exercício era depois feita 

com o jornalista ou com a editora de política.  

Após quatro meses de estágio e algumas experiências no terreno entrei para a 

Edição de Fim de semana, coordenada por Maria João Ruela. A escolha deste último 

destino prendeu-se com o facto de esta ser a edição onde os estagiários têm mais 

oportunidades de ir para o terreno, devido ao facto da equipa de jornalistas ao serviço 

durante o fim de semana ser bastante reduzida e por haver maior espaço nestes jornais 

para notícias mais leves (soft news), que podem ser feitas por estagiários e preparadas 



6 
 

antecipadamente. A semana de trabalho iniciava à quarta-feira com a produção e saída 

em reportagem para a cobertura de temas previamente aprovados pela coordenadora. 

Ao fim de semana o estagiário ocupa-se da cobertura de acontecimentos na ordem do 

dia e recolhe material para as peças dos jornalistas. 

A passagem pelas várias editorias permitiu-me ter uma perspetiva mais alargada 

sobre o caminho que a informação percorre dentro da redação até se tornar um produto 

acabado e permitiu-me também estar em contacto com fontes diversificadas, sejam elas 

agências de notícias, políticos ou cidadãos comuns. Os diferentes meios de comunicação 

de massas desenvolvem as suas especificidades narrativas e trabalham a informação de 

forma distinta. No capítulo seguinte procuramos clarificar as especificidades da 

linguagem televisiva e sistematizar os principais géneros jornalísticos.      
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2. Linguagem televisiva 

 

Walter Benjamin, Theodor Adorno e Max Horkheimer foram os primeiros a estudar 

as dinâmicas dos meios de comunicação social num contexto capitalista. Na corrente a 

que se deu o nome de Escola de Frankfurt1, Adorno e Horkheimer viam a televisão – que 

entendiam como uma simbiose entre a rádio e o cinema – como parte integrante da 

indústria cultural, ou seja, do movimento de agregação dos consumidores, que visa a 

adaptação dos produtos ao consumo de massas acabando por determinar gostos e 

antecipar desejos. (Adorno, Horkheimer, 1990). Benjamin atribui duas funções 

essenciais às obras de arte, categoria na qual a produção televisiva se inclui, que são: 

expor e consolidar a ordem das coisas e, em simultâneo, criticá-la. (Benjamin, 1990) A 

indústria cultural televisiva tem um papel de destaque nas sociedades modernas 

enquanto meio de comunicação de massas, disseminador de cultura e formador de 

identidades.  

Para cumprir a sua função, a televisão desenvolveu uma linguagem própria no que 

toca ao jornalismo. A rádio anuncia, a televisão mostra e a imprensa explica 2 é a frase 

que espelha da forma mais rápida e sucinta as diferenças entre os três meios de 

comunicação. O texto é o elemento comum e mutável, assumindo diferentes formas e 

graus de importância consoante o meio. Em televisão, as imagens impõem-se e 

remetem o texto à função de legenda construtiva.3 Para não sucumbir à subjetividade, 

a imagem socorre-se do texto para lhe fixar o sentido e eliminar o ruído. Escrever para 

as imagens é a primeira e mais importante lição no jornalismo televisivo e consiste em 

escrever/dizer apenas o que não pode ser “dito” através de imagens e o suficiente para 

ligar e contextualizar pedaços de realidade a que queremos dar sentido. Visionar, 

selecionar e escrever. Deve ser esta a fórmula criativa de qualquer reportagem televisiva 

                                                           
1 Escola de Frankfurt designa um grupo de pensadores e cientistas que, nos anos 20, desenvolveram uma 
teoria crítica da sociedade, estudando e disseminando expressões como ‘indústria cultural’ e ‘cultura de 
massas’. Perceber a agregação da classe operária pelo sistema e o controlo crescente exercido pelas 
sociedades capitalistas eram alguns dos objetos de estudo desta corrente.      
2 Expressão consagrada, de autor desconhecido, que procura espelhar as diferenças entre os três meios 
de comunicação de massas.   
3 Expressão referida pelo professor e jornalista Pedro Coelho. 
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de modo a evitar redundâncias narrativas e a produzir informação com a concisão e 

objetividade pretendidas.  

2.1. Géneros jornalísticos 

 

A informação televisiva é feita com recurso a vários géneros jornalísticos, 

utilizados de acordo com a relevância da notícia, a informação disponível ou o formato 

do programa. Atualmente, os telejornais são o habitat dos vários géneros nas televisões 

generalistas. Ao longo dos anos as grelhas de programação foram-se alterando e os 

programas de debate, entrevista, comentário desportivo, entre outros, migraram para 

os canais por cabo, SIC Notícias e TVI 24, de tal forma que os programas de informação, 

para além do telejornal, acabaram por desaparecer por completo. Junto do diretor de 

informação da SIC, Alcides Vieira, procurámos clarificar os motivos do desaparecimento 

desses programas e das alterações na configuração dos telejornais.   

Verificou-se que os hábitos dos portugueses se traduziram numa 

aceitação e uma fidelização grande da informação entre as 20h00 e as 21h30. Os 

públicos encontraram na televisão um período privilegiado para serem 

informados e a televisão adaptou-se a esses hábitos. (…) As televisões, ao 

alargarem o tempo de duração dos jornais, acabaram por abarcar um conjunto 

de géneros jornalísticos que estavam antes autonomizados e a informação 

passou a estar concentrada no super prime-time. (Alcides Vieira) 4  

Segundo o relatório publicado pela ERC, onde é analisada a duração dos 

noticiários das três estações de canal aberto em 2007, podemos perceber que o 

Telejornal, da RTP1, tem uma duração não superior a uma hora, enquanto na SIC e na 

TVI os noticiários têm uma duração superior a uma hora. Dos três canais, a SIC era o que 

emitia noticiários mais longos, com uma duração média de uma hora e oito minutos. 

(ERC, 2007) Nestes sete anos, os telejornais continuaram a aumentar o seu tempo de 

duração e na SIC o JN tem, atualmente, cerca de uma hora e trinta minutos.   

                                                           
4 Excerto da entrevista realizada ao diretor de informação da SIC no âmbito deste trabalho. Doravante, as 
citações das entrevistas feitas aos diversos jornalistas serão referenciadas com o nome do mesmo. A lista 
de entrevistas realizadas poderá ser consultada no Anexo 1.     
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As televisões generalistas foram crescendo neste modelo de telejornais longos 

sem que se possa afirmar, sem margem para dúvida, se foram as televisões que 

responderam à propensão dos espectadores ou os espectadores que responderam ao 

estímulo das televisões. O certo é que nos canais privados os telejornais passaram a ser 

espaços de informação alargados e o espaço de vivência dos diversos géneros 

jornalísticos. Por serem os únicos formatos informativos, os telejornais também 

ganharam maior peso enquanto caracterizadores da identidade da estação e enquanto 

produto de referência, com maior responsabilidade ao nível da captação de audiência e 

investimento. Os géneros jornalísticos televisivos podem ser distribuídos em cinco 

categorias principais: peça, entrevista, debate, reportagem e grande reportagem.  

 

2.1.1. Peça 

 

A notícia é um bloco informativo que satisfaz a necessidade e o direito que o 

cidadão tem de ser informado. A peça, conceito utilizado em televisão para definir o 

equivalente ao género notícia em imprensa, trata temas da atualidade num bloco 

constituído por imagens e voz off, introduzido por um lead. As imagens podem ser 

ilustrativas ou do próprio acontecimento. Este formato é utilizado para tratar temas que 

não exigem grande aprofundamento e cujo objetivo é essencialmente dar a conhecer. 

Tratam-se de blocos relativamente curtos, que não devem exceder o 1’30, e construídos 

segundo o modelo pirâmide invertida. O lead ou pivô (na linguagem televisiva) é lido 

pelo apresentador do jornal e deve responder às perguntas Quando, Onde, Porquê e 

Como. A peça tem também uma espécie de título, na forma de frase principal 5. As frases 

secundárias vão surgindo ao longo da peça com informações complementares.  

Em termos de produção, a peça é feita com recursos técnicos básicos e 

normalmente por apenas uma pessoa. Por norma, hoje em dia, é o jornalista que faz 

todo esse trabalho: visiona as imagens, constrói o texto, grava a voz e monta o bloco. 

                                                           
5 Frase que surge em primeiro lugar no oráculo e assume a função de título, mantendo-se visível 
durante toda a peça como forma de contextualizar o espectador sobre o assunto tratado.  
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2.1.2. Entrevista 

 

A entrevista é uma fonte essencial de matéria-prima para a elaboração de 

qualquer trabalho e utilizada para a recolha de informações na primeira pessoa.  

Enquanto género estabelecido, a entrevista pergunta-resposta coloca em 

evidência a relação entrevistador/entrevistado e exige o domínio de uma série de 

técnicas. A entrevista pergunta-resposta é utilizada somente em situações em que o 

acontecimento ou a personalidade em questão o justificam. No entanto, existem dois 

tipos de entrevista: a entrevista factual, justificada pela relevância do acontecimento e 

centrada nele, e a entrevista enfática, em que o foco é o próprio entrevistado. (UTAD, 

2007) 

Também o tema abordado contribui para a definição deste género jornalístico. 

Algumas entrevistas impõem-se pelo imediatismo, quando se tratam de acontecimentos 

de última hora sobre os quais se procura obter mais informação desta forma. Existem 

também as chamadas entrevistas feature que têm um fator de interesse permanente, 

como as entrevistas a altas figuras do estado, ministros, primeiro-ministro ou assuntos 

como o estado da nação, da saúde ou educação. A entrevista, seja ela gravada ou em 

direto, tem a vantagem em relação a outros géneros de “fazer emergir uma informação, 

esclarece-la e mediatizá-la num curto espaço de tempo” (Jespers, 1998).  

A entrevista também fornece ao espectador uma série de elementos não-verbais 

que contêm informação preciosa. As reações, as expressões faciais, o tom de voz, o 

vestuário, todos estes elementos têm influência na forma como o espectador recebe a 

mensagem e podem causar empatia, confiança ou sentimentos contrários.  

 

2.1.3. Debate 

  

Género televisivo que promove a discussão sobre um determinado tema com 

duas partes que defendem ideias opostas, tendo um jornalista como mediador. O 

número de intervenientes é uma característica identificativa e diferenciadora do debate, 
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que deve ter pelo menos três elementos. O formato mesa-redonda é um dos mais 

utilizados em televisão, principalmente em programas de desporto e política.  

Jean-Jacques Jespers, professor da Universidade Livre de Bruxelas, vice-

presidente da Faculdade de Jornalismo na mesma instituição, estudioso e autor de 

vários artigos e obras sobre os media, autor do livro Jornalismo Televisivo: princípios e 

métodos com prefácio de José Manuel Barata-Feyo, deu um importante contributo para 

o estudo e sistematização dos géneros jornalísticos em televisão.  

Sobre o debate, o autor definiu o género e distinguiu quatro tipologias:    

1 – Ágora: vários temas são abordados, evidenciando a pluralidade e as diferentes 

perspetivas sobre o mesmo assunto. 

2- Tribunal: a discussão centra-se num tema controverso colocando em confronto duas 

partes, pessoas ou grupos, introduzindo elementos que representam de forma 

simbólica os existentes num tribunal (acusação, defesa, testemunhas, especialistas, 

jurados e juiz). 

3 – Audição (Hearing): uma pessoa ou um grupo são confrontados com factos e 

questões, ao estilo fogo-cruzado.  

4 – Duelo: frente-a-frente entre duas pessoas ou grupos que defendem o seu ponto de 

vista sobre vários temas. Estilo muito utilizado em debates políticos em época de 

eleições.  

 

2.1.4. Reportagem 

 

Nas redações de televisão, a palavra “reportagem” é utilizada muitas vezes como 

sinónimo de recolha de imagens e declarações in loco, em contraposição às peças feitas 

com base em informações que chegam à redação através das agências e imagens de 

arquivo, que são muitas vezes suficientes para noticiar algo. Em sentido restrito, quando 

falamos de reportagem, falamos de um estilo que conquistou o estatuto de género 

nobre do jornalismo por mergulhar nos acontecimentos de uma forma que a notícia não 
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faz, mais profunda e exaustivamente. Jacinto Godinho, grande repórter da RTP e 

investigador, debruçou-se sobre a reportagem televisiva numa das suas mais recentes 

obras onde elabora um conceito que ajuda a definir este género.     

O re-portar televisivo é composto, sobretudo, por um conjunto de 

princípios fundamentais que visam proporcionar uma experiência do 

acontecimento através do dispositivo da montagem possibilitando pelas “novas 

imagens” e, acrescento, pelos “novos sons”. O “re-portar” ativa uma “ligação” às 

realidades diferente do “noticiar” (telejornal), do “interpretar” (comentário), do 

“opinar” (crítica) e do “testemunhar” (entrevista). (Godinho, 2011)  

Explica-nos que, ao contrário do que acontecia no passado, a reportagem é o 

exercício de “regressar lá”, voltar ao local dos acontecimentos geradores de notícias 

para verificar os factos, obter reações e saber mais, proporcionando ao espectador uma 

experiência nova, uma viagem. (Godinho, 2011) Nessa viagem, o jornalista assume-se 

como guia e torna-se testemunha dos acontecimentos, o que aumenta a veracidade do 

relato. No contexto SIC, podemos verificar que os formatos de reportagem que 

ganharam espaço e investimento nos últimos anos, como Perdidos e Achados ou 

Reportagem Especial, seguiram precisamente essa linha de “regressar lá”. 

Voz e imagens são elementos estruturantes da reportagem e, como foi referido 

anteriormente, o texto/voz deve render-se às imagens que assumem as rédeas da 

narrativa. O género reportagem é mais exigente que os géneros anteriores do ponto de 

vista da “gramática das imagens”6, construindo uma realidade e estabelecendo-se como 

elemento central da produção de sentidos. A reportagem carece de regras fixas e é 

recorrente ver-se alguns dos géneros acima descritos a serem misturados nela, o que 

não a prejudica, desde que o foco seja a proximidade com o real e o proporcionar da tal 

viagem, o re-portar. (Godinho, 2011) 

 

                                                           
6 O conceito de gramática das imagens é definido por Jacinto Godinho como a “composição (montagem) 
através de operadores de ligação próprios (enquadramento, plano, cut), que permite à reportagem dispor 
de “uma linguagem autossuficiente na construção de uma rede simbólica na experiência.” (Godinho, 
2011)  
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2.2. Grande reportagem  

 

Surge com o objetivo de suprir algumas carências na informação televisiva e alargar 

a experiência didática e emocional da reportagem. Para isso, a GR recorre a várias 

técnicas e processos de produção próprios. A jornalista Cândida Pinto foi uma das 

entrevistadas no âmbito deste trabalho e reforça as diferenças entre géneros.   

Uma grande reportagem não é uma reportagem grande, são coisas 

completamente diferentes. Não se trata de uma pequena reportagem com mais 

tempo. Tem que ser estruturada de outra maneira, ser pensada de outra maneira. 

(Cândida Pinto) 

Jespers defende que a GR deve fazer referência ao maior número de aspetos 

relacionados com o tema ou fenómeno em causa e que o seu processo de realização 

assenta em três regras essenciais:    

1- referência a um lugar único: de fácil identificação através dos elementos 

integrantes da GR, como um bairro, um hospital, uma cidade, etc; 

2- estar balizada no tempo (um dia, uma semana, um mês, etc.); 

3- ter um número restrito de personagens.  

Interpretar os acontecimentos sem fazer juízos de valor, correlacioná-los e explorá-

los, tudo isto se resume a saber contar uma estória. Neste saber, importa desde logo 

sublinhar o que distingue os jornalistas que cobrem os assuntos na ordem do dia e os 

grandes repórteres. Se os primeiros negam contar histórias, os segundos fazem delas a 

sua pedra angular.  

“(…) Dizer que uma notícia é uma «estória» não é de modo algum rebaixar a 

notícia, nem acusá-la de ser fictícia. Melhor, alerta-os para o facto da notícia, 

como todos os documentos públicos, ser uma realidade construída possuidora da 

sua própria validade interna.” (Tuchman, 1976/1993)  
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Um tema ou fenómeno assume o estatuto de estória perante o jornalista quando 

ele encontra factos de interesse público7, que são novos ou carecem de clarificação, e 

identifica as personagens que permitem contá-la.  

Muitas das técnicas utilizadas para contar estórias advêm da ficção, 

nomeadamente do romance, configurando aquilo que Tom Wolfe chamou de New 

Journalism, nos anos 60, agora consagrado de uma forma mais generalista no conceito 

de storytelling. Esta forma de trabalhar a reportagem aproxima-a da literatura, 

recorrendo a elementos como livros, poemas, contos, entre outros, e foi preconizada 

por grandes nomes do jornalismo como Truman Capote, Gabriel Garcia Márquez e 

jornalistas e escritores portugueses como José Rodrigues dos Santos ou Miguel Sousa 

Tavares, este último jornalista e diretor da extinta revista Grande Reportagem (1984 – 

2005). A GR em televisão foi beber destas influências, como forma de adornar um 

conteúdo informativo longo dando-lhe maior fluência, dinamismo e incrementando a 

estética narrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Interesse público – o conceito de interesse público é utilizado em várias disciplinas referindo-se 
genericamente à noção de “bem geral”, enraizado no conceito platónico de “bem”. No jornalismo, o 
interesse público é entendido como aquilo que influiu, positiva ou negativamente, na vida da maioria ou 
grande parte dos cidadãos e, por isso, deve ser alvo de tratamento noticioso para que se torne do 
conhecimento público.      
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2.2.1. Prós e contras   

 

É caro fazer jornalismo de investigação. É caro fazer grande reportagem. É este 

o pensamento que predomina nas redações, sejam ou não de televisão. A tendência 

para o desinvestimento no jornalismo de investigação, que serve muitas vezes de base 

à GR, impera entre as chefias e surge por vários motivos pragmáticos 8: 

Custos: Manter um jornalista fora da rotina de produção diária, dedicado 

exclusivamente a uma matéria, tem custos elevados. Existe ainda um risco associado, 

pois é preciso investigar para saber se efetivamente existe uma história para contar, 

factos que a sustentem e ter acesso a eles, o que nem sempre se verifica. 

Morosidade: quanto mais completa e complexa for a investigação, mais tempo e mais 

recursos exigirá. 

Apoio ao jornalista: poderá exigir o recurso a peritos que confirmem as interpretações 

do jornalista, o que pode significar mais despesa. 

Interesses: a investigação colide não raras vezes com interesses de amigos, anunciantes, 

patrões, etc., o que ao nível comercial e da manutenção de certas relações não é 

desejável. 

Processos judiciais: estes trabalhos podem dar origem a processos, que só por si já são 

um incómodo para a empresa, e que ao culminarem numa condenação, representam 

custos avultados em indemnizações e eventuais problemas de gestão financeira.  

Mas de quem é o prejuízo quando não se criam condições para se fazer 

jornalismo de investigação? O cidadão sai prejudicado e os interesses particulares saem 

beneficiados. E como o dever do jornalista é ser leal ao seu leitor, ouvinte ou 

telespectador, é o jornalista, mais do que o órgão para o qual trabalha, o responsável 

por esse prejuízo. O jornalismo de investigação é fundamental para garantir o direito à 

informação, promover a memória social, assegurar a liberdade de expressão, 

                                                           
8 Conceitos referidos na conferência "Jornalismo de Investigação: um olhar sobre as questões políticas e 
sociais da atualidade", no ISCSP, a 8 de maio de 2013, com intervenções dos jornalistas Susana André 
(SIC), José António Cerejo (Público), Joaquim Vieira (Diretor do Observatório de Imprensa) e Nuno Castilho 
Matos (Diretor de Informação da Media Capital). 
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constituindo-se como um garante da democracia. Apesar do reconhecimento da 

qualidade dos trabalhos de investigação, do prestígio que conferem ao órgão e da 

frequente resposta positiva das audiências com uma boa adesão à GR, a verdade é que 

muitos destes trabalhos acontecem por determinação e empenho do jornalista na busca 

pela verdade. O jornalista que ouve um “não”, mas que continua a acreditar naquela 

história e, por isso, empreende a sua própria investigação até reunir elementos que a 

tornem atrativa aos olhos de quem decide avançar com um trabalho. E é essencialmente 

o espírito de missão que permite levar a cabo as investigações mais espinhosas. O 

jornalismo de investigação não é apenas um produto, mas um serviço, e é esse serviço 

que torna os cidadãos mais fortes e melhores. (Hunter, 2013)  

Jacinto Godinho dedicou a sua tese de doutoramento ao programa Grande 

Reportagem da RTP, intitulada Genealogias da reportagem, onde analisa o ADN deste 

programa emitido entre 1981 e 1984. O ano de 1982 foi aquele em que a Grande 

Reportagem teve menos emissões e já nessa altura foi necessária a “vontade da 

pequena redação (cinco jornalistas) em lutar com todos os meios contra a extinção da 

GR” (Godinho, 2004). Foi com o recurso a grandes entrevistas, reportagens feitas 

coletivamente e a longas peças feitas com imagens de arquivo que a Grande 

Reportagem RTP resistiu à intempérie de 82 e pôde mais tarde reassumir a sua 

verdadeira identidade. Mérito, em grande parte, do coordenador José Manuel Barata-

Feyo. Nessa altura, as reportagens estavam muito voltadas para assuntos internacionais, 

mas o interesse pelos conflitos nos antigos territórios coloniais, que eram abordados até 

por programas de reportagem em outros países, começaram a suscitar ligações a 

Portugal. A GR Dossier Timor marcou uma mudança de foco na Grande Reportagem RTP 

que passou a incidir mais em Portugal. O número de GR que exploravam assuntos 

Portugueses era crescente, e em 1983 tornaram-se predominantes. Até que, em abril 

de 1984, explica Jacinto Godinho, o programa foi interrompido do dia para a noite. 

(Godinho, 2004) 

O fim da GR interrompeu várias investigações e reportagens, algumas 

delas sobre temas delicados (escutas telefónicas, e outras que os autores ainda 

não quiseram revelar), o que faz suspeitar que o terramoto originado em volta 
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da reportagem sobre a UNITA foi apenas uma amostra do que estaria para vir. 

(Godinho, 2004). 

Numa fase de extrema instabilidade na televisão pública, mudavam-se as chefias, 

as vontades e os interesses. A Grande Reportagem RTP, com determinação para 

investigar e já naquela altura com sentido de confrontação em relação aos poderes 

instituídos, começou a criar algum desconforto e acabou por sucumbir.   

 

2.3. Jornalismo de investigação  

 

Na GR o jornalista veste muitas vezes a pele de investigador. É neste género que 

se cumpre o conceito de jornalismo de investigação, uma conceção que não reúne 

consensos. A investigação deve fazer parte de toda a prática jornalística e daí a 

dificuldade de muitos autores e jornalistas conceberem o chamado jornalismo de 

investigação. Discordâncias à parte, referimo-nos a este conceito como a vertente do 

jornalismo que se dedica à exploração em profundidade de factos ou fenómenos de 

interesse público, que estão ou são ocultados e que determinadas entidades se 

esforçam por manter longe da esfera pública.  

Foi o caso Watergate e o exemplo de determinação dos jornalistas do 

Washington Post que criou a aderência entre o conceito e a realidade. A linha do 

jornalismo watchdog9 viria a prosperar e vários jornalistas “cães de guarda da 

sociedade” haveriam de brotar daí em diante, incentivados pela desconfiança face a 

uma classe política e a um sistema pouco transparente.   

O jornalismo de investigação e a GR encontram-se e completam-se, na medida 

em que o primeiro fornece o método e o segundo a forma. Têm em comum os objetivos 

- apurar e clarificar acontecimentos, formar e contribuir para a formação de opiniões 

                                                           
9 Jornalismo watchdog – o jornalismo “cão de guarda” é um dos mais estudados nas teorias da 
comunicação. Tendo por base a ideia do cão amigo e fiel ao homem, procura estabelecer-se uma analogia 
com a relação jornalismo/sociedade, considerando os jornalistas como protetores atentos dos cidadãos, 
e da sociedade em geral, contra os desmandos e injustiças dos grupos mais poderosos.  
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dando maior capacidade de juízo através da exploração dos temas –, mas também 

alguns males – entram em conflito com alguns interesse expondo fragilidades e 

acabando muitas vezes por desinteressar às chefias. Enquanto a informação diária 

recorre frequentemente às informações colocadas à disposição e temas de agenda, o 

jornalismo de investigação procura os temas e as informações que estão à margem da 

agenda mediática, empreendendo um esforço para chegar à informação que está 

vedada. Por esta razão, exige maior rigor na verificação, apetrecha-se de fontes 

documentais que provem ou neguem os pressupostos e exige maior tato na relação com 

as fontes. (Hunter, 2013)    

Embora a investigação jornalística e a GR caminhem muitas vezes de mãos dadas, 

existem muitas situações em que a GR apenas recorre aos procedimentos básicos de 

pesquisa e verificação, principalmente em situações em que o trabalho se centra numa 

personalidade, seja pela sua notoriedade ou por outro motivo que não implique o 

envolvimento de terceiros.      

Seguidamente, entramos no estudo do programa de televisão objeto de estudo 

procurando traçar o seu perfil durante os seus 15 anos de existência.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3. A Grande Reportagem SIC 

 

1996. A jovem SIC, com quatro anos de existência, trilhava um caminho de liderança 

nas audiências, rompendo com o tom oficioso da informação da RTP, introduzindo 

novos programas de entretenimento e novelas da Globo que arrebatavam audiências.  

Apesar das condições favoráveis, seria necessário um amadurecimento da estação 

para que a Grande Reportagem SIC visse a luz do dia, pela mão do então diretor de 

informação, Emídio Rangel. Este jornalista e membro fundador da TSF iniciou a sua 

atividade em Angola, na Rádio Clube da Huíla, em 1964. Nesse mesmo ano, nasce a 

jornalista que viria a tornar-se a imagem de marca da Grande Reportagem na SIC, 

Cândida Pinto. Esta jornalista integrou o projeto inovador que era a SIC desde o arranque 

e cedo começou a cruzada em defesa da criação de um programa de GR na estação. O 

primeiro episódio suscitou a atenção da opinião pública e vários comentários nos media.  

Emídio Rangel precisou de visitar a sua Angola natal para recuperar o 

gosto pela informação de qualidade, com que contaminou um dia a TSF e que 

tardava, na SIC, a sair da fronteira dos telejornais.10 

De microfone em punho, Cândida Pinto viajou até Angola para dar a conhecer a 

vida destas crianças que tinham impressionado Emídio Rangel numa das suas últimas 

viagens ao país. Na noite de 16 de maio de 1996, a GR Meninos de Angola levou um 

retrato de uma sociedade dilacerada por uma guerra civil à casa de todos os portugueses 

e a resposta foi inequívoca. Meninos de Angola teve uma audiência estrondosa. 

Vincar as consequências de uma guerra civil, sem falar nela diretamente, foi um 

fator desde logo diferenciador, assim como o abordar de um tema conhecido de uma 

perspetiva completamente inovadora. Um trabalho cru, mas subtil que veio provar a 

avidez dos telespectadores por conteúdos jornalísticos de fôlego. Internacionalmente, 

os olhos voltavam-se para o jornalismo que era feito nesta ponta da Europa. Nesse ano 

Meninos de Angola recebia o Prémio para os Valores Humanitários e Direitos Humanos, 

no FIGRA, em França, um dos mais prestigiados eventos do setor. Foi também 

                                                           
10 Edição do Expresso de 11 de maio de 1996. Apêndice 1.  
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distinguida pelo Clube de Jornalistas, em Portugal. Assim, começava um dos programas 

de informação que viria a ficar gravado na história do jornalismo televisivo em Portugal. 

 

3.1. Filosofia: fazer diferente 

 

Nos anos 90, o jornalismo português vivia um momento de prosperidade e 

inovação. A TSF produzia trabalhos de grande qualidade e na abertura da SIC, alguns dos 

jornalistas que tinham iniciado atividade na rádio foram recrutados para este projeto 

que pedia sangue novo. O Diário de Notícias foi privatizado (1991) e reestruturado ao 

nível gráfico e editorial. Surgiam jornais como o Público (1990) e O Independente (final 

dos anos 80), com um jornalismo muito proativo. Havia recursos, vontade de arriscar e 

pairava um clima de criatividade e irreverência. O jornalismo português começou nesta 

altura a ganhar o vigor e a voz que em outros tempos não possuía. Quando no dia da 

emissão inaugural a SIC abriu portas às câmaras da RTP e os jornalistas se tornaram 

notícia podia ver-se a jovialidade desta equipa. Emídio Rangel, diretor de programas e 

de informação da estação, queria replicar no primeiro canal privado o modelo da TSF, 

que em pouco tempo se tornou uma referência no jornalismo radiofónico. Surgiu assim 

uma concorrência à informação ainda bastante instrumentalizada da RTP, disposta a 

elevar o patamar da informação, como explica Alcides Vieira.  

[A Grande Reportagem] reforçou a oferta da SIC, na diferenciação, na 

ousadia formal, no trabalho de investigação jornalística e na abordagem de 

temas que não estavam inscritos na agenda mediática. A informação da SIC abriu 

o mundo real aos portugueses e a reportagem foi mais um capítulo dessa 

história. (Alcides Vieira) 

A segunda GR exibida pela SIC, agora com a responsabilidade de procurar igualar 

o sucesso da primeira, chamou-se Entre Iguais. A homossexualidade foi o tema 

escolhido, a abordagem de um assunto tabu na comunicação social, num trabalho 

pioneiro que mostrava os meandros de uma comunidade quase secreta. Caras tapadas, 

câmaras ocultas e uma jornalista (Cristina Boavida) que visitou os meandros da 
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comunidade de homossexuais, mostrou lugares de prostituição escondidos diante dos 

olhos de todos.   

A preocupação naquela altura era fazer, fazer muito bem e 

utilizando aquela criatividade e empenho que tínhamos mostrado noutras 

vertentes. Queríamos provar que também éramos capazes de fazer esse 

tipo de trabalho que víamos nas televisões em outros países e que nos 

serviam de inspiração. (Cristina Boavida) 

O novo programa nascia assim com o objetivo de se erguer enraizado nos sete 

pilares que constituem os valores da SIC: credibilidade, qualidade, inovação, 

modernidade, diversidade, dinamismo e proximidade.  

 

3.2. O programa 

 

A Grande Reportagem SIC estreou-se como um programa semanal de informação 

sobre temas nacionais ou internacionais, adotando o nome do próprio género. Cândida 

Pinto explica-nos a linha editorial que pautou a conceção do programa.  

A abertura das televisões privadas, quatro anos antes, mudou 

completamente o panorama televisivo em Portugal. Ou seja, vivíamos numa 

sociedade monolítica em termos televisivos, com uma única televisão com 

grande influência do Estado e muito hierarquizada nos temas. A SIC rebenta 

muito com isso, puxa pelos temas sociais e dá-lhes um relevo que não tinham 

antes. (Cândida Pinto)  

 O novo formato procurava diferenciar-se não só pelo conteúdo, mas também pela 

estética. Havia naquela altura ainda pouco know-how sobre como fazer GR em televisão. 

O legado da Grande Reportagem da RTP era de uma estética mais próxima do 

documentário, que os dinamizadores da Grande Reportagem SIC não queriam seguir. 

Noutros trabalhos de informação percebia-se na RTP essa falta de know-how, cujo 

resultado era a utilização de imagens como ilustração do texto, não havendo um 

verdadeiro engajamento. Havia, ainda, um caminho a percorrer para criar uma 

linguagem nativa, uma estética própria da televisão e a SIC queria dar o seu contributo. 
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Os frutos surgiram da confluência dos recursos técnicos apropriados, repórteres de 

imagem talentosos, jornalistas com alguma experiência em televisão, aliados às 

referências internacionais nas quais se inspiraram para implementar esta nova linha 

estética. Pedro Coelho, professor da Universidade Nova de Lisboa e grande repórter da 

SIC, refere esse contraste.   

Na reportagem da SIC a grande diferença, na minha opinião, foi a 

inversão da lógica onde o texto deixou de ser a essência e a imagem passou a ser 

o fundamental. O texto ficou refém da imagem. (Pedro Coelho)  

Recorda também a mobilização dentro da estação para o visionamento da 

primeira GR. Toda a redação ficou extasiada perante a qualidade estética e jornalística 

de Meninos de Angola.  

 

3.2.1. Periodicidade 

 

A Grande Reportagem SIC assumiu uma periodicidade semanal no arranque, 

passando depois por algumas mudanças e um interregno. Em 1996 era inaugurado como 

um programa independente, emitido à quinta-feira, e assim se manteve até meados de 

setembro desse ano. Regressou em julho de 97 e manteve-se até setembro, com 

emissões à segunda ou terça-feira. Em 1998 foram para o ar 13 programas de GR, entre 

setembro e dezembro. Os longos períodos sem GR deviam-se à lógica de produção 

seguida na altura. O programa era produzido e emitido em séries que tinham entre 12 

e 19 capítulos. A 3 de dezembro de 1998, a emissão de UPA - O Princípio do Fim marcou 

o fim da primeira temporada da Grande Reportagem SIC, durante a qual foram exibidas 

um total de 44 reportagem, seguindo-se um período de interrupção de quatro anos. 

Entre 1999 e 2002 viveu-se na estação uma fase de alguma experimentação e 

aposta em conteúdos de reportagem dentro de outros formatos. Estes trabalhos não só 

absorviam muitos recursos da redação, deixando as equipas menos disponíveis para 

fazer GR, mas também acabavam por suprir as necessidades da estação a este nível, 

sendo que a grande reportagem acabaria por lhes ser redundante. O programa Ficheiros 

Clínicos (1998/2002) foi exemplo disso, um formato que abarcava entrevista em estúdio 
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e reportagem, acompanhando a evolução de casos médicos. Também o programa Esta 

Semana (1996/2001) que abordava temas da atualidade nacional e internacional 

promovendo debates e/ou entrevistas em estúdio precedidas de uma reportagem 

alargada sobre o tema. Foi um período de muito trabalho para os jornalistas da SIC, que 

não tardariam em abraçar outro desafio.  

Com o slogan Os Seus Olhos no Mundo, nascia a 8 de janeiro de 2001 o canal 

temático de informação SIC Notícias, que obrigou a um novo esforço e a uma 

reorganização da redação que passou a produzir para dois canais. Meses depois do 

arranque, Cândida Pinto integrou a direção do novo canal, em substituição de José 

Fragoso que acompanhou Emídio Rangel na decisão de abandonar a SIC. A saída de 

Emídio Rangel deu origem à debandada de muitas figuras marcantes da estação, como 

José Alberto Carvalho, Alberta Marques Fernandes, Júlia Pinheiro, Jorge Gabriel, entre 

outros, e iniciou-se uma fase conturbada na estação de Carnaxide. 

Nesta nova etapa da vida da estação, a reportagem e os programas de 

informação em si, perderam espaço na antena. O diretor de informação explica a que se 

deveram as alterações no panorama informativo.  

Não houve um desinvestimento, mas sim fenómenos que afetaram as 

televisões generalistas. O crescimento do cabo foi um dos fenómenos e, por outro 

lado, a própria duração dos telejornais que aumentou e começou a incorporar 

géneros informativos que estavam autonomizados até aí. (Alcides Vieira) 

Só em 2003 voltariam a estar reunidas as condições para o novo arranque da GR, 

sob a coordenação de Cândida Pinto, que regressaria para retomar a sua obra-prima. 

Nação Ardente, um trabalho do jornalista Pedro Coelho e do repórter de imagem Luís 

Pinto, marcaria o arranque de uma nova série de GR, agora em parceria com a revista 

Visão. O programa passou a chamar-se Reportagem SIC/Visão e emitiu quatro episódios 

nesse ano, ainda como programa independente. Em 2004, as GR voltaram em força. 

Foram 28 programas, reportagens com uma duração inferior às da primeira série - com 

aproximadamente 50 minutos - e que, próximo do final do ano, passaram a ser exibidas 

dentro do JN de domingo.  
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Seduzida por uma nova experiência na direção do jornal Expresso, Cândida Pinto 

acaba por sair da SIC e ceder o lugar na coordenação a Daniel Cruzeiro, que 

anteriormente coordenava o JN ao fim de semana. Sob a sua coordenação o programa 

retomou a periodicidade semanal, ao sábado, tendo sido emitidos 43 programas em 

2005. Em agosto de 2006, a GR passou a ser exibida aos domingos e assim continuou 

até à saída de Daniel Cruzeiro da coordenação, que viria a acontecer em 2007. 

Em Março de 2008, Cândida Pinto regressou à coordenação da GR, que 

continuou a ser exibida ao domingo. A Grande Reportagem SIC passou por uma 

renovação de imagem em 2009 e por uma alteração do dia de emissão, tendo sido 

exibida durante cerca de um ano à segunda-feira. Nos tempos que se seguiram 

enfrentou a concorrência interna de outros formatos de média reportagem, como 

Histórias com Gente Dentro e Perdidos e Achados, num momento em que a televisão 

portuguesa passava por uma fase generalizada de maior aposta em formatos de 

reportagem.  

Ao fim de quase 10 anos com uma periodicidade semanal, a Grande Reportagem 

SIC começou a padecer de algum desgaste. Para além da concorrência interna e externa, 

havia cada vez mais dificuldade em inovar nos temas, na abordagem e sentia-se algum 

cansaço na equipa. Chegou-se a um impasse e a existência da Grande Reportagem SIC 

chegou mesmo a estar comprometida. Foi então que surgiu uma proposta que acabou 

por ser aceite pela direção de informação. A equipa seria reduzida e a periodicidade 

também. A GR passaria a ser emitida mensalmente, dentro do JN, e os meios seriam 

assim canalizados para momentos específicos da programação. O novo formato mensal 

foi inaugurado em fevereiro, com uma investigação do jornalista Pedro Coelho, que 

investiu seis meses neste trabalho chamado A Fraude.  

Nos últimos 18 anos, a Grande Reportagem SIC foi-se adaptando às dinâmicas 

sociais e da estação, alterando a periodicidade e reposicionando-se na grelha 

informativa consoante as prioridades da estação. Esta adaptação traduziu-se numa clara 

redução dos episódios do programa. Reduzindo a periodicidade semanal para mensal, o 

número de GR exibidas caiu cerca de 80%, passando de um total de 35 trabalhos, em 

2012, para apenas sete, em 2013. Entre 2007 e 2012 a média anual de reportagens 
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exibidas era de 38,5 episódios. Em 2014 a estação parece estar a recuperar, sendo que 

foram exibidos dez trabalhos até junho. Ainda assim, esta redução drástica no número 

de episódios da Grande Reportagem SIC traduz um desinvestimento no programa. Isto 

não significa necessariamente um desinvestimento na reportagem, média reportagem 

ou em séries documentais, como foi o caso de Momentos de Mudança, exibido como 

um programa autónomo.  

         3.2.2. Equipa 

 

Na primeira fase do programa, entre 1996 e 1998, a Grande Reportagem SIC não 

tinha uma equipa fixa. Os elementos da redação eram convidados a fazer GR por Emídio 

Rangel, que considerava existirem poucos jornalistas talhados para este trabalho. Mais 

tarde, quando Cândida Pinto assumiu a coordenação, passou ela a dirigir esses convites. 

Após a interrupção do programa, em 2003, quando Cândida deixou a direção da SIC 

Notícias para regressar à coordenação da Reportagem SIC/Visão, reuniu uma equipa 

constituída pelos jornalistas Pedro Coelho, Cristina Boavida, Manuela Vicêncio e André 

Antunes, entre outros jornalistas com colaborações pontuais, os RI Luís Pinto, João 

Duarte, Filipe Ferreira e Paulo Cepa e os editores de imagem Ana Laura e Marco 

Carrasqueira.11 Mais tarde, quando Daniel Cruzeiro assumiu a coordenação herdou 

alguns elementos, mas a equipa foi reestruturada. Dela faziam parte o próprio Daniel 

Cruzeiro, como coordenador e grande repórter, as jornalistas Miriam Alves, Sofia Arêde, 

Susana André, a Cristina Boavida, o jornalista Carlos Rico e a produtora Isabel 

Mendonça. O jornalista Pedro Coelho e Fernanda de Oliveira Ribeiro eram alguns dos 

elementos da redação solicitados com regularidade para fazer GR. Em 2008, no regresso 

à coordenação, Cândida Pinto herdou esta equipa, que se manteve até finais de 2012.  

Em novembro desse ano a redação da SIC sofreu uma reestruturação que afetou 

todas as edições (JN, Primeiro Jornal e outras) e não excluiu a Grande Reportagem SIC, 

cuja equipa fixa ficou bastante reduzida. Na nova organização a redação passou a estar 

dividida em editorias. A GR passou a partilhar a sua coordenadora com a editoria 

internacional, para onde migraram alguns dos jornalistas anteriormente ligados 

                                                           
11 Dados retirados da edição de 23 de outubro de 2003 da revista Visão. Apêndice 2.  
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exclusivamente à GR. Foi o caso das jornalistas Sofia Arêde e Susana André. A equipa 

fixa da Grande Reportagem SIC passou a ser constituída por Cândida Pinto, os jornalistas 

Pedro Coelho e Carlos Rico e pela produtora Isabel Mendonça e assim se mantém até à 

atualidade.  

Outro sinal de que o investimento no programa atravessa uma fase difícil é 

precisamente a redução do número de jornalistas a trabalhar exclusivamente para 

Grande Reportagem SIC. A aposta tem sido o recurso a jornalistas integrados nas 

diversas editorias, cuja experiência e especialização podem facilitar a elaboração da GR, 

beneficiando-se dos conhecimentos e ligações com as fontes já encetadas. 

 

3.2.2.1 O grande repórter  

 

Junto da atual coordenadora procurámos saber quais as qualidades que um 

grande repórter deve possuir ou desenvolver para fazer um trabalho de qualidade neste 

formato.  

Quando começamos na profissão estamos prontos para fazer 

determinados trabalhos, mas não estamos prontos para fazer GR. Este trabalho 

requer alguma maturidade, paciência e, fundamentalmente, mais persistência e 

um sentido de responsabilidade e rigor muito grande. (Cândida Pinto) 

 Não basta querer fazer GR é preciso ter determinadas características e o desafio 

da coordenação também consiste em identificar os jornalistas com apetência para 

executar estes trabalhos. Luís Garriapa é um dos elementos da redação, que integra a 

editoria de sociedade, a quem pontualmente lhe é pedido que faça trabalhos de grande 

reportagem, especialmente sobre temas de justiça, tendo em conta que se trata da sua 

área de especialização. Explica que nem todos os jornalistas têm apetência para o 

mesmo tipo de trabalho.  

Os coordenadores funcionam como uma espécie de olheiros que 

identificam pessoas com maior capacidade para fazer cada tipo de estória. Há 

jornalistas que não gostam de fazer este tipo de estórias mais alongadas, mais 
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distendidas no tempo. Fazer uma grande reportagem significa ter um tema na 

cabeça durante muitos e muitos dias. (Luís Garriapa) 

Outra característica importante a ter em conta é a sensibilidade, como refere a 

jornalista Cristina Boavida.  

Um grande repórter deve ter uma grande curiosidade pelo mundo para 

conseguir ver pormenores que outros não veem. São esses pormenores que dão 

a densidade e a profundidade das coisas e das pessoas. E da curiosidade também 

nasce a sensibilidade necessária. (Cristina Boavida) 

O grande repórter acaba por ter de lidar muitas vezes com emoções e 

sensibilidades a um nível mais profundo, uma vez que a natureza do formato exige por 

vezes maior proximidade com os protagonistas, seja no sentido presencial, na medida 

em que passam muito tempo com as pessoas para a produção do trabalho, ou uma 

proximidade emocional, quando tratam assuntos delicados ou muito pessoais.  

Ao longo dos anos, a aposta neste programa ajudou a desenvolver competências 

dentro da redação. Ao fomentar uma cultura de reportagem, a redação da SIC acabou 

por captar e formar grandes repórteres e levar jornalistas mais habituados a fazer a 

cobertura de acontecimentos na ordem do dia a apostar neste género. Verifica-se que 

quase todos os jornalistas da SIC já fizeram pelo menos uma GR. Cada um aplica os seus 

métodos de trabalho, mas existe um processo de produção base que se procura seguir.  

 

3.2.3. Processo de produção 

 

O processo de produção de uma GR passa por cinco fases:  

 definição do tema – avaliar sugestões para grande reportagem e definir os 

aspetos mais importantes a abordar; 

 preparação/ investigação – elaborar a investigação sobre o tema ou 

acontecimento de forma a perceber se terá força suficiente para ser tratado 

em GR e garantir o acesso à informação, intervenientes ou fontes;  
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 saída para o terreno – fase das gravações;  

 escrita – fase que acompanha ou sucede às gravações em que o jornalista 

constrói o texto narrativo da reportagem;  

 montagem – última fase do processo em que se dá corpo à reportagem 

através da estruturação e montagem dos blocos de imagem e texto.    

 

3.2.3.1. Definição do tema  

 

Os temas surgem da atualidade, de denúncias que chegam à redação, do interesse 

de um jornalista por determinado assunto ou problemática ou até mesmo do acaso. A 

análise dos temas abordados pela Grande Reportagem SIC desde 2007, exposta mais à 

frente, permite afirmar que a maioria é de índole social, principalmente fenómenos e 

problemáticas. Os temas culturais, tecnológicos e ambientais estão entre os menos 

visados. Existem temas que se justificam pelo relevo ou interesse público, mas a GR 

também é um espaço para assuntos menos vendáveis e com menor representatividade, 

que aqui ganham uma estética mais apelativa. Muitas vezes parte-se de um estudo que 

revela determinado fenómeno ou tendência, procurando-se depois casos que possam 

ilustrar essa realidade.  

O surgimento da ideia, a sua estruturação e o avançar para o trabalho são fases do 

processo nas quais a coordenação tem um papel mais presente. Quando a sugestão 

parte da coordenação a sua execução estará mais ou menos garantida. Quando é o 

jornalista a propor deve munir-se de argumentos apelativos para que a sua sugestão  

passe no crivo da coordenação e direção de informação. Como foi dito anteriormente, 

os temas relacionados com fenómenos sociais, problemáticas, mas também as histórias 

de vida têm, tendencialmente, melhor aceitação por parte das chefias.  

3.2.3.2. Preparação/investigação 

 

Nesta fase muitas das ideias sugeridas acabam por cair por terra. A investigação ou 

preparação para o terreno acaba muitas vezes por invalidar o prosseguimento da 

reportagem, pelas mais diversas razões. Já foi aqui abordado o conceito de jornalismo 
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de investigação e a sua ambiguidade. Verifica-se que nem todos os trabalhos precisam 

de uma investigação muito elaborada, mas nos casos em que é necessária, o tempo de 

produção costuma alongar-se e a reportagem poderá tornar-se mais dispendiosa. Nesta 

fase, para além do jornalista se munir de toda a informação necessária para abordar 

aquele assunto e fazer contactos, o repórter deve também fazer um grande plano da 

reportagem, que lhe permita perceber se existe conteúdo suficiente para uma GR ou se 

poderá converter este tema num formato mais reduzido. Este ponto ajuda também a 

direcionar e tornar o trabalho no terreno mais fluido, uma vez que o jornalista já tem 

em mente a big picture. A coordenação acompanha esta fase de forma próxima, mas 

informal. São feitas uma ou duas reuniões com a direção de informação, em momentos-

chave, uma para apresentar ou definir o tema e outra, nos casos em que isso se justifica, 

já numa fase mais adiantada.  

A interferência da coordenação na maneira como são tratados os temas é reduzida. 

Cândida Pinto prefere um registo mais low profile, de forma a fomentar a criatividade 

dos grandes repórteres e acredita que as diferentes formas de agarrar a reportagem são 

um elemento positivo e diferenciador. Na maioria dos casos também existe uma 

confiança no trabalho do repórter, sendo que são, normalmente, os chamados 

jornalistas sénior a fazê-lo.   

3.2.3.3. Saída para o terreno  

 

A saída do repórter e RI para o terreno constitui o ponto alto do processo de 

produção pelo que a coordenação entre os dois é essencial, na medida em que influencia 

a qualidade do trabalho final. Em televisão, a essência é dada pela imagem, pelo que é 

absolutamente necessário que o jornalista consiga transmitir as suas ideias. A sintonia 

entre jornalista e RI é de extrema importância, porque é este último que tem o poder 

de captar os momentos e o jornalista só vê as imagens captadas quando chega à 

redação. Nesta altura, pode ser tarde demais para corrigir eventuais falhas. É preciso 

saber captar os momentos decisivos, aqueles que fazem toda a diferença e que nem 

sempre as palavras têm o poder de conseguir descrever. 
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O jornalista “requer um sentido da imagem, qualidades estéticas e criativas 

próximas das do realizador de cinema ou do encenador de teatro, um sentido da 

narração próximo de um escritor, e uma grande capacidade de improvisação em 

condições muitas vezes imprevisíveis” (Jespers, 1998)  

 

3.2.3.4. Escrita 

 

A ideia de como se quer começar e terminar uma GR deve estar sempre presente. 

Depois, os elementos vão sendo ordenados ou vão-se ordenando naturalmente à 

mediada que o trabalho avança. Durante o visionamento das imagens, surgem muitas 

das ideias para a organização dos elementos que medeiam o início e o fim, até que chega 

o momento da escrita. Todavia, nem sempre os trabalhos seguem esta ordem. Na SIC 

existe liberdade para que cada jornalista aplique o seu próprio método de trabalho, 

desde que sejam cumpridos os timings definidos. De qualquer forma, é na escrita que 

se organizam os elementos a utilizar para contar determinada estória, sejam eles 

entrevistas, imagens ilustrativas, vivos ou até mesmo reconstituições. A construção da 

realidade obedece a vários critérios, desde logo jornalísticos e deontológicos, mas 

também a critérios estabelecidos pela própria estética televisiva.  

3.2.3.5. Montagem 

 

Na reta final do processo de produção é introduzido um terceiro elemento: o editor 

de imagem. Terminado o trabalho de captação e escrita, o trabalho prossegue nas 

chamadas ilhas de edição, onde o produto final começa a ganhar forma. A montagem é 

um processo mais ou menos demorado, dependendo do volume de imagens a visionar 

e da estrutura mais ou menos completa que o jornalista tenha em mente. Mais uma vez 

o jornalista tem de ser eficaz na transmissão das suas ideias para que o produto fique 

de acordo com aquilo que idealizou. Alguns trabalhos exigem mais da criatividade destes 

três elementos, nomeadamente os que têm debilidades na componente visual. A GR A 

Fraude, sobre o caso BPN, é um bom exemplo. Não existem imagens de muito do que 

se passou. Não existem, obviamente imagens da alegada fraude. Só começam a surgir 
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imagens depois do rebentar do escândalo, as manifestações, as pessoas que foram 

lesadas, mas ainda assim faltam imagens para ilustrar momentos que têm 

obrigatoriamente de fazer parte da reportagem. O trabalho consiste em descobrir como 

ilustrar de forma adequada esse texto explicativo, sem o tornar demasiado aborrecido, 

mantendo o espectador agarrado à história e, ao mesmo tempo, conseguir explicar um 

caso complexo.  

Quando o produto final vai para o ar os espectadores da Grande Reportagem SIC 

tendem a reagir e a expressar as suas opiniões sobre o programa através de diversos 

meios.  

    

3.2.4. Feedback dos espectadores  

 

O feedback dos espectadores chega à redação por diferentes meios, desde os 

comentários nas redes sociais, e-mails, cartas e telefonemas. A audiência é outro 

medidor da aceitação do programa e constituem elementos de trabalho importantes.  

O melhor dos telespectadores é aquele que reage, o que não fica passivo. 

Aquele que subscreve, que reforça a ideia, que contradiz ou que protesta. Nós 

trabalhamos para todos os públicos, mas temos proporcionalmente mais 

espectadores das chamadas classes mais ativas, que estudam ou trabalham, 

entre os 15 e os 54 anos, de classes medias e médias-altas e que são mais 

assediados por outros tipos de informação. (Alcides Vieira) 

Os espectadores da Grande Reportagem SIC esperam que os trabalhos 

correspondam às suas expectativas e reagem quando um trabalho excede ou fica aquém 

das mesmas. Dos mais de 72.600 likes na página de Facebook da Grande Reportagem 

SIC, as estatísticas visíveis na página da rede social permitem perceber que a maioria das 

pessoas que a segue tem idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos. Nos dias que 

correm esta é uma importante via de comunicação escolhida pelos espectadores para 

tecer comentários, partilhar e sugerir outros temas. Este espaço serve também para a 

promoção dos trabalhos. São publicados vários teasers, imagens e informação sobre as 

GR.  
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O telespectador da GR é exigente, ou seja, está habituado a um produto 

com uma determinada qualidade e cada vez que se baixa a fasquia ele protesta. 

Está lá, mas exige um bom trabalho. (Cândida Pinto) 

Apesar da estação afirmar que valoriza os comentários e mensagens que chegam 

à redação e apregoar esforços para manter uma relação afetiva e de proximidade com 

os espectadores, mostra pouca interação com os mesmos na sua página de Facebook e 

afirma ter maior confiança para trabalhar com base nas audiências que, por serem 

mensuráveis, acabam por refletir de forma mais fiel uma tendência.   

Um dos objetivos do jornalismo é contribuir para a formação dos cidadãos. No 

quinto capítulo explora-se a componente de formação associada ao programa Grande 

Reportagem SIC.       
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4. Transformar informação em conhecimento 

 

Enquanto garante da democracia, o jornalismo tem o dever de oferecer aos cidadãos 

as ferramentas para que possam decifrar as dinâmicas políticas, económicas e sociais no 

meio em que se movem. Contudo, a notícia, só por si, fica muitas vezes aquém desta 

expectativa, pois fornece informação de forma fragmentada, como elementos de um 

puzzle difícil de montar. Como afirma Shudson, citado por Nelson Traquina no livro A 

Tribo Jornalística: uma comunidade transacional, a maioria das pessoas encara o 

jornalismo como útil e divertido, mas são poucas as que o veem como uma atividade 

que se debruça sobre temas fundamentais e que realmente faz a diferença na vida dos 

cidadãos. Posto isto, a GR pode ser encarada como uma oportunidade para provar que 

nem todo o jornalismo é superficial. A GR coloca os assuntos em perspetiva, correlaciona 

acontecimentos, dá-lhes o contexto necessário para que se possa entender o porquê 

das coisas e, por isso, conta a estória dos factos e fenómenos sociais (Traquina, 2004).  

Assim sendo, a GR é vista como uma oportunidade para provar que nem todo o 

jornalismo é superficial. Adicionalmente, coloca os assuntos em perspetiva, correlaciona 

acontecimentos, dá-lhes o contexto necessário para que se possa entender o porquê 

das coisas e, por isso, conta a história dos factos e fenómenos sociais.    

O jornalismo, enquanto ponte entre o poder e a opinião pública, exerce sobre esta 

última uma influência forte e privilegiada, que lhe valeu a designação de quarto poder12. 

Se para os poderes instituídos o valor dos media reside no acesso, no facto de serem o 

meio que difunde a mensagem, por outro, são valorizados como filtro. Em troca do 

estatuto de legítimos representantes dos cidadãos, estabelecido pelo contrato social13, 

o jornalismo assume uma função de filtragem e seleção, decidindo o que importa ou 

não noticiar. O jornalista e a sua função são retratados na figura de Mr. Gates. É ele 

quem define o que é ou não notícia, aplicando sobre as informações disponíveis o seu 

                                                           
12 Quarto poder – expressão utilizada para exaltar a influência dos media e da comunicação de massas no 
seio da sociedade, equiparando-se aos poderes a legislativo, executivo e judicial. 
13 Contrato social – conceito kantiano que define o compromisso entre os media e os cidadãos. Eles 
confiam nos media para que sejam os seus representantes na cena pública e os media comprometem-se 
a agir em consonância com o código deontológico da profissão.  
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crivo. Ele é a figura central da Teoria do Gatekeeper14, cujas raízes foram lançadas por 

David White nos anos 50. Todos os jornalistas têm um Mr. Gates dentro de si que é 

chamado a tomar as decisões no dia-a-dia. O que inicialmente poderia parecer uma 

missão quase impossível, dada a quantidade de informação e subjetividade a que está 

sujeita qualquer avaliação, é na verdade uma tarefa bastante padronizada. 

Frequentemente, os espectadores deparam-se com as mesmas notícias nos diferentes 

jornais e telejornais, que se debruçam sobre os mesmos acontecimentos e os mesmos 

protagonistas. Nelson Traquina levou a cabo um estudo que tinha como objetivo 

fundamentar esta convergência e provar que os jornalistas formam uma comunidade 

interpretativa transnacional com critérios de avaliação semelhantes.  

    

4.1. Valores-notícia 

 

Desde o século XIX, por altura da expansão da imprensa, os valores notícia 

mantiveram-se praticamente inalterados, mas a sua hierarquia, ou seja, o 

posicionamento dos valores com maior poder de mobilização dos media sofreram uma 

grande alteração. Cada vez mais, os trabalhos jornalísticos procuram fugir à versão 

oficial dos factos, algo que acontece de forma especial nos formatos de maior fôlego 

que procuram contribuir com uma visão própria dos acontecimentos recorrendo a 

técnicas de investigação e fontes mais diversificadas. Se antigamente o desafio era 

informar, atualmente o desafio é acrescentar informação. Hoje em dia, é necessário um 

esforço muito maior para produzir um trabalho verdadeiramente interessante, 

apelativo e que acrescente algo à panóplia de informações a que os cidadãos têm acesso 

diariamente, sem precisar da mediação da comunicação social.   

Desta forma, o oculto e o polémico tornaram-se os principais mobilizadores da 

comunicação social, que procura tirar partido da sua expertise, seja pela experiência na 

investigação ou pela capacidade de amplificação e de inscrever determinados temas na 

agenda pública. Referindo apenas alguns exemplos temos o caso Wikileaks, a alegada 

                                                           
14 Inscrita nas teorias do jornalismo, a Teoria do Gatekeeper foi lançada por e David Manning White, em 
1950, que iniciou o pensamento sobre o poder que o jornalista tem para decidir o que é ou não notícia.  
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relação extra conjugal do presidente francês François Hollande ou o julgamento de 

Oscar Pistorius. Estes são exemplos de casos que fizeram correr muita tinta e ocuparam 

longos tempos de antena nas televisões um pouco por todo o mundo. Em Portugal, 

temos os exemplos do caso BPN ou mais recentemente, a tragédia na praia do Meco 

onde morreram seis jovens que alegadamente estariam a ser praxados. Temas desta 

natureza podem facilmente monopolizar os telejornais.   

O enraizamento destes valores-notícia, características que servem de base para 

a avaliação, deve-se também ao fenómeno de comunidade interpretativa ou tribo 

jornalística – como lhe chama Nelson Traquina. Este grupo valoriza e prioriza os mesmos 

valores, independentemente da sua localização geográfica, língua ou cultura, 

contribuindo para a homogeneidade da prática jornalística. O estudo levado a cabo 

considerou meios de comunicação e profissionais de cinco países (EUA, Reino Unido, 

Alemanha, Itália e Suécia), tendo-se verificado que os elementos da tribo partilham 

estruturas cognitivas, percetivas e avaliativas similares, assim como enquadramentos de 

referência, constituindo uma comunidade transnacional cuja convergência 

interpretativa se converteu em identidade profissional. (Traquina, 2004) 

O desenrolar da análise patente neste trabalho permitirá perceber quais os 

valores privilegiados pelo programa Grande Reportagem SIC, à medida que se 

conceptualizam esses mesmos valores-notícia. Segundo Mauro Wolf, na construção da 

narrativa existe uma interação entre dois tipos de valores:  

▪ valores-notícia de seleção – que determinam que o acontecimento se torne alvo de 

tratamento jornalístico. Apontamos os que mais relevância têm no contexto da Grande 

Reportagem SIC e que serão corroborados mais à frente na análise empírica: 

notoriedade, relevância, novidade, conflito/controvérsia, escândalo/infração, 

disponibilidade, notabilidade e visualidade.  

▪ valores-notícia de construção – entram na construção da realidade narrada, em 

detrimento de outros aspetos com menor potencialidade semiótica. De destacar a 

amplificação (quanto mais importante, mais possibilidades tem de ser visto), a 

relevância, a personalização, a consonância (se o acontecimento estiver inserido num 
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contexto conhecido, maior probabilidade tem de captar o interesse das audiências, e a 

dramatização). 

No entanto, os valores-notícia podem ter uma dupla valorização, ou seja, podem 

ser valores de seleção e ao mesmo tempo valores de construção. A escolha dos temas é 

feita de acordo com a avaliação dos valores-notícias de seleção que têm pesos 

diferentes, dependendo do contexto e do momento em que surgem. Por exemplo, 

existem reportagens onde a dramatização é o valor-chave, no sentido de “reforço dos 

aspetos mais críticos, o reforço do lado emocional e da natureza conflitual” (Traquina: 

2004).  

Segundo o relatório de 2007 divulgado pela ERC sobre a pluralidade de 

conteúdos dos telejornais portugueses, o JN privilegia a categoria temática ordem 

interna (22,7%), que abarca os subtemas acidentes e catástrofes (31,2%), crimes (28%) 

e atividades policiais (22%). Estes são também os temas mais vezes escolhidos para a 

abertura do jornal. Embora tenham passado sete anos, esta análise não difere muito da 

atualidade. A tendência da linha editorial da estação revela ser sensacionalista, no 

sentido em que se privilegiam temas com maior impacto emocional, acontecimentos 

espetaculares ou até mesmo chocantes (ERC, 2008).  

A espectacularização dos conteúdos informativos em televisão, algo que não é 

apenas notado na SIC mas também na TVI, é por vezes fruto da exposição da realidade 

nua e crua, à qual a reportagem é mais vulnerável, na medida em que mostra os 

acontecimentos e reações in loco. Quanto mais espontâneo, realista e emotivo for o 

relato, maior o seu potencial para atrair audiências.  

Os telejornais hoje têm uma configuração completamente diferente. Têm 

uma parte de informação hard news15 e uma parte “magazinesca”. Isso 

contaminou de certa forma, quanto a mim no sentido positivo, a necessidade de 

                                                           
15 Hard news – conceito definido por Patterson como a "a cobertura de eventos de quebra envolvendo os 
principais líderes, as principais questões, ou perturbações significativas nas rotinas da vida diária, como 
um terremoto ou acidente aéreo".   
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criar mais produtos de informação que aprofundem alguns assuntos. (Cândida 

Pinto) 

Os desafios impostos pela internet e a necessidade de preencher ciclos noticiosos 

de 24h vieram alterar o panorama informativo internacional. As chamadas soft news 

ocupam agora um lugar cativo nos telejornais. Procuram-se notícias que tendem a 

aproximar-se do sensacionalismo e do entretenimento com o objetivo de atrair pelo 

interesse do público e preencher os longos períodos informativos praticados nas 

televisões portuguesas.  

 

4.2. Análise de dados 

 

Para uma análise mais aprofundada do programa optou-se por analisar todos os 

episódios exibidos de janeiro de 2007 a abril de 2013. A escolha do espetro temporal 

deveu-se sobretudo a motivos de ordem prática, sendo que a estação apenas forneceu 

a análise detalhada das audiências da Grande Reportagem SIC neste período.  

A análise de conteúdo foi feita com base nos dados recolhidos no arquivo da SIC, 

durante a passagem pela redação no âmbito do estágio curricular, onde se pode 

encontrar a ficha técnica e a respetiva sinopse de todas as GR exibidas desde o início do 

programa. No arquivo estão também disponíveis as reportagens para visionamento, 

mas a natural impossibilidade de visionar mais de 200 GR fez com que a análise de 

conteúdo fosse feita apenas com recurso à informação contida nas sinopses.  

Assim sendo, o corpus empírico é constituído por 237 GR, sobre as quais foram 

analisados os seguintes aspetos:  

 categoria temática (histórias, sociedade, saúde, justiça, política, cultura, 

desporto, economia, ciência e tecnologia); 

 subcategoria temática (defesa, fenómenos sociais, problemáticas, 

personalidades, educação, conflitos, doenças, tratamentos, trabalho, banca, 

alimentação, insólito, religião, outros); 

 categorias geográficas (Europa, América, África e Ásia); 
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 subcategorias geográficas (Portugal, países lusófonos e outros); 

 atualidade (numa escala de 1 a 6); 

 periodicidade; 

 número de espectadores; 

 share16 de audiências e audiência média17; 

 líder de audiências; 

 duração;  

 prémios recebidos.      

 

4.2.1. Categorias e subcategorias temáticas  

 

Analisando os temas sobre os quais a Grande Reportagem SIC se debruçou no 

período de 2007/2013, verifica-se que a tendência é precisamente a abordagem de 

temas com elevada carga emocional e algum drama (Gráfico 1).  

Gráfico 1 – Gráfico circular dos temas abordados no programa (%) 

                                                           
16 O share de audiência permite perceber qual o tempo total despendido pelos espectadores a assistir a 
um determinado programa ou canal, quando comparado com o tempo total de emissão. (ERC, 2008)   
17 17 A taxa de audiência média permite perceber quanto tempo, em média, cada telespectador permanece 
como recetor de determinado programa ou canal. (ERC, 2008) 
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Na divisão temática, verificar-se que os temas de sociedade estão em clara 

supremacia, com 48% das GR, corroborando a ideia de que o programa é mais voltado 

para questões que colocam o cidadão como protagonista e não tanto temas políticos ou 

económicos. Seguem-se os temas ligados à saúde, com 16%, também eles com um cariz 

social e emocional bastante vincado. Para além disso, o valor-notícia morte tem um peso 

importante, assim como as questões em que a vida é colocada em causa. As histórias 

de vida reúnem 13% e ganham importância dentro da GR pelo potencial de 

personalização, um valor-notícia que favorece a identificação da dicotomia 

“bem”/“mal” e humaniza o acontecimento ou problemática, criando maior proximidade 

com o espectador. A personalização dota a narrativa de um denominador comum - o 

indivíduo - com o qual mais facilmente o espectador se identifica, tornando a mensagem 

mais acessível a pessoas de todas as classes sociais e níveis de formação. (Traquina, 

2004)  

Será muitas vezes eficaz, do ponto de vista da mediação, personificar o 

vector-chave que vai levar o essencial da informação e servir de fio condutor, de 

espinha dorsal da reportagem. Assim, a grande reportagem atingirá mais 

facilmente a sua dimensão empática favorecendo a transmissão da premissa e a 

contextualização. (Jean-Jacques, 1998) 

Aqui se encontra a justificação para o facto da estória de uma menina de 14 anos 

chamada Rosa, uma pastora da Serra da Estrela que sonhava em deixar para trás os 

campos e as ovelhas, ter conseguido captar a maior audiência de sempre. Rosa Brava 

(2007) conseguiu 40,5% de share e foi vista por mais de 1,7 milhões de portugueses. No 

período estudado, as três GR mais vistas são centradas neste valor-notícia. Depois do 

êxito de Rosa Brava, tivemos Planeta Ronaldo (2007) com 36,3% de share e 1,4 milhões 

de espectadores. A GR de Nuno Luz sobre este jovem prodígio do futebol deve o seu 

sucesso de audiências em boa parte ao valor-notícia notoriedade, uma vez que se trata 

de uma celebridade nacional e internacional, mas também ao poder da curiosidade pela 

vida do outro. As potencialidades do voyeurismo, no sentido de “ver sem ser visto”, para 

agarrar as audiências são cada vez mais evidentes e os programas de entretenimento há 

muito que tiram bom partido disso. Aquilo pelo qual Cristiano Ronaldo é conhecido 

pertence ao domínio público, mas esta reportagem permite ao espectador “espreitar 
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pelo buraco da fechadura”. O que desperta curiosidade já não é o jogo, mas sim o que 

acontece antes e depois dele. Em terceiro lugar surge a GR Uma Vida Normal (2008), 

com um share de 35,6% e 1,5 milhões de espectadores, sobre o dia-a-dia e os sonhos de 

um jovem que nasceu sem pernas, nem braços. 

A exploração destes temas depende de valores de seleção de natureza prática: 

disponibilidade (é preciso que os intervenientes queiram partilhar a sua estória), 

visualidade (os elementos visuais disponíveis para a contar podem ter um valor 

determinante ou a sua inexistência invalidar a reportagem) e excesso ou escassez (se a 

estória vale por ser representativa de uma realidade reiterada ou por ser uma exceção). 

(Traquina, 2004) 

Os temas de economia representam 11% do total, sendo que muitos deles estão 

relacionados com questões laborais e indústria. No polo oposto surgem os temas ligados 

à ciência e ao desporto puro e duro que são preteridos, sendo que a cultura, a polícia e 

a justiça também têm uma representação muitíssimo baixa no leque de temas visados. 

Uns por serem considerados pouco interessantes e apelativos, outros por caírem em 

campos minados pelo cruzamento de interesses.  

Ao verificarmos números muito baixos de reportagens relacionadas com política 

(3%), justiça (3%), cultura (1%) ou ciência (2%) e um peso muito superior por exemplo, 

das histórias de vida (13%), a terceira categoria temática mais presente, concluímos que 

o interesse público está subvalorizado, em detrimento de temas com maior apelo à 

emoção ou à espetacularidade.  

Podemos ainda refinar a análise tendo em conta as subcategorias temáticas (Gráfico 

2), que nos fornecem dados importantes para perceber a natureza do programa.  
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Em primeiro lugar surgem os fenómenos sociais, com 25%, revelando a tendência 

para a valorização da amplitude dos acontecimentos, ou seja, quanto maior impacto 

tiver um acontecimento, mais importante se torna abordá-lo e clarificá-lo no espaço 

público.  

Em segundo lugar surgem as problemáticas sociais (22%) e em terceiro as 

doenças (8%), assuntos que, por norma, se destacam pelo dramatismo, pela unicidade 

ou pela necessidade de alertar os cidadãos para determinada realidade, assumindo 

muitas vezes a natureza de denúncia. Se, por um lado, se pode identificar aqui uma 

tendência para um jornalismo watchdog, enraizado no jornalismo de investigação e 

defendendo os interesses dos cidadãos contra as falhas do sistema, por outro, também 

se verifica que os temas com uma carga mais negativa têm um peso considerável, sendo 

que os problemas sociais, doenças, casos de polícia e conflitos perfazem um total de 

35% dos temas abordados. Galtung e Ruge apontam o negativismo como um dos 

valores-notícia com forte potencial para transformar acontecimentos em notícias e 

procuraram uma explicação para este fenómeno. Os autores alegam que “o mal” é mais 

consensual e inequívoco que “o bem”, os acontecimentos negativos acontecem com 

maior frequência, mas acabam por ter maior impacto porque nunca são esperados. 

(Galtung e Ruge, 1965/1993)   
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4.2.2. Categorias e subcategorias geográficas  

 

Tendo por base a análise dos dados disponíveis, constata-se que uma larga 

superioridade dos trabalhos feitos dentro do país (81%), em detrimento dos trabalhos 

feitos no estrangeiro (19%) (Gráfico 3). A aposta na proximidade faz parte da linha 

editorial do programa, que valoriza o jornalismo de proximidade, corroborada por outro 

dado geográfico. A Europa foi o cenário de 87% das GR, seguindo-se África (7%), e 

América e Ásia, ambas com 3% (Gráfico 4). As deslocações fazem aumentar os custos e 

este será um fator preponderante na distribuição geográfica. As longas deslocações e 

períodos de alojamento obrigam a uma gestão mais cuidada do plafond atribuído ao 

programa e, por isso, as viagens ao estrangeiro são alvo de grande ponderação. 

Conseguiu-se apurar que a gestão do budget é feita de forma a dar prioridade aos temas 

mais próximos e, por isso também menos dispendiosos, mas não necessariamente 

menos importantes. As reportagens no estrangeiro surgem quando existe uma margem 

no orçamento ou em situações em que a relevância do tema o impõe.  

 

 

O jornalista e ex-coordenador da Grande Reportagem SIC corrobora a ideia 

traduzida nos gráficos de que os programas apostam fundamentalmente num 

jornalismo de proximidade.       
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Às vezes, o pretexto para as grandes reportagens pode estar ao virar da 

esquina, ao atravessar a rua, não tem de estar na Austrália. Não partilhamos da 

ideia de que só se pode fazer uma boa reportagem sobre política internacional. 

Fizemos uma sobre o balneário de Alcântara, outra sobre a família que faz o Poço 

da Morte, muito inovadoras. (Daniel Cruzeiro) 

A proximidade linguística e histórica constitui outro tipo de proximidade que 

influencia as deslocações e a escolha dos locais para GR. Embora com uma percentagem 

reduzida (7%), mais de metade das deslocações para fora da Europa foram para países 

de língua oficial portuguesa. 

 

4.2.3 Atualidade dos temas tratados  

 

A atualidade dos temas foi outra das análises levadas a cabo neste trabalho. O 

método utilizado foi a pesquisa nos media online de notícias sobre o tema visado na GR, 

tendo em conta a semana em que começou a dar-se destaque ao assunto, cruzando-o 

depois com a data da emissão da GR. Esta análise, ainda que nos permita apenas analisar 

linhas mestras, devido à falta de tempo e recursos disponíveis para fazer uma análise 

exaustiva, permite-nos verificar uma tendência para abordar temas que não primam 

pela atualidade. Estabelecemos uma escala de 1 a 6, em que 1 representa a atualidade 

máxima e 6 os temas sem atualidade, ou seja, cujo interesse reside em outros aspetos 

que não a atualidade. Assim, verifica-se que a grande maioria das GR abordam temas 

com pouca atualidade. (Gráfico 5). Existem temas como a prostituição, a 

toxicodependência, crianças em risco, etc., que são uma constante. Mudam as 

personagens, que dão as nuances diferenciadoras e muitas vezes justificam a própria 

reportagem, mas não o fenómeno ou acontecimento que serve de base à reportagem. 

Ainda assim, parece existir um esforço para explorar temas mais atuais, sendo que cerca 

de 1/4 das GR tratam assuntos que surgiram num período entre um e três meses. A 

natureza do formato e a necessidade de uma investigação mais profunda cria também 

esta contingência: o tempo de elaboração é mais longo e torna-se difícil seguir temas da 

atualidade. É necessário também ter em conta que alguns temas precisam de 
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“arrefecer”. Por vezes, só depois de passada a euforia mediática é que se torna possível 

voltar ao “local do crime”, analisar as evidências, conseguir reações, etc. Algo que terá 

acontecido, por exemplo, no caso BPN. O momento de maior euforia mediática, com 

manifestações e greves de fome dos credores a serem alvo de cobertura jornalística 

serrada fez surgir evidências, suspeitas e depoimentos, mas também fez com que alguns 

intervenientes se fechassem em copas e que algumas informações se tornassem menos 

acessíveis. Os inúmeros documentos, os depoimentos e as acusações que brotaram 

demorariam o seu tempo a ser analisados e só mais tarde algumas pessoas se disporiam 

a falar.  

Gráfico 5 – Gráfico circular com a atualidade dos temas tratados (%) 

4.3. Enquadramento - a assinatura da grande reportagem  

 

Da mesma forma que a assinatura identifica um trabalho de autor, o 

enquadramento constitui a assinatura da Grande Reportagem SIC. Uma assinatura do 

jornalista, mas também da estação, identificando a linha editorial e a filosofia da 

redação. O enquadramento diz-nos “toma atenção àquilo que está dentro e não tomes 

atenção àquilo que está fora” (Bateson, 1972). Pode considerar-se que enquadrar 

também é contar uma estória, na medida em que obriga à abstração, à seleção de 

personagens e a manter o foco sobre a ação. Da mesma forma que as crianças se 

distraem se a história não for bem contada, também os espectadores perdem o 

4% 13%

13%

7%

11%

52%

1 - Tema da semana 2- Tema do mês
3- Tema do trimestre 4 – Tema do semestre 
5 - Tema do ano 6 – Sem atualidade 



45 
 

interesse se o jornalista não souber contar a sua estória e levar a bom porto a intenção 

de formar e informar. 

Para perceber a eficácia das mensagens sobre o recetor e até que ponto 

influenciam a sua interação social, Erving Goffman deu início aos primeiros estudos 

sobre o conceito de enquadramento nas ciências sociais. Na obra Frame Analysis (1974) 

explorou a teoria com o mesmo nome, definindo enquadramento como uma “ideia 

organizadora central para dar sentido a acontecimentos relevantes e sugerir o que é um 

tema” (Goffman, 1974). Aplicada aos media, a teoria do framing apresenta uma função 

essencialmente organizadora da realidade, permitindo ao jornalista construir uma 

narrativa sucinta com princípio, meio e fim. Perante a impossibilidade de reportar a 

totalidade dos acontecimentos e verdades, o enquadramento cria fronteiras, 

contextualiza e justifica as diferentes abordagens.  

Os efeitos dos media têm sido estudados e desenvolvidos ao longo dos anos, 

tendo dado origem a diferentes interpretações e correntes de pensamento. Uma dessas 

correntes é o modelo interacionista, que define o enquadramento como um processo 

de “seleção” e “saliência”. Robert Entman defende que a construção e transmissão da 

realidade implica a seleção dos aspetos importantes que ganham relevância no discurso 

noticioso, contribuindo para a definição da problemática. (Entman, 1993) Deste modo, 

pode-se afirmar que o enquadramento tem quatro funções: 

• definir problemas; 

• diagnosticar causas; 

• fazer julgamentos morais; 

• sugerir soluções. 

Em relação à construção, o autor identifica quatro elementos:  

 comunicadores, que correspondem à tribo jornalística, um grupo que partilha 

crenças, julgamentos e sistemas interpretativos;  

 texto, produzido por este grupo e que reflete os seus lugares comuns através 

de expressões, palavras-chave, imagens e fontes que ajudam a formar e a 

corroborar tais enquadramentos; 
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 recetor, que confronta a mensagem com a sua própria conceção da realidade e 

que contribui para a aceitação ou recusa da mensagem;  

 cultura da qual fazem parte os “enquadramentos comuns”, conceções 

expressas no discurso e pensamento comum de determinado grupo social. 

(Entman, 1993)  

Seguindo a corrente do modelo interacionista, Shanto Iyengar levou a cabo um 

estudo sobre os enquadramentos mediáticos dos assuntos políticos pela televisão. 

Distinguindo notícias episódicas (“peças televisivas centradas no acontecimento e seus 

protagonistas”) das temáticas (“notícias centradas na problemática, com maior grau de 

abstração e contextualização”), Iyengar tentou perceber de que forma o 

enquadramento influencia a perceção das audiências em relação à responsabilidade dos 

problemas políticos. Crime, terrorismo, pobreza, o desemprego e desigualdades raciais 

foram os temas escolhidos para o estudo. Com base na análise de conteúdos e 

inquéritos, o professor de Stanford University verificou que os enquadramentos 

temáticos levam à atribuição de responsabilidades ao governo e à sociedade, enquanto 

os enquadramentos episódicos levam as audiências a atribuir responsabilidades a 

fatores individuais. (Iyengar, 1996)  

Outro dos aspetos relacionados com o enquadramento preferencial do 

programa, e que contraria a tendência da cultura televisiva portuguesa, é a opção por 

um narrador invisível. A figura do repórter/jornalista é algo muito presente no 

jornalismo televisivo português, que tende a gravitar em torno da figura do narrador. 

Isto não acontece só na informação, com uma presença forte dos pivôs, os diretos e 

espaços de comentário, mas também em outros formatos televisivos, como os talk-

shows ou programas de entretenimento onde os apresentadores são uma peça chave.  

 Jacques Lacan, referido por Jacinto Godinho (2011), sistematiza os tipos de 

narradores utilizados em televisão. A técnica do repórter visível ou mestre-significante18 

é utilizada em grande reportagem como forma de estreitar as relações entre narrador e 

espectador. Este é o estilo seguido no programa 60 Minutes, exibido pelo canal norte-

                                                           
18 Mestre-significante – é um conceito criado por Lacan que se refere à utilização de um narrador visível, 
que aporta valor à coisa narrada por ser uma figura de reconhecida notoriedade.     
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americano CBS News, onde o jornalista é uma figura central e onde o facto de ser feito 

por jornalistas seniores com uma carreira consolidada concede ao programa uma 

notoriedade adicional e fortalece a confiança dos espectadores.  

No caso da Grande Reportagem SIC, o estilo adotado é o do repórter invisível mas 

presente através da voz. O narrador não surge na reportagem, a intervenção do 

jornalista está diluída, mas a voz funciona como um elemento identificador que 

fortalece a relação entre o jornalista e o espectador. Neste contexto, identifica-se a voz 

da jornalista Cândida Pinto que produz o efeito de mestre-significante, ainda que a 

jornalista não entre na imagem.                

Embora pouco utilizado em Portugal, outro dos estilos é o da voz sem dono, ou 

seja, quando o telespectador não reconhece a voz como sendo do repórter, mas a 

identifica como sendo de um locutor, como acontece nas reportagens sobre a vida 

selvagem exibidas pela SIC nas manhãs de sábado e domingo. (Godinho, 2011)   

Pode concluir-se que outra das características do programa é a escolha de 

enquadramentos temáticos potencia a atribuição de responsabilidades aos agentes 

políticos e sociais, explorando questões e problemáticas que ao serem clarificadas 

preparam os cidadãos para lidar com elas. A aposta numa estética televisiva que dilui a 

figura do jornalista, fazendo das imagens o seu core business, constitui-se como uma 

assinatura do programa, sendo outra característica a considerar. 

O enquadramento escolhido pode influenciar o impacto social de cada trabalho, 

dissuadindo ou salientando determinados aspetos. No capítulo que se segue aborda-se 

a questão do impacto social, tendo em conta os prémios recebidos e exemplos de 

reportagens que produziram efeitos visíveis na sociedade ou ecoaram nos media.     
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5. Impacto social e impacto nos media 

 

No decorrer dos seus 15 anos de existência, o programa Grande Reportagem SIC 

teve uma repercussão social positiva. Esse reconhecimento pode medir-se através da 

análise do impacto destes trabalhos na opinião pública, das críticas e comentários 

patentes nos media e nos prémios recebidos ao nível nacional e internacional. A SIC 

chega mesmo a afirmar que este é o programa mais premiado da televisão portuguesa. 

Com base nas informações disponíveis nos arquivos da estação, verificou-se que no 

período entre 2007 a 2013, 13% dos trabalhos foram distinguidos com prémios ou 

menções honrosas (ver anexos 2 e 3). Se será ou não o mais premiado não foi algo 

tivéssemos procurado apurar. Procurou-se elencar as premiações mais relevantes 

atribuídas à Grande Reportagem SIC, com base nas informações disponíveis nos 

arquivos da estação.  

Os eventos mais sonantes que premeiam a qualidade do jornalismo nacional são os 

Prémios Cáceres Monteiro e os Prémios Gazeta, atribuídos por entidades do meio, e ao 

nível das instituições sociais destaca-se o prémio da Comissão Nacional da UNESCO, da 

AMI e da Assembleia da República. Internacionalmente, é importante referir o Festival 

de Televisão de Monte Carlo e o FIGRA, que se realizam anualmente em Monte Carlo e 

França, respetivamente.  

O RI Jorge Pelicano é um nome reconhecido no género GR e no documentário. No 

FIGRA arrecadou dois prémios de melhor imagem: em 2009, com Uma Vida Normal da 

jornalista Sofia Arêde e, em 2010, com a GR Eu e os Meus Irmãos assinada por Cândida 

Pinto, que viria a integrar o júri do FIGRA (Tabela 1). Jorge Pelicano levou a cabo dois 

trabalhos na área documental que mereceram especial destaque ao nível nacional: 

Ainda há Pastores (2006) e Pare, escute e olhe (2009), que mereceu as distinções de 

“Melhor Documentário de Longa-metragem Portuguesa”, “Melhor Montagem”, e 

“Prémio Escolas”, no DocLisboa, e o “Prémio Internacional, Lusofonia e da Juventude”, 

no Cine Eco.  
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Tabela 1 – Tabela com os prémios e menções honrosas mais relevantes atribuídos a grandes reportagens da SIC, 

ao nível nacional e internacional. 

O historial de participações da SIC no FIGRA começou em 1996 com a nomeação de 

Meninos de Angola para a categoria de “Grande Reportagem de Atualidade para os 

Valores Humanitários”, na qual haveria de ganhar o 1º prémio. Este prémio foi um 

reconhecimento de qualidade e um impulso para este programa com um 

enquadramento pioneiro que começava cedo a colher os frutos do seu trabalho. A GR 

Os Meninos de Angola tornou-se um exemplo a seguir colocando a fasquia ao mais alto 

nível. Em 1997, a Grande Reportagem SIC volta a ser distinguida no FIGRA recebendo 

um Prémio Especial do Júri, atribuído à GR A Condição Humana, trabalho dos jornalistas 

Rodrigo Guedes de Carvalho e Dulce Salzedas, com imagem de Renato Freitas e edição 

de Ricardo Freitas. Mais tarde haveria de ser Modernos Primitivos, um trabalho da 

jornalista Maria João Ruela e do RI Odacir Júnior, a despertar a atenção do júri, que lhe 

atribuiu uma Menção Honrosa em 1999.  

O Festival de Televisão de Monte Carlo é outros dos eventos que premeiam o que 

de melhor se faz em televisão, seja informação ou ficção. A SIC teve a oportunidade de 

participar várias vezes no festival na qualidade de júri, representada por Martim Cabral. 

Em 2008, a GR O Balneário venceu na categoria “Melhor Documentário de Atualidade”, 

entre as cerca de 200 reportagens a concurso. Desde então, não recebeu mais prémios, 

mas foi duas vezes nomeada. Uma com o trabalho Uma Vida Normal de Sofia Arêde e 

Jorge Pelicano, e outa com Assalto à Agência Bancária em Lisboa de Carla Jorge de 

Carvalho e Miguel Ribeiro, para a categoria “24H News Programmes”.  

PRÉMIOS PRÉMIOS  MENÇÕES HONROSAS 

FIGRA (internacional) 4 1 

Festival de Monte Carlo (internacional) 1 - 

Gazeta Televisão 4 - 

Cáceres Monteiro 3 - 

Comissão Nacional da UNESCO 6 8 

Jornalismo Contra a Indiferença da AMI 9 11 

TOTAL 25 20 
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Em Portugal, o Prémio Gazeta de Televisão, atribuído pelo Clube de Jornalistas, 

é um dos mais apetecidos. A estação de Carnaxide conquistou alguns com a Grande 

Reportagem SIC. Snu recebeu o Grande Prémio Gazeta (2005), Ana Sofia Fonseca 

recebeu o Prémio Gazeta Televisão com a reportagem O meu nome é Portugal (2010), 

em 2011 foi a GR Quem Semeia Vento, da jornalista Miriam Alves, a vencer nesta 

categoria in exequo com O Volfrâmio Nazi, também uma GR da SIC da jornalista Amélia 

Moura Ramos. Em 2012, foi a série documental Momentos de Mudança, da autoria de 

Cândida Pinto, João Nuno Assunção e Jorge Pelicano a arrecadar o prémio. 

O Prémio Cáceres Monteiro, atribuído pelo Sindicato dos Jornalistas, distinguiu 

por três vezes as GR da SIC. Também a Comissão Nacional da UNESCO e o Gabinete para 

os Meios de Comunicação Social atribuem anualmente, desde 2006, os “Prémios de 

Jornalismo Direitos Humanos e Integração”, tendo sido premiados vários trabalhos de 

GR da SIC, dentro e fora do programa. Em oito edições destes prémios, a SIC arrecadou 

seis vezes o 1.º prémio na categoria “Meios Audiovisuais” e um total de oito menções 

honrosas.   

Também a AMI avançou em 1999 com a 1ª edição do “Prémio Jornalismo Contra 

a Indiferença”, com o intuito de estimular a “abordagem jornalística de temas fulcrais 

para o futuro da Humanidade, combatendo a Intolerância a Indiferença”. Não existindo 

categorias, todos os trabalhos concorrem ao 1ª lugar, independentemente do meio. 

Verifica-se que em 14 edições, os trabalhos da SIC arrecadaram 9 vezes o 1º lugar e 

receberam 11 menções honrosas. Alguns trabalhos receberam também distinções da 

Assembleia da República, nomeadamente o “Prémio Direitos Humanos”, pelo Alto 

Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, por entidades ligadas à saúde e 

outras instituições da sociedade civil que reconheceram o contributo da GR para a 

consciencialização da população sobre questões fundamentais. No período de 2007 a 

2013, foram atribuídas 47 menções e prémios ao programa Grande Reportagem SIC. 

Outro dos fatores a entrar na equação do reconhecimento profissional é a venda 

de conteúdos. O best-seller da Grande Reportagem SIC foi Che Guevara de Cândida 

Pinto, com mais de 30 vendas para países como Espanha, França, Polónia, Alemanha, 

Suécia, Rússia e Médio Oriente, destacando-se a venda para o canal Al Jazeera, que mais 
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tarde comprou também a reportagem Rosa Brava. Entre as mais vendidas está também 

Senhoras do Lago, de Cristina Boavida, sobre uma comunidade matriarcal chinesa, que 

foi vendida 24 vezes, tendo sido exibida em países como Espanha (um dos principais 

compradores internacionais), Suécia, Kuwait e Estados Unidos. De referir as vendas da 

GR Crianças de Chernobyl (8), Modernos Primitivos (6) e Meninos de Angola (4). A 

National Geographic chegou comprar uma Grande Reportagem da SIC, que retrata uma 

expedição trágica de um grupo de portugueses aos Himalaias e na qual um deles acabou 

por perder a vida, chamada No Trono dos Deuses, do jornalista Aurélio Faria.   

Destaque também para os documentários na área do desporto que têm sido alvo 

de grande reconhecimento internacional tanto ao nível das vendas como de prémios 

recebidos. O trabalho José Mourinho, o Melhor Treinador do Mundo de Nuno Luz, foi 

vendido para mais de meia centena de países e premiado internacionalmente, o 

trabalho de Daniel Oliveira sobre Cristiano Ronaldo, intitulado O regresso dos Incríveis, 

vendido para mais 26 países e considerado o programa de entretenimento mais 

premiado internacionalmente da televisão portuguesa, tendo arrecadado distinções em 

festivais de televisão em países como Itália, Rússia, República Checa, Uganda, entre 

outros.  

Apesar do reconhecimento por parte da comunidade profissional ser um fator 

de notoriedade e motivação para mais e melhores trabalhos, os grandes repórteres com 

quem falámos admitem que mais importante do que receber um prémio é conseguir 

mudar para melhor a vidas das pessoas. No capítulo que se segue é feita uma reflexão 

sobre o impacto social com base em algumas GR que surtiram efeitos tangíveis na 

sociedade.  

 

 

5.1. Impacto social 

  

Uma GR pode surtir efeitos tangíveis ou, por outro lado, primar pela valorização 

intelectual. Por exemplo, os grandes trabalhos de investigação desnudam questões de 

interesse público, mantidas em segredo em benefício de interesses privados. Pegando 
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em dois exemplos desta natureza, refere-se o caso recente de Negócios de Famílias em 

que o jornalista Pedro Coelho levou a cabo uma investigação que tornou públicos 

indícios de práticas irregulares mantidas por um grupo de saúde privado e que 

despoletou uma investigação por parte da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. 

Como referiu José António Cerejo, jornalista do jornal Público, muitos destes 

trabalhos não têm o desfecho esperado pelos leitores ou espectadores. As investigações 

começam e terminam sem que se consigam provar factos determinantes e sem que haja 

uma condenação. Lembrou o caso Freeport para demonstrar a diferença fulcral entre 

“verdade” e “verdade comprovada na barra do tribunal”. O jornalista analisa 

documentos, cruza informações e factos comprovados, conseguindo assim indícios de 

práticas irregulares. Uma vez na posse de tais indícios deve torna-los públicos. Não cabe 

ao jornalista reunir provas com valor em julgamento. Esse trabalho é da competência 

de outras entidades. Ao jornalista cabe-lhe investigar situações suspeitas que sejam de 

interesse público e revelar o resultado dessa investigação, caso haja sólidos indícios de 

irregularidade, pautando-se pelos princípios deontológicos da profissão.      

Outro dos exemplos escolhidos evidencia o poder de mobilização social. A 

exibição da GR Eu e os Meus Irmãos gerou uma dessas situações. A 26 de outubro de 

2010, quando Carolina, Isabel e a Raquel se sentaram no sofá para assistir a mais uma 

GR estavam longe de imaginar que este seria um ponto de viragem nas suas vidas. A 

história dos órfãos de SIDA em Moçambique, um flagelo que atingia na altura cerca de 

600 mil crianças no país, contada por Cândida Pinto, sensibilizou estas três mulheres que 

decidiram unir-se para formar uma ONG chamada Eu e os Meus Irmãos - Associação 

para o Desenvolvimento da Criança que pretende ajudar a satisfazer as necessidades 

destas crianças órfãs de SIDA e a criar respostas sociais para o desenvolvimento 

sustentável. A 17 de março deste ano a associação celebrou o seu 4º aniversário e 

congratulou-se de ter ajudado até então 112 crianças, apadrinhadas através do 

programa criado pela ONG, de ter atribuído três bolsas a jovens que estudam na 

Universidade Maxixe, feito um furo de água que beneficia atualmente cerca de 500 

pessoas na localidade de Bembe, entre outro objetivos alcançados e projetos em curso. 

O programa tornou-se, deste modo, num amplificador de situações sociais prementes 
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ou de tal forma graves que pelo simples facto de serem dadas a conhecer, desencadeiam 

uma reação de resposta por parte das autoridades competentes ou da sociedade civil.  

Exemplo disso foram também as repercussões da Grande Reportagem Safira 

(2011), que contou a história de uma menina que sofria de um tumor renal raro e cuja 

família, pela primeira vez em Portugal, contestou o tratamento com quimioterapia, 

desafiando médicos e tribunais na defesa de uma terapia alternativa inovadora, no 

estrangeiro. “O fenómeno da ida de portugueses para a Alemanha para experimentar 

este tratamento já começou há vários anos, mas foi com a história de Safira, divulgada 

numa Reportagem SIC/Visão, em 2011, que muita gente ouviu falar, pela primeira vez, 

da vacina”, escrevia o jornal Público, em julho de 2013. A situação desta menina 

continuou a ser seguida ao longo dos anos e os desenvolvimentos divulgados. “Hoje, 

com sete anos, ela tomou a última dose da vacina este ano, conta o pai, Gabriel Mateus, 

que entretanto criou uma associação designada Projeto Safira para ‘ajudar’ outros 

doentes que pretendam ir a uma das clínicas alemãs”, acrescentou a mesma publicação. 

Pelo seu interesse público, a reportagem Safira foi extremamente mediatizada gerando 

um debate público ímpar e de uma importância social extrema, dando um claro 

contributo à vida das pessoas, em especial dos doentes que ficaram a conhecer uma 

nova terapêutica. A criação da associação do Projeto Safira foi uma consequência 

indireta, mas ainda assim fortemente ligada à realização desta reportagem que deu uma 

grande visibilidade à problemática, incrementando o caráter mobilizador da causa. Estas 

estórias fortes e com uma vincada componente de denúncia, formação e mobilização 

social acabam por equilibrar a balança entre os temas de interesse público e interesse 

do público, criando uma perceção geral de que o programa aborda temas socialmente 

relevantes e que contribuem para o exercício da cidadania.   

O impacto nos media pode verificar-se também nas colunas dos jornais, onde os 

opinon makers dizem de sua justiça, criticando ou elogiando o trabalho jornalístico, 

contribuindo para a sua valorização ou o contrário. 

Nas televisões privadas, para que um programa se mantenha na grelha 

informativa e continue a atrair investimento é necessário, para além do reconhecimento 

profissional e contributo social, que tenha capacidade de captar boas audiências e seja 
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competitivo a esse nível. No capítulo que se segue procura-se analisar a resposta das 

audiências à Grande Reportagem SIC e se o interesse dos espectadores por este género 

se mantém.  
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6. Audiências: os telespectadores querem ver grandes reportagens? 

 

A Grande Reportagem SIC veio sedimentar os valores da estação, criando um espaço 

privilegiado onde a informação pôde trabalhar as suas qualidades, nomeadamente o 

género nobre, e mais uma vez destacar-se pela filosófica de “fazer diferente”. Relatos 

afirmam que o programa começou com uma audiência a rondar os 60% de share, 

conseguida com Meninos de Angola.  

Ao longo dos anos, tornou-se cada vez mais difícil para a SIC manter a liderança de 

audiências. A TVI começou a ganhar terreno e a chamada televisão do povo (SIC) viu a 

sua capacidade para atrair audiências balançar e mesmo decair. O desafio de 

reconquistar a posição de liderança levou a direção de informação a colocar 

internamente a questão: vamos seguir o caminho mais íngreme ou o mais fácil?  

Em 2001, o surgimento da SIC Notícias lançava novos desafios ao canal generalista 

que não queria fazer do JN um resumo das notícias do dia. A preparação para um novo 

ciclo na guerra de audiências traduziu-se em mudanças na grelha informativa. Como 

referido anteriormente, apostou-se no JN com o super prime-time e os restantes 

formatos de informação desapareceram gradualmente. As dúvidas quanto à capacidade 

da Grande Reportagem SIC atrair audiências fazem parte da história do programa e 

persistiram, apesar de terem sido refutadas em diferentes momentos da sua existência. 

Mas a decisão de apostar em conteúdos diferenciadores e de qualidade jornalística fez 

reaparecer a Grande Reportagem SIC, deu novo fulgor à reportagem e reforçou o 

investimento no género.  

Nós não trabalhamos só em função da audiência global da estação. Se assim 

fosse, seria mais fácil ter outro tipo de produtos mais light, muito mais baratos e 

com muito mais audiência. A acredito que a marca de uma estação e a 

credibilização da informação passa muito por este tipo de ofertas mais 

qualitativas. As audiências conseguidas de forma difícil e através deste 

investimento são as mais duradouras. (Alcides Vieira) 

Nas televisões privadas o debate em torno da importância de atender ao interesse 

público ou ao interesse do público é ainda mais profundo, pois existe outro interesse 
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com um peso determinante: o interesse comercial. Na história da SIC assistiu-se várias 

vezes ao resvalar da grelha de programação em benefício do interesse do público, algo 

que a TVI e o sucesso do programa Big Brother (2000) veio acentuar.  

Foram necessários alguns anos e algumas experiências para encontrar o melhor 

posicionamento na grelha de programação para a Grande Reportagem SIC. Nos 

primeiros anos, começou por ser um programa independente, após o JN, mas foi 

necessário encontrar outra solução. O intervalo de 15 minutos entre o telejornal e a GR 

era prejudicial. Depois de um telejornal especialmente longo, como eram e continuam 

a ser os da SIC, a tendência generalizada era mudar de canal. Esta “quebra” obrigava a 

um esforço tremendo de recuperação de audiências. No regresso do programa, após 

uma interrupção de quatro anos, foi levada a cabo uma experiência mal sucedida de 

voltar ao colocar o programa na grelha de forma independente, colado ao JN. Esta opção 

acabava por prejudicar as audiências do jornal, tendo-se voltado à forma considerada a 

mais equilibrada para os dois produtos. A migração para dentro do JN seria a solução 

ideal, que surgiu na senda do alargamento do tempo de duração dos telejornais.  

6.1. Análise de dados  

 

Em 2005, quando Daniel Cruzeiro entrou para a coordenação do programa a 

Grande Reportagem SIC foi colocada em horário nobre e teve bons resultados. Em 2007, 

havia cinco GR entre os 10 programas mais vistos da SIC e nove no top 20.   

Quando entrei para a coordenação senti que não havia confiança nos 

conteúdos de informação para combater as principais apostas dos canais da 

concorrência. Achavam que só conteúdos mais transversais, mais acessíveis, 

culturalmente menos exigentes é que podiam captar audiências e nós provámos 

que era mentira. Na altura, a Grande Reportagem ganhava por exemplo ao 

Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje em dia é considerado um conteúdo imbatível. 

(Daniel Cruzeiro) 
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Os dados detalhados que temos sobre a audiência da Grande Reportagem SIC 

começam precisamente em 2007. Neste ano, a GR conseguiu um recorde de audiências, 

com Rosa Brava a ser vista por 1,7 milhões de telespectadores. No entanto, analisando 

as audiências na generalidade percebe-se que as audiências se mantiveram estáveis, 

atravessando entre 2008 e 2009 uma ligeira recessão (ver gráficos 6 e 7). Em seis anos 

o share registou uma quebra de 0,2%, na média anual, e a audiência média, terminou 

2012 com 11,5 pontos, 0,5 pontos a mais em relação a 2007. Nesses seis anos, a Grande 

Reportagem SIC registou um share médio de 26,81% e uma audiência média de 10,46 

pontos, cerca de 980 mil espectadores por programa.  

Gráfico 6 – Gráfico de linhas com a evolução do share entre 2007 e 2012 

Gráfico 7 – Gráfico de linhas com a evolução da audiência média entre 2007 e 2012 
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A GR estava no prime-time de domingo a competir com conteúdos de peso em 

outras estações. Contudo, outro desafio viria: conseguir temas fortes para alimentar GR 

todas as semanas.   

No dia-a-dia é fácil perceber que as agendas mediáticas nacionais são muito 

semelhantes, giram em torno dos mesmos temas e, num país como Portugal, nem 

sempre é fácil encontrar assuntos novos, relevantes, de interesse público, passíveis de 

serem trabalhados no formato GR e com capacidade de liderar audiências.   

Sabendo que o Jornal Nacional, da TVI, se constituiu num forte concorrente ao 

JN interessa também analisar a capacidade da GR para combater conteúdos de grande 

audiência. O gráfico 8 permite afirmar que no cômputo geral, a GR conseguiu liderar as 

audiências em 24% das emissões. Apesar de, 44% das vezes em que a GR perdeu para a 

concorrência tenha sido o Jornal Nacional a liderar (Gráfico 9), podemos ainda verificar 

que a Grande Reportagem SIC conseguiu fazer frente a um dos produtos mais fortes do 

telejornal da TVI, o comentário de Marcelo Rebelo de Sousa. Até novembro de 2009, 

período em que o programa competiu diretamente com a rúbrica Escolhas de Marcelo, 

a GR conseguiu liderar as audiências em 29% das situações versus 23% da TVI (Gráfico 

10). 
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Gráfico 8 – Líder de audiências nos períodos 

de emissão da GR entre 2007 e 20013 (%) Gráfico 9 – Programa líder de audiências nos períodos 

de emissão da GR entre 2007 e 2013 (%) 
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O diretor de informação da SIC refere que:   

Nem todas as redações têm capacidades de organização e orçamentos 

para desenvolver como gostariam a GR. A SIC tem feito esse esforço, com 

excelentes resultados e já nem falo em termos de audiências, tem audiências 

muito boas ao longo dos anos. Importa dar uma oferta informativa que 

acrescente valor, que seja diferenciadora e de interesse público. (Alcides Vieira) 

Fazer jornalismo de investigação e GR de qualidade representa um elevado 

esforço orçamental para as redações. A aposta na média reportagem acaba por ser uma 

estratégia de win-win, que dá bons frutos ao nível da captação de audiências e que, por 

outro lado, facilita a gestão de orçamentos, numa fase em que as redações não escapam 

à crise que se instalou de uma forma transversal em todos os setores de atividade.  

 Perante isto, faz sentido dizer que a aposta em médias reportagens pode ser 

também uma forma de responder às apetências dos espectadores, que pedem produtos 

que acrescentem valor à “espuma dos dias” apostando numa análise mais profunda dos 

temas, num formato que permita mais facilmente acompanhar o ritmo da atualidade.  

 

 

 

29%

23%

48%

Gráfico 10 - Liderança de audiências: GR vs Escolhas de 
Marcelo (2007/2009) 

GR JN OUTROS
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 6.2. Reportagem: investimento ou desinvestimento?  

 

Como afirmou a socióloga e deputada Nilza Sena na investigação A Televisão Por 

Dentro e Por Fora, “as grandes reportagens aparecem hoje em dia como uma lufada de 

ar fresco nos três canais generalistas; em que a programação das estações é muito 

igualitária, sendo difícil distinguir a marca identitária de cada canal”19. Assim, o formato 

GR é encarado como uma escapatória à repetitiva e incontornável atualidade e uma 

oportunidade para cada canal exibir a sua originalidade na escolha e abordagem dos 

temas. Os coordenadores da SIC conseguiram ao longo dos anos rentabilizar o programa 

e atrair audiências, incentivando a aposta no formato que se verifica não só pela 

continuidade do programa, mas também pelo surgimento de outros formatos do 

mesmo segmento.  

No entanto, a necessidade de rentabilização do investimento no jornalismo de 

investigação e das temáticas é real e fez surgir outra tendência dentro do programa. De 

entre os temas que se esgotam em 25 ou 35 minutos, surgem, de quando em vez, temas 

que necessitam de um tempo de antena ainda mais alargado e de um tratamento ainda 

mais aprofundado. Nestes casos, em vez de se condensar toda a informação num 

trabalho de 40 ou 50 minutos, tem-se optado por desdobrá-lo em vários episódios da 

mesma GR, com 20 ou 30 minutos cada. Esta estratégia de valorização, envolve sempre 

numa grande campanha de promoção dos trabalhos em causa. A primeira experiência 

com A Fraude teve resultados muito positivos. A média de audiências dos quatro 

episódios (15,1%) foi superior à audiência média das reportagens no ano anterior 

(11,5%) e conseguiu um share médio de 29,5%, liderando as audiências em três dos 

quatro dias em que foi exibida, com exceção do segundo dia em que a RTP transmitiu o 

jogo Portugal vs Equador.  

A qualidade atrai investimento, mas quando até os grandes grupos financeiros 

travam uma luta renhida para manter a estabilidade a este nível, as televisões começam 

a olhar para as receitas de publicidade como algo mais vulnerável e começam a pensar 

noutras formas não só de rentabilizar, mas também de valorizar o seu trabalho. O 

                                                           
19 Citação retirada de um artigo do Jornal de Notícias publicado a 16 de janeiro de 2008. Apêndice 4.   
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jornalismo cidadão20 continua a ganhar terreno e nas redes sociais torna-se cada vez 

mais eficaz. Resta aos meios de comunicação tradicionais apostar em dois aspetos: 

adaptação à nova realidade e qualidade. Será esta a estratégia das televisões para atrair 

investimento e garantir receitas. Por isso, Alcides Vieira reforça a importância de 

valorizar o conteúdo jornalístico na internet.   

O jornalismo para ser forte, para investigar, para ter GR, para aumentar 

a qualidade, para reforçar a redação, para empregar pessoas, para inovar em 

máquinas e equipamentos, que são investimentos bastante caros e intensivos, 

precisa de receitas e as receitas vêm do nosso trabalho, não vêm de mais lado 

nenhum. (Alcides Vieira) 

Os meios de comunicação tradicionais têm sentido os efeitos do acesso 

generalizado à internet, da proliferação da informação gratuita online e da pirataria. 

Perante este cenário, a SIC já iniciou o contra-ataque.   

 

6.3. Fragmentação das audiências e aposta no online 

 

Os anos de experiência e aposta na GR dotaram a SIC de um crescente now-how 

a vários níveis. Foi-se aprendendo qual a melhor forma de promover os trabalhos e  

canalizar recursos.  

Foi possível assistir à forma como a “máquina SIC” uniu esforços na promoção da 

GR A Fraude. Os seis meses de investigação resultaram em quatro episódios de uma GR 

que se procurou rentabilizar ao máximo. Os teasers, os debates e o eco na comunicação 

social fizeram do BPN e das questões levantadas pela reportagem da SIC os assuntos 

quentes da semana. Este foi também o momento estrategicamente escolhido para pôr 

em prática outra forma de rentabilização destes produtos de informação há muito 

defendida por Francisco Pinto Balsemão que considera que a informação de qualidade 

na internet deve ser paga.  

                                                           
20 Fenómeno em que o cidadão deixou de ser apenas recetor de informação e passou a ser também ele 
emissor e por vezes produtor de informação que é difundida principalmente na internet.  
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      A ideia que se criou de que tudo o que circula na Net deve ser gratuito não é 

apenas um atentado aos princípios consagrados nos direitos de autor. É também 

uma maneira subtil de enfraquecer a independência das empresas de 

comunicação social e a sua capacidade de investigação. Só quem nada produz, 

apenas utiliza, pode querer usar sem pagar os conteúdos criados pelos media. 21 

Os quatro episódios da grande reportagem A Fraude foram dos primeiros 

conteúdos pagos no site da SIC, num momento de crescente aposta nas potencialidades 

da SIC Online. Recentemente voltou a defender esta ideia numa entrevista. O ex-CEO do 

Grupo Impresa e fundador da SIC traz à tona outro dos desafios do jornalismo 

contemporâneo: a desmistificação do momento. Anteriormente à proliferação da 

internet, determinado programa passava na televisão àquela hora e esfumava-se. Os 

interessados tinham que se esforçar para não perder “o momento”. Hoje não. Se 

perdermos aquele programa ou a GR podemos sempre ver a gravação na TV ou  procura-

la na internet. Este fenómeno resulta na fragmentação da audiência.          

A televisão é apenas um dos diferentes meios de consumir informação 

audiovisual. A internet alargou de forma colossal o leque de conteúdos ao alcance de 

todos. O estudo Television: entering the era of mass-fragmentation confirma a 

tendência crescente para o consumo de vídeo através das novas plataformas 

(computador, tablet e smartphones) e com isto a consequente fragmentação da 

audiência. Feito com quase 14 mil pessoas e em 13 países, o estudo fornece-nos 

também outra conclusão que importa salientar. As pessoas estão cada vez mais 

dispostas a pagar pelos conteúdos. (Wolf, 2009)  

Quando nas celebrações do 10º aniversário da SIC Notícias (2011), Francisco 

Pinto Balsemão reconheceu a falta de adaptação aos novos meios como um handicap, 

já teria em mente uma forte aposta na SIC Online. A inovação tornou-se uma prioridade 

e em 2014 surge o renovado site da SIC Notícias, acompanhado de uma aplicação para 

iPhone e smartphone. Uma das novidades do site foi o lançamento de conteúdos pagos. 

Ao contrário do que acontece nos sites da TVI ou da RTP, no site da SIC quem quer ver 

ou rever uma das GR exibidas pode fazê-lo por 0,60€ mais IVA, valor que vale apenas 

                                                           
21 Francisco Pinto Balsemão, entrevista à revista Notícias TV, 16 de maio de 2014. Apêndice 3.   
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para a visualização de uma GR, num período de 24h, no mesmo computador e browser. 

Só faz sentido cobrar por um conteúdo exclusivo, diferenciador e cuja marca seja 

reconhecida pelo público como um crivo de qualidade. Alcides Vieira confessa que ainda 

há um longo caminho a percorrer até que se enraízem novos hábitos de consumo e para 

este modelo de negócio se torne verdadeiramente rentável. Ainda assim, considera que 

é uma questão de princípio.  

A SIC não foi o único órgão de comunicação a seguir este caminho. O Público 

Online já o faz e a TVI está a preparar-se neste sentido. Os conteúdos pagos são o futuro. 

O objetivo é garantir a sustentabilidade do jornalismo, a qualidade, a força e a 

independência dos grupos de media.   

 Após as reflexões e análises, estão reunidas as condições para se avançar para o 

último capítulo onde se pretende reunir as principais conclusões que a elaboração deste 

trabalho permitiu retirar.    
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CONCLUSÃO 

  

O programa Grande Reportagem SIC surgiu em 1996, num momento em que a 

SIC pretendia alargar a sua oferta informativa e atravessava um momento de 

prosperidade de audiências. O género reportagem constituiu-se numa das apostas 

centrais da estação e surgiram vários programas de informação que continham grandes 

e médias reportagens. Apesar dos bons resultados do programa durante os primeiros 

três anos, assentes nas audiências e nos prémios que lhe foram atribuídos nacional e 

internacionalmente, a SIC optou por retirar o programa do ar, numa interrupção que 

durou quatro anos.   

Em 2003, o programa foi recuperado e avançou sob a coordenação de Cândida 

Pinto, jornalista que defendeu desde o primeiro momento a criação de um programa de 

GR na SIC, que coordenou a primeira série do programa e assinou alguns dos trabalhos 

nessa altura. No ressurgimento, o programa teve também que adaptar-se às novas 

realidades. Deixou de ser um programa autónomo e passou a ser exibido dentro do JN, 

dando corpo ao super prime-time.  

Num primeiro momento, a valorização do programa assentava na proposta de 

trazer novos temas para a discussão pública, quebrar tabus dominantes nos media e dar 

voz a outros protagonistas, linhas patentes na escolha dos temas e na sua forma de 

abordagem. Mais tarde, o aumento do tempo de duração dos blocos informativos fez 

crescer a necessidade de produzir conteúdos para o telejornal. As soft news ganharam 

mais espaço na antena, mas também houve uma crescente aposta na média e grande 

reportagem, que se assumiram como produtos diferenciadores num cenário em que os 

telejornais se tornavam cada vez mais cópias uns dos outros.  

A informação produzida pela SIC é diversificada, segundo a ERC, mas a 

investigação realizada neste trabalho permitiu identificar algumas tendências mais 

recentes deste programa em específico. Uma delas é a valorização de temas de índole 

social (48%) e de temas com maior poder de apelo à emoção e à sensibilidade dos 

espectadores e carga emocional negativa. Entre 2007 e meados de 2013, os problemas 

sociais, doenças, casos de polícia e conflitos tiveram um peso de 35% nas subcategorias 
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temáticas visadas. Compreendeu-se de igual modo que as histórias de vida têm maior 

relevância, ao nível das temáticas abordadas, que outros temas considerados com maior 

potencial de interesse público, como a economia, a política, a justiça ou a cultura. Ainda 

assim, pelo contributo significativo que algumas GR dão à sociedade denunciando 

situações prementes, mostrando realidades escondidas ou desconhecidas, contribuindo 

para a formação e mobilização social, parecem equilibrar a balança criando uma 

perceção de que, de um modo geral, o programa aborda temas socialmente relevantes 

e que contribuem para o exercício da cidadania. 

 O saldo positivo ao nível da notoriedade, reconhecimento profissional e impacto 

social, não chegou para travar uma fase de recessão ou maior contenção do 

investimento no programa, o que não deixa de ser preocupante. A restruturação da 

redação da SIC traduziu-se numa redução drástica da equipa fixa da Grande Reportagem 

SIC e a coordenadora passou a acumular funções de editora de internacional. Como 

alternativa, tem-se optado cada vez mais por recrutar jornalistas integrados nas 

diferentes editorias para fazerem, pontualmente, trabalhos de GR.  

 Outra das inquietações surge com a redução da periodicidade. Em 2013, o 

programa passou a ser mensal, após anos e anos a ser exibida semanalmente. Ainda que 

possam ter havido investigações mais aprofundadas e um esforço para melhorar a 

rentabilização dos trabalhos, o número de episódios caiu cerca de 80%, em relação ao 

ano anterior, o que demonstra uma quebra significativa do investimento no programa.  

Os elevados custos do jornalismo em geral e, em especial, do jornalismo de 

investigação, obrigam a uma maior ponderação dos temas a serem trabalhados em GR 

e a optar mais vezes por formatos menos exigentes. A necessidade de rentabilização 

levou também ao surgimento de novas estratégias, como a exibição de GR em várias 

partes. Deste modo, consegue-se manter a aposta na qualidade e o que poderia ser uma 

GR de 45 minutos transforma-se num trabalho de 80 minutos ou mais, que prende 

espectadores durante uma semana inteira.   

Em termos de audiências, o diretor de informação, Alcides Vieira, afirma que os 

resultados ao longo dos anos têm sido muito positivos. No período estudado, verificou-

se uma estabilização das audiências que denota uma fidelização dos espectadores. A 
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Grande Reportagem SIC venceu várias batalhas internas e externas para conseguir esta 

fidelização e um lugar cativo na grelha informativa.  

Dezoito anos após o início da Grande Reportagem SIC é possível identificar um 

programa que atingiu a maioridade com solidez qualitativa e uma audiência fiel. A 

Grande Reportagem SIC não vai desaparecer, ainda que possa vir a tornar-se menos 

presente. Em primeiro lugar, porque a Grande Reportagem SIC se tornou um fator de 

manutenção do status quo da estação, sendo hoje considerado o produto premium de 

informação. Em segundo lugar, transformou-se numa arma contra aquilo que Alcides 

Vieira considera que pode vir a ser “a morte do jornalismo”. Refere-se à pirataria e à 

proliferação de conteúdos de informação gratuitos online, que a SIC tenta combater com 

a introdução de conteúdos premium pagos. Só a qualidade levará as pessoas a pagar por 

conteúdos online e, por isso, a GR foi o primeiro produto, e até agora único, a tornar-se 

pago do site da SIC. Por último, a importância de manter vivo o género nobre do 

jornalismo televisivo e preservar as componentes de jornalismo watchdog e de 

investigação preconizadas pela SIC. 

No futuro, seria interessante desenvolver a análise aqui iniciada fazendo a 

comparação da Grande Reportagem SIC com outros programas de GR exibidos pela TVI 

e RTP1. Esse trabalho permitiria compreender melhor as tendências generalizadas do 

jornalismo de investigação ao nível da televisão e saber se a GR continua a ser um género 

merecedor de investimento nos canais portugueses. A análise aprofundada das 

audiências permitiria saber também em que programa de GR recaem as preferências 

dos portugueses e, traçando o seu perfil, entender o que mais atrai ou mobiliza os 

espectadores neste tipo de abordagem.   
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Listagem das entrevistas realizadas no âmbito do trabalho  

 Alcides Vieira (14 de julho de 2014) 

 Cândida Pinto (15 de março de 2013) 

 Cristina Boavida (17 de março de 2013) 

 Daniel Cruzeiro (16 de março de 2013) 

 Luís Garriapa (16 de março de 2013) 

 Pedro Coelho (23 de setembro de 2013) 

 

ANEXO 2 

Gráfico circular dos prémios recebidos pela Grande Reportagem SIC entre 2007 e 2013 (%) 

 

 

ANEXO 3  

Tabela com o número de prémios recebidos pela Grande Reportagem SIC entre 2007 e 2013 

 

 

 

 

87%

13%

GR s/ prémio GR c/ prémio

N.º %

202 87%

30 13%
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APÊNDICE 1 

Artigo consultado na edição do Expresso de 11 de maio de 1996.  
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APÊNDICE 2 

Artigo consultado na edição da revista Visão de 23 de outubro de 2003. 
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APÊNDICE 3 

Entrevista publicada a 16 de maio de 2014 na revista Notícias TV.  
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APÊNDICE 4 

Artigo publicado na edição de 16 de janeiro no Jornal de Notícias. . 
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